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2.55. 3. ábra  ....................................................................................................................................  397 
2.56. 1. ábra: Lewy-test  ..................................................................................................................  408 
2.57. 2. ábra: A mély agyi stimuláció működése. (A) A stimuláció során nagy frekvenciájú, általában 130 

Hz, 60 µs pulzushosszú, 1-3,5 Volt feszültségű elektromos áramot használunk. (B) A beültetett elektródán 

4, egyenként 1,5 mm széles és 0-3 között számozott kontakt található, melyek külön-külön ingerelhetők. 

(C) A stimuláló elektróda általában úgy kerül beültetésre, hogy a célterületen belül legalább 2 kontakt 

helyezkedjen el. STN = szubtalamikus mag, SNR = szubsztancia nigra retikuláris része  ..............  419 
2.58. 5. ábra: A mély agyi stimulációra alkalmas generátorok (Activa SC: féloldali stimuláció, Activa PC: 

kétoldali stimuláció, nem újratölthető, és Activa RC: újratölthető generátor). stimulációs paraméterek 

orvosi és betegprogramozóval egyaránt szabályozható  ..................................................................  419 
2.59. 3. ábra: Mély agyi stimuláció konvencionális célpontjai. (Rövidítések: GPi: Globus pallidus belső 

szegmense; SN: substantia nigra; STN: nucl. subthalamicus)  ........................................................  421 
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2.60. 4. ábra: Mikroelektródás regisztráció szubtalamikus elektróda beültetése során. Az ábrán a tervezett 

célponttól +6 és –6 mm távolságra levő területek 8 másodperc hosszú elektromos aktivitása látható. Bal 

oldali számok a tervezett célponttól való távolságot (mélységet) jelöli; a negatív értékek proximális (a 

koponyafurathoz közelebb levő), míg a pozitív értékek disztális pozíciót jelentenek. -6 és -4mm 

mélységben fehérállományra jellemző jelet kaptunk. -2 és -3 pozíciókban határzónára, míg -1 és +1 között 

típusos, kórosan túlműködő szubtalamikus magra jellemző szignál látható. +4 és +6 között a szubsztancia 

nigrára jellemző aktivitást regisztráltunk  ........................................................................................  424 
2.61. 1. ábra: A mozgásszervi rehabilitáció szervezeti ábrája és összetevői  ..................................  430 
3.1. 1. ábra: Ízületi helyzetérzékelés vizsgálata – hajlítás  ..............................................................  444 
3.2. 2. ábra: Ízületi helyzetérzékelés vizsgálata – feszítés  ..............................................................  445 
3.3. 3. ábra: Nyomás érzés vizsgálata  .............................................................................................  446 
3.4. 4. ábra: Graphaesthesia vizsgálata – finom, diszkriminatív tapintás  .......................................  446 
3.5. 5. ábra: Vibráció érzés vizsgálata  ............................................................................................  447 
3.6. 6. ábra: Két pont diszkrimináció vizsgálata  .............................................................................  447 
3.7. 7. ábra: Egy tárgy megítélése tapintással, finom tapintási funkció  ..........................................  448 
3.8. 8. ábra: A hátsó köteg-lemniscus medialis fő kapcsolóállomásai  ............................................  448 
3.9. 9. ábra: A Hátsó köteg (nyíl) és a nucleus gracilis (medialissan) és cuneatus (lateralisan) (csillagok) 

helyzete. Forrás: PTE ÁOK Anatómiai Intézet, Pécs. Fotó: dr. Hollósy Tibor  ..............................  450 
3.10. 10. ábra: A hátsó kötegi felszálló pálya szomatotópiás elrendeződése (nyilak)  ....................  450 
3.11. 11. ábra: Tensor Imaging (DTI) felvétel a lemniscus mediálisról közel frontális síkban. Az MR 

képen jól kirajzolódnak a pálya rostjai az érzőkéreg felé. Forrás: PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, dr. 

Tóth Arnold  ....................................................................................................................................  451 
3.12. 12. ábra: Tensor Imaging (DTI) felvétel a lemniscus mediálisról közel sagittalis síkban. Az MR 

képen jól kirajzolódnak a pálya rostjai az érzőkéreg felé. Forrás: PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, dr. 

Tóth Arnold  ....................................................................................................................................  452 
3.13. 13. ábra: Hidegérzés  ..............................................................................................................  454 
3.14. 14. ábra: Melegérzés  ..............................................................................................................  454 
3.15. 15. ábra: Fájdalomérzés vizsgálata  ........................................................................................  455 
3.16. 16. ábra: Elemi tapintás vizsgálata  ........................................................................................  456 
3.17. 17. ábra: A tractus spinothalamicus fő kapcsolóállomásai  ....................................................  457 
3.18. 18. ábra: A tractus spinothalamicus szomatotópiás elrendeződése a gerincvelőben ..............  459 
3.19. 19. ábra: Csiga központi idegrendszerének vázlata. Rövidítések: CeG – agydúc; PeG – lábdúc; PlG – 

fali dúc; PaG – köpeny dúc; VG – zsiger dúc; cc – cerebrális comissura. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga   

463 
3.20. 20. ábra: Senso-motoros interneuron (PeD11) a pedális ganglionban retrográd és intracelluláris 

töltéssel is azonisítva. Rövidítések: CeG – agydúc; PeG – lábdúc; PlG – fali dúc; PaG – köpeny dúc; VG – 

zsiger dúc; cc – cerebrális comissura. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga  ...........................................  463 
3.21. 21. ábra: Szenzoros neuron a bal és jobb oldali cerebrális és plurális ganglionokban az ajakidegről 

retrográd visszatöltve. Az ajak régió a csigában az egyik fő szenzoros receptormező. Forrás: dr. Pirger 

Zsolt anyaga  ....................................................................................................................................  464 
3.22. 22. ábra: Szenzoros és motoros neuronok a cerebrális (CeG), plurális (PlG) és pedális (PeG) 

ganglionokban. A szenzoros neuronok az ajakidegről, míg a columelláris izom motoneuronjai a 

columelláris idegről lettek visszatöltve retrográd töltéssel. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga  ..........  464 
3.23. 23. ábra: Szenzoros (piros) és motoros (kék) neuronok a cerebrális és plurális ganglionokban. A 

szenzoros neuronok az ajakidegről, míg a kék színű motoneuronok az oldalsó columelláris idegről lettek 

visszatöltve retrográd töltéssel, Ni-lyzin, Co-lyzin töltéssel. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga  ........  465 
3.24. 24. ábra: Pedalis szenzo-motoros óriásneuronok, amelyek a talpon található csillók mozgatásáért 

felelősek (ezzel halad a Lymnaea a vízfelszínen, pl.). A contralaterális neuronok elektromosan kapcsoltak, 

a szinaptikus transzmitter a 5HT. Retrográd töltés a mediális columelláris idegről. Forrás: dr. Pirger Zsolt 

anyaga  .............................................................................................................................................  466 
3.25. 25. ábra: Monoszinaptikus kapcsolat a plurális ganglionban a táplálkozási (PlB, zöld) és menekülési 

(PeD12, piros) coordinatoros interneuronok nyúlványai között. Az averzív ingereket a szenzoros neuron 

felfogja, a coordinációs interneuronok (PeD12) közvetítik a jelet a gátló PlB interneuronnak, ami gátolja a 

csiga táplálkozását menekülés közben. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga  .........................................  467 
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3.26. 26. ábra: Mediansagittalis agymetszet. A nyíl a thalamust mutatja. Forrás: PTE ÁOK Anatómiai 

Intézet, Pécs, Fotó: dr. Hollósy Tibor  .............................................................................................  469 
3.27. 27. ábra: Horizontális agyszelet, a nyíl a gyrus postcentralisra mutat. Forrás: PTE ÁOK Anatómiai 

Intézet, Pécs. Fotó: dr. Hollósy Tibor  .............................................................................................  470 
3.28. 28. ábra: Thalamus VPM VPL magokból az információ a gyrus postcentralisra vetül, ahol a testtájak 

különbözőképpen reprezentálódnak (homunculus)  ........................................................................  471 
3.29. 1. ábra  ....................................................................................................................................  478 
3.30. 2. ábra  ....................................................................................................................................  478 
3.31. 3. ábra  ....................................................................................................................................  480 
3.32. 4. ábra  ....................................................................................................................................  480 
3.33. 5. ábra  ....................................................................................................................................  482 
3.34. 6. ábra  ....................................................................................................................................  486 
3.35. 7. ábra  ....................................................................................................................................  488 
3.36. 8. ábra  ....................................................................................................................................  489 
3.37. 9. ábra  ....................................................................................................................................  490 
3.38. 10. ábra  ..................................................................................................................................  492 
3.39. 11. ábra  ..................................................................................................................................  493 
3.40. 12. ábra  ..................................................................................................................................  494 
3.41. 1. ábra: Snellen tábla karakterei. A visust definiálhatjuk úgy, hogy 1/látószög, ahol a látószög 

megfelel annak az ívperben mért szögnek, amit a páciens még két különálló pontként észlel. Emmetrop 

egyénnél ez 1 ívperc. A visust definiálhatjuk úgy is, hogy „mérési távolság”/”egy ívpercnyi távolság”, 

ahol a „mérési távolság” az a távolság, amilyen messze a Snellen tábla van a betegtől (általában 5m), „egy 

ívpercnyi távolság” pedig az a távolság ahonnan az adott karakter felismeréséhez szükséges kritikus, 

legkisebb részletei 1 ívperc távolságra látszanak. A két definíció egyenértékű, egymással azonos decimális 

értéket ad  ........................................................................................................................................  501 
3.42. 2. ábra: Szemfenéki kép  .........................................................................................................  503 
3.43. 1. animáció (3. ábra): Direkt pupillareakció. Figyeljük a piros nyíllal jelölt, megvilágított szemet!   

504 
3.44. 2. animáció (4. ábra): Indirekt (consensualis) pupillareakció. Figyeljük a piros nyíllal jelölt, nem 

megvilágított szemet!  .....................................................................................................................  505 
3.45. 3. animáció (5. ábra): Accomadációs pupillareakció. Figyeljük mindkét szemet egyszerre, miközben 

távolra, majd közelre akkomodál!  ..................................................................................................  506 
3.46. 6. ábra: Redukált szem  ...........................................................................................................  506 
3.47. 4. animáció (7. ábra): Akkomodáció mechanizmusa  .............................................................  508 
3.48. 8. ábra: A fotopszinok abszobciós eloszlása  ..........................................................................  509 
3.49. 9. ábra: Mariotte féle vakfolt. Takarjuk le jobb szemünket, miközben bal szemmel fixáljuk a 

keresztet! Keressük meg azt a távolságot, mikor a fekete folt eltűnik, ill. a fekete vonal összeolvad!  511 
3.50. 5. animáció (10. ábra): A hallócsontok mozgása  ...................................................................  516 
3.51. 6. animáció (11. ábra): Koincidencia detektor a hangforrás irányát „számolja” ki a két fülbe érkező 

hang idő- ill. fáziskülönbségéből. A mozgó piros pontok a hallórendszerben keletkező akciós potenciálok 

terjedését reprezentálják, melyek csak akkor generálnak kimenetet a koincidencia detektáló neuronokon, 

ha megfelelő időzítéssel egyszerre érkeznek meg. A nem egyszerre érkező ingerület elhal 

(halványrózsaszínű pont). Más-más időkülönbség esetén más-más neuronon összegződik az ingerület. Az 

hallópályák anatómiai részleteit a modell elhanyagolja. A hang pontosan szemből érkezik  ..........  519 
3.52. 7. animáció (12. ábra): Koincidencia detektor a hangforrás irányát „számolja” ki a két fülbe érkező 

hang idő- ill. fáziskülönbségéből. A mozgó piros pontok a hallórendszerben keletkező akciós potenciálok 

terjedését reprezentálják, melyek csak akkor generálnak kimenetet a koincidencia detektáló neuronokon, 

ha megfelelő időzítéssel egyszerre érkeznek meg. A nem egyszerre érkező ingerület elhal (halvány 

rózsaszínű pont). Más-más időkülönbség esetén más-más neuronon összegződik az ingerület. Az 

hallópályák anatómiai részleteit a modell elhanyagolja. A hang szögben, oldalról érkezik  ...........  519 
3.53. 8. animáció (13. ábra): Szőrsejtek működése  ........................................................................  522 
3.54. 14. ábra: A laterális ívjáratok működése fejfordításra. Ha a fej balra elfordul, az endolympha 

tehetetlenségénél fogva ellenkező irányba mozdul el. Ennek hatására a bal oldali laterális ívjárathoz 

tartozó ampullában lévő szőrsejtek a kinocilium irányába elhajlanak, ami depolarizáció révén fokozza a 

vesztibuláris idegek tüzelési frekvenciáját. Az ellenkező oldalon gátlás alakul ki  .........................  522 
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3.55. 15. ábra: Vestibulo-ocularis reflex. Amikor a fej balra elfordul, a baloldali laterális ívjárathoz tartozó 

ampulláris szőrsejtek ingerületbe kerülnek (piros). A másik oldal (kék) ugyanakkor gátlódik. Az ingerület 

a rajznak megfelelő módon átterjed a szemmozgató magvakra és a szemek azonnal konjugált jobbra 

tekintését váltják ki. rl: m. rectus lateralis; rm m. rectus medialis; III: nucl. oculomotorius; VI: nucl. 

abducens; VN: nucl. vestibularis lateralis; n. VIII: nervus vestibulocochlearis pars vestubularis; MLF: 

fasciculus longitudinalis medialis  ...................................................................................................  524 
3.56. 16. ábra: Az ízlelés receptorai  ................................................................................................  525 
3.57. 17. ábra: Szaglópálya. MOT: mediális olfaktoros traktus; LOT: laterális olfaktoros traktus   528 
3.58. 1. ábra: Érző ganglion (emberi, ganglion spinale, HE)  ..........................................................  535 
3.59. 2. ábra: Az agytörzsi magok  ..................................................................................................  536 
3.60. 3. ábra: A Rexed laminák  ......................................................................................................  537 
3.61. 4. ábra: A protopátiás érző rendszer gerincvelői része  ..........................................................  538 
3.62. 1. animáció (5. ábra): A gerincvelői fájdalom feldolgozás sémája  ........................................  540 
3.63. 6. ábra: A tractus spinothalamicus  .........................................................................................  541 
3.64. 7. ábra: A Kahler szabály (bal oldalt), valamint a somatotopiás és funkciotópiás elrendezés elve   

543 
3.65. 8. ábra: A thalamus szerkezete  ..............................................................................................  544 
3.66. 9. ábra: A hypothalamus magjai  ............................................................................................  546 
3.67. 2. animáció (10. ábra): A nociceptív reflexív, mint a tractus spinothalamicus „szolgáltatása”  548 
3.68. 11. ábra: Néhány viscerális Head zóna  ..................................................................................  548 
3.69. 12. ábra: Talpmasszázs területek  ...........................................................................................  550 
3.70. 1. ábra: A neuropátiás fájdalom formái intenzitásuk és a kiváltó ok alapján. Cervero F, Laird JMA 

Mechanisms of touch-evoked pain (allodynia): a new model. Pain 1996 68: 13-23. alapján  .........  557 
3.71. 2. ábra: Dizesztéziák kialakulásának mechanizmusai perifériás neuropátiákban. 2.a. ábra: 

Fiziológiásan a különböző szenzoros modalitások egymástól elkülönülve továbbítódnak a központi 

idegrendszerbe  ................................................................................................................................  559 
3.72. 2.b. ábra: A myelinhüvely sérülése esetén (myelinopátiák) az axonok már nem izoláltak, köztük 

rendellenes módon terjedhet az ingerület, ami téves percepcióhoz vezet  .......................................  559 
3.73. 2.c. ábra: Egy perifériás ideg sérülésekor (leggyakrabban trauma következtében) a gyógyulás ritkán 

kielégítő. A disztális axonok egy része hibásan kapcsolódik össze, míg mások összeköttetés hiányában 

elhalnak. A fenti példában a fájdalomingerek és hőingerek továbbítása kiesik, ill. a taktilis ingereké 

csökken (negatív tünetek) míg a fájdalom pályarendszerével kórosan összekapcsolódva taktilis és 

hőingerek tudatosulnak tévesen fájdalomként (pozitív tünetek)  .....................................................  559 
3.74. 3. ábra: Neuropátiás fájdalom kialakulásához vezető környéki idegrendszeri károsodások  ..  560 
3.75. 1. animáció (4. ábra): A neuropátiás fájdalom kialakulásában szerepet játszó legfontosabb 

mechanizmusok sémásan ábrázolva, kapcsolódásuk a betegség lefolyásával  ................................  561 
3.76. 5. ábra: Szükséges kezelendő betegszám (Number Needed to Treat-NNT) néhány neuropátiában 

kiterjedten vizsgált szisztémásan ható gyógyszercsoportnál. Forrás: Finnerup et al. Algorithm for 

neuropathic pain treatment: an evidence based proposal Pain 2005 118: 289-305. alapján  ...........  568 
3.77. 1. ábra: Hidegérzés  ................................................................................................................  574 
3.78. 2. ábra: Melegérzés  ................................................................................................................  575 
3.79. 3. ábra: Simogatás – durva tapintás vizsgálata  ......................................................................  576 
3.80. 4. ábra: Simogató érzés – durva tapintás vizsgálata  ...............................................................  576 
3.81. 5. ábra: Fájdalomérzés vizsgálata  ..........................................................................................  577 
3.82. 6. ábra: Összetett finom tapintási funkciók: ing begombolása  ..............................................  578 
3.83. 7. ábra: Összetett finom tapintási funkciók: egy tárgy felületi érdességének tapintása  .........  579 
3.84. 8. ábra: Összetett finom tapintási funkciók: egy tárgy felismerése csupán tapintás alapján  ..  580 
3.85. 9. ábra: Durva tapintási funkciók: nagyobb felületen történő tapintás, pl. széken ülés  .........  580 
3.86. 10. ábra: Durva tapintási funkciók: nagyobb felületen történő tapintás, pl. táska szíja  .........  581 
3.87. 11. ábra: Viszketés – vakarózás  .............................................................................................  582 
3.88. 12. ábra: Tractus spinothalamicus fő kapcsolóállomásai  .......................................................  583 
3.89. 13. ábra: Frontális agyszelet, a nyíl a thalamus hátsó részét mutatja. Forrás: PTE ÁOK Anatómiai 

Intézet, Pécs. Fotó: dr. Hollósy Tibor  .............................................................................................  587 
3.90. 14. ábra: Horizontális agyszelet, a nyíl a capsula interna hátsó részét mutatja. Forrás: PTE ÁOK 

Anatómiai Intézet, Pécs. Fotó: dr. Hollósy Tibor  ...........................................................................  588 
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3.91. 15. ábra: Funkcionális MR kép az ujjak passzív mozgatásakor (érzés). Az érzőkéreg ábrázolódik. 

Forrás: PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, dr. Tóth Arnold  .............................................................  589 
3.92. 16. ábra: Szomatoszenzoros kéreg szövettani képe – granuláris típusú kéreg. Nissl festés. Forrás: 

PTE ÁOK Anatómiai Intézet  ..........................................................................................................  590 
3.93. 17. ábra: Szenzoros homunculus három (3) fő testtáj ábrázolásával: végtagok, törzs, kéz és fej-nyak   

591 
3.94. 1. ábra: Vater Pacini végkészülék tenyérbőrben  ....................................................................  601 
3.95. 2. ábra: Meissner test (tenyérbőr)  ..........................................................................................  601 
3.96. 3. ábra: Az izomorsó vázlatos szerkezete  ..............................................................................  603 
3.97. 4. ábra: A nervus trigeminus epikritikus érző magjai  ............................................................  604 
3.98. 5. ábra: A lemniscus medialis rendszer  ..................................................................................  605 
3.99. 6. ábra: A capsula interna pályái és agykérgi vetületük  .........................................................  607 
3.100. 7. ábra: Sensoros homunculus  .............................................................................................  608 
3.101. 1. animáció (8. ábra): A proprioceptív reflexív  ...................................................................  610 
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motoros válaszok kórosak lesznek (B). A fekete nyilak mutatják, hogy a szenzoros és motoros idegek 

hogyan vezetik az elektrokémiai impulzusokat különböző irányba ..............................................  2117 
9.48. 3. ábra: A neuromuscularis junkció szerkezete és működése. Az akciós potenciál eléri a NMJ-t és 

szinaptikus transzmissziót indít (exocytosis). A szinaptikus transzmissziót követően izom akciós potenciál 

keletkezik, és az acetycholinészteráznak köszönhetően a cholin reciklizálódik és a preszinaptikus 

végződésbe kerül vissza (endocytosis), hogy új acetylcholin molekulák szintézisében vegyen részt  2119 
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Temporalis dispersio krónikus gyulladásos demyelinisatiós polyneuropathiában (CIDP), ismeretlen 

jelentőségű IgM monoclonalis gammopathiával (MGUS). C: Vezetési blokk temporalis dispersioval 

CIDP esetén  ..................................................................................................................................  2122 
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C: A válaszok egy polyneuropathiás betegnél  ..............................................................................  2123 
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történik, míg az ingerlés a n. ulnarisnál a csuklótájon. A motoros válasz U alakú csökkenést mutat (34%). 

B: A hypothenar izmok rövid terhelése pathológiás terhelés utáni amplitúdó növekedést okozott (148%)   

2124 
9.53. 8. ábra: Pathologiás spontán tevékenységek. A: Fibrilláció (piros nyíl) és pozitív éles hullám (kék 

nyíl), B: Pozitív éles hullámok, C: Komplex repetitív kisülések, D: Fasciculatio, E: Myokymiás 

kisülések, F: Neuromyotoniás kisülések  ......................................................................................  2126 
9.54. 9. ábra: A spontán tevékenységek generátorai  .....................................................................  2126 
9.55. 10. ábra: Komplex repetitív kisülés kórélettana. Egy denervált izomrost spontán depolarizációja a 

szomszédos denervált izomrost depolarizációját okozza az ephapticus terjedés miatt. Ha az eredeti 

pacemaker rost reaktiválódik, körkörös mozgás jön létre szinaptikus beavatkozás nélkül. Neuropathia 

esetén csoportos izomrost atrophia jön létre, ahol a denervált izomrostok más denervált rostok mellett 

fekszenek  ......................................................................................................................................  2126 
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9.56. 11. ábra: Motoros egység abnormalitások. A: Normális MUAP, B: Kis-rövid MUAP szatellita 

potenciállal korai reinnervációban, C: Neuropathiás polyphasisos potenciál, D: Nagy-hosszú MUAP 

krónikus reinnervációban, E: Kis-rövid myopathiás MUAP, F: Polyphasisos potenciál myopathiában, G: 

Normális recruitment, H: Csökkent interferencia mintázat polyneuropathiában, I: Interferencia mintázat 

myopathiában, J: Rövid, kicsi, és polyphasisos MUAP-ok generalizált myasthenia gravisban  ..  2128 
9.57. 12. ábra: ENG vizsgálat alagút szindrómákban. A: Megnyúlt distalis motoros latencia (kék nyíl), és 

abnormális latencia különbség lumbricalis-interossues összehasonlító vizsgálatnál CTS-ban (piros nyilak). 

B: Könyöktáji inching vizsgálat a fokális demyelinisatiótól proximális irányban megnyúlt motoros 

latenciát és fokális vezetési blokkot (piros nyilak) mutat cubitalis alagút szindrómában  .............  2130 
9.58. 13. ábra: Charcot láb örökletes motoros és szenzoros neuropathiában (HMSN 1A. típus)  .  2131 
9.59. 14. ábra: Kéz (A) és nyelv (B) atrophia amyotrophias lateral sclerosisban  .........................  2132 
9.60. 15. ábra: Repetitív ingerlés és single-fiber electromyographia myasthenia gravisban.  A: N. axillaris 

3 Hz-es ingerlése 83%-os decrementet okoz a m. deltoideusban. B: Megnövekedett jitter és blokk (piros 

nyilak). C: Az egymásra vetített hullámok kórosan megnövekedett jittert mutatnak a m. extensor 

digitorum communisban  ...............................................................................................................  2135 
9.61. 16. ábra: Myotóniás kisülés. A myotóniás kisülés az izomrost spontán kisülése, mely nő és csökken 

a frekvenciában és az amplitúdóban  .............................................................................................  2138 
9.62. 1. ábra: Agyidegek eredése. Forrás: Wikipedia.org  .............................................................  2147 
9.63. 2. ábra: Látótér kiesések. A. Prechiasmalis károsodás féloldali teljes látásvesztést okoz. B. Chiasma 

középvonali károsodása esetén vagy bitemporalis heteronim felső quadransanopia vagy bitemporalis 

heteronim hemianopia alakul ki. C. Chiasma oldalirányú károsodása esetén az érintett oldalon 

(ipsilateralis) nasalis hemianopia alakul ki. D. Tractus opticus károsodása ellenoldali homonim 

hemianopiat okoz. E. A radiatio optica vagy a fissura calcarina alsó részének károsodása ellenoldali 

homonim felső quadransanopiat okoz. F. A radiatio optica vagy a fissura calcarina felső részének 

károsodása ellenoldali homonim alsó quadransanopiat okoz. G. Occipitalis lebeny károsodás esetében 

ellenoldali homonim hemianopia alakulhat ki, de a legtöbb esetben a centrális látás megtartott marad   

2152 
9.64. 3. ábra: Szemállás jobb n. ophtalmicus károsodás esetén. Ptosis miatt a beteg kettőslátásról nem 

számol be. Ha a szemhéjat felemeljük, tág fénymerev pupillát, illetve lefele és oldalra álló bulbust találunk 

 .......................................................................................................................................................  2153 
9.65. 4. ábra: Jobb m. obliquus superior károsodás esetén a bulbus felfele és kissé mediálisan helyezkedik 

el. Ebben az esetben a bal oldali n. IV. érintett az ideg kereszteződése miatt  ..............................  2155 
9.66. 5. ábra: Az arc beidegzése (forrás: Wikipedia.org)  .............................................................  2156 
9.67. 6. ábra: Jobb n. abducens bénulás esetén a pupilla normális nagyságú, bulbus mediálisan helyezett   

2157 
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szájával szélesen elmosolyodni. Forrás: Wikipedia.org  ...............................................................  2158 
9.69. 8. ábra: Perifériás facialis paresis vizsgálata. Spontán arckifejezés, szájmozgás (nevetés) és 

szembecsukás vizsgálata. A szembecsukásnál jól láttható, hogy a bulbus felfele mozdul el (Bell-jelenség). 

Forrás: A Text-book of the practice of medicine. Hermann Eichhorst, W.B. Saunders, 1901  .....  2160 
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anterolaterális és hátsókötél rendszer egymástól anatómiailag jól elkülönült. (Forrás: Wikipedia.org)  2186 
9.73. 12. ábra: Szenzoros és motoros kéreg homunculusa. Bal oldalon (kékkel) a primer szenzoros, míg 

jobb oldalon (pirossal) a primer motoros kéreg homunculusa látható. A kéz, az arc és a nyelv 

reprezentációja mind szenzorosan és motorosan jóval nagyobb a többi testrészhez képest. Megjegyzendő, 
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motoros kérgen belül terjed  ..........................................................................................................  2205 
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1. fejezet - 1. Perifériális idegrendszer 

1. 1.a. A perifériás idegrendszer kialakulása 
(filogenezis, ontogenezis, ganglionléc, placod, 
biokémiai sajátosságok). – Horváth Judit [Szakmai 
lektor: Zákány Róza] 

1.1. 1. Összefoglaló 

Miután kialakulnak a háromlemezű embriópajzs rétegei, az ectoderma, mesoderma és endoderma, megkezdődik 

az organogenesis. Ennek során a rétegek kölcsönösen hatnak egymásra transzkripciós faktorok közvetítésével. 

Emberi magzatban a 3. hét végén a szervrendszerek közül elsőként a keringési rendszer és az idegrendszer kezd 

el fejlődni. A keringési rendszer a mesodermából alakul ki, a fő részével, a szívvel együtt. Ezt az teszi 

szükségessé, hogy a negyedik hétre az embrió már túl nagy ahhoz, hogy diffúzióval táplálkozzon a környező 

deciduából. Az idegrendszer az ectoderma középvonalhoz közeli területéből alakul ki. A velőlemez 

létrehozásában szabályozó molekulák (chordin, noggin és follistatin) játszanak szerepet, melyeket a primitív 

csomó (organizátor), a chorda dorsalis és a prechordalis mesoderma termeli. A velőlemez a negyedik hét végére 

velőcsővé záródik. Az eredeti velőlemez ectodermától oldalra eső ectoderma-területből alakul ki az epidermis 

(később többrétegű elszarusodó laphám) és származékai (szőr, mirigyek, körmök). Az ectoderma ezen két fő 

származékának határán a dúcléc (crista neuralis) sejtek különülnek el, melyekből többek között a feji terület 

ectomesenchymája és a perifériás idegdúcok (ganglionok) többsége alakul ki, az érző dúcok pseudounipolaris 

idegsejtjei és a vegetatív ganglionok multipoláris sejtjei is. A velőcső rostralis végén az agyhólyagok fejlődnek 

ki, és mellettük a placodok. A felszíni ectoderma ezen megvastagodásaiból érzékhámsejtek, és a feji terület 

agyidegekhez csatlakozó ganglionjainak egy része fejlődik. A velőcső caudalis részéből a gerincvelő fejlődik. 

Falában a neuroepithelialis sejtek egy része neuroblastokká alakul, ezek pedig neuronná differenciálódnak, egy 

másik részükből glia sejtek lesznek. A fejlődő gerincvelő alaplemez (mellső szarv) multipoláris idegsejtjeinek 

axonja elhagyja a gerincvelőt és kapcsolatot teremt a mellettük lévő somitában lévő myotom sejtekkel. Mivel a 

somiták a paraaxialis mesoderma szegmentálódásával alakulnak ki, a myotom is szelvényezettséget mutat. A 

gerincvelőnek azon szelvénye, melyből ezek az axonok kilépnek, megfelel a myotom szelvénynek, és ezek a 

kilépő rostok adják a szelvényhez tartozó nervus spinalis motoros gyökerét (fila radicularia ventralia). Ahogy a 

myotom sejtek vándorolnak a célterületük felé (végtagok, a törzs ventralis és laterális oldalán lévő izomzata, 

illetve az axiális törzsizomzat fog ezekből kialakulni) magukkal húzzák az őket beidegző idegrostokat. 

A dúcléc sejtjeinek egy része a gerincvelő közelében érző (spinalis) ganglionokká alakul, pseudounipoláris 

sejtekkel. Ezeknek a neuronoknak a centrális nyúlványai benőnek a gerincvelőbe és ezzel létrehozzák az érző 

gyökérszálakat (fila radicularia dorsalia), melyek az érződúcot a gerincvelőhöz kapcsolják. Ezek az érző rostok 

szinaptizálnak a szárnylemez (hátsó szarv) neuronjaival, vagy közvetlenül felszálló pályákat képeznek. A 

pseudounipoláris sejtek perifériás nyúlványai által létrehozott nyaláb találkozik a mellső (motoros) gyökérrel, 

ezáltal létrejön a gerincvelői ideg (nervus spinalis). Ahogy az érző rostok perifériás nyúlványa tovább nő, 

kapcsolatot teremt a szegmentumnak megfelelő dermatom sejtekkel. A somiták dermatom részének legfőbb 

származéka a bőr dermis rétege (tömött, rendezetlen rostos kötőszövet). Ahogy a dermatom sejtek követik 

vándorlásuk során a szegmentumuk által meghatározott útvonalat, ventralis, vagy dorsalis irányba, viszik 

magukkal az érző rostokat is. A perifériás végükön receptorok alakulnak ki, melyek megteremtik a kapcsolatot a 

külső ingerek és a pseudounipoláris sejt nyúlványa között. 

Ezeket a fejlődési folyamatokat a szelvényre jellemző Hox gének, és más homeobox gének szabályozzák, 

melyek transzkripciós faktorok kaszkádját indítják be. Az idegrendszer kialakulásának meghatározó szerepe van 

a többi szövet és szerv fejlődésében; a differenciálódó idegrendszer és a perifériás szervek hatnak egymásra és 

kölcsönösen befolyásolják egymás fejlődését. 

1.2. 2. Bevezetés 

A központi idegrendszer az idegrendszer azon része, mely integrálja és koordinálja az információkat, melyek a 

külvilágból vagy a test különböző részeiből érkeznek. A fő részeit az agyvelő és a gerincvelő adja. A központi 

idegrendszer tartalmazza az idegsejtek legnagyobb részét. 
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A perifériás idegrendszer a központi idegrendszeren kívüli idegekből és ganglionokból áll. Fő feladata, hogy 

összekösse a központi idegrendszert a perifériával: a bőrrel, izmokkal, mirigyekkel és egyéb szervekkel. Ennek 

a kapcsolatnak kétirányúnak kell lenni: a perifériáról jövő érző információ (bemenet, afferentáció) módosítja a 

motoros választ (kimenet, efferentáció). Ezen túl, az idegrendszeren belül megkülönböztetünk szomatikus és 

autonom (vegetatív) idegrendszert is; mindkét résznek van afferentációja és efferentációja is. 

Mióta Cajal 1887-ben lefektette a “neuron doktrina” alapjait, ismert, hogy az idegrendszer alapvető sejtes 

egysége az idegsejt, vagy neuron. A tipikus multipoláris neuron, mely az idegsejtek 95%-át adja, a következő 

részekből áll: 

• soma (perikaryon, sejttest) 

• dendritek (a soma vékony citoplazma nyúlványai, szinapszisokon keresztül itt éri el az idegsejtet a bejövő 

impulzusok legnagyobb része (Sherrington, 1887) 

• az axon (neurit) a neuron kimeneti része, az axon terminálisban (telodendron) végződik 

1.3. 3. Filogenetikai háttér 

Az állatvilágban csak egy törzs van, a szivacsok, melynek nincs idegrendszere. Testükben a külső ingerek 

közvetlenül az effektor sejtekre hatnak. A csalánozók (Cnidaria, pl. korall, medúza) fejlődése során már 

megjelenik a három klasszikus csíralemez (ectoderma, mesoderma, endoderma), és egy diffúz ideghálózat is. Az 

evolúció során az első idegsejtek ectodermális eredetű bipoláris neuronok lehettek, melyek beépültek az 

ectodermába, volt egy ingerület-felvevő nyúlványuk (dendrit) és egy ingerület-továbbító nyúlványuk (axon). 

Ezek a neuronok az információt csak egy irányba képesek vezetni: ennek alapján fektette le Cajal azt az elvet, 

hogy a neuronok polarizált sejtek. A legegyszerűbb csalánozóknak ezen első neuronjai tulajdonképpen 

„szenzorimotor” neuronok voltak, mert az axonjuk közvetlenül az effektor sejteken végződött. A fejlettebb 

csalánozókban a bipoláris érző neuron axonja motoros idegsejten végződik, és ez utóbbinak az axonja idegzi be 

az effektor sejtet. 

A laposférgekben megjelenik egy egyszerű dúcidegrendszer egy nagyobb idegsejtcsoporttal a feji részen (ez már 

a centralizáció és a kefalizáció jele): ezek alapvető elvek az evolúció későbbi fázisaiban az idegrendszer 

szerveződésében. Ezekben az állatokban az idegsejt csoportosulásokat (ganglionok), hosszában és keresztben is 

idegrost kötegek kapcsolják össze. Megjelenik a harmadik típusú idegsejt, az interneuron, ez lehetőséget ad a 

divergenciára és konvergenciára. Az idegrendszer ezekkel az „újításokkal” gyorsabban és hatékonyabban tud 

reagálni. Ettől a lépcsőtől kezdve az állatvilág összes élőlényében a neuronokat ebbe a három csoportba 

sorolhatjuk (érző idegsejtek, interneuronok, és motoros idegsejtek). 

A gyűrűsférgekben (Annelida, pl. földigiliszta, pióca) és az ízeltlábúakban (Arthropoda, pl. pók, garnélarák, 

rovarok) megjelenik a szelvényezettség a testsémában és a dúcideglánc. A szerkezet ismétlődése a 

szelvényekben lehetőséget adott arra, hogy az alacsonyabb rendű élőlények genetikai anyagából sok 

újrahasznosuljon, konzerválódjon. 

A gerinchúrosok (Chordata, ide tartoznak a gerincesek is) az állatvilág legösszetettebb élőlényei. Minden 

gerinchúrosnak hasonló és nagyon szigorúan meghatározott test-sémája van, és mindegyiknek van – legalábbis 

fejlődésének egy bizonyos szakaszában – gerinchúrja (chorda dorsalis), és ettől dorsalisabban egy üreges 

velőcsöve. A gerincesekben a chorda dorsalis maradványa a discus intervertebralisokban van. A velőcső 

származéka pedig az agy és a gerincvelő. 

1.4. 4. A crista neuralis, a placodok és a perifériás idegrendszer 
ontogenezise 

1.4.1. 4.1. A velőcső kialakulása, molekuláris szabályozás 

Az emberi fejlődés harmadik hetében a gasztruláció során kialakul a három csíralemez (ectoderma, mesoderma, 

endoderma). Mindhárom csíralemez anyaga az epiblastból származik (további részletek a Langman féle Orvosi 

Embryologia tankönyvben találhatók). A központi és a perifériás idegrendszer is az ectodermából alakul ki. 

Miután ezek kapcsolata szoros, a perifériás idegrendszer fejlődésének megértéséhez szükség van a központi 

idegrendszer fejlődésének alapszintű megismerésére. 
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A mesoderma differenciálódásával megjelenik a chorda dorsalis és a prechordalis mesoderma, és indukciós 

hatásával a felette lévő ectodermában kialakítja a neuroectodermát ami aztán velőlemezzé alakul. Ezen az 

indukciós hatás mögött egy precíz molekuláris szabályozó mechanizmus áll. 

Alaphelyzetben az ectodermából idegi ectoderma alakulna ki. BMP-4 morfogén hatása alatt az ectodermából 

epidermis lesz, a mesoderma pedig intermedier és oldallemez mesodermává alakul, azaz „ventralizálódik”. (A 

BMP4 a transforming growth factor-β (TGFβ) csoport tagja.) A fibroblast növekedési factor (FGF) szintjének 

emelkedése, egy még eddig pontosan nem ismert mechanizmus útján, az idegi differenciálódást segíti és gátolja 

a BMP-4 hatását. Az FGF a chordin és noggin expresszióját is segíti, ezek a faktorok a follistatinnal együtt jelen 

vannak az “organizátorban” (= primitív csomó, chorda dorsalis és prechordalis mesoderma), és fontos szerepük 

van az ectoderma idegrendszeri átalakulásában azzal, hogy ezek is gátolják a BMP-4-et. (1. ábra) 

1.1. ábra - 1. ábra: A neurulációt szabályozó legfontosabb faktorok 

 

Ezek a faktorok csak az előagy és a középagy fejlődését indukálják. Az utóagy és a gerincvelő kialakulása a 

WNT3 és az FGF hatására történik. Ezeken túl a retinsav (A-vitamin) is részt vesz a folyamatban, azzal, hogy 

szabályozza a HOX és homeobox gének expresszióját, és ezzel meghatározó szerepe van a cranio-caudalis 

tengely szervezésében. 

A fenti faktorok finoman szabályozott egyensúlyának hatására az emberi fejlődés harmadik hetének végére a 

velőlemez elkülönül a környező ectodermától, amiből majd az epidermis lesz. A velőlemez az elülső részén, 

közvetlenül a membrana buccopharyngea mögött kiszélesedik. A pereme kiemelkedik és a velősáncot adja, a 

közepén lévő mélyedés pedig a velőbarázda. Ebben a stádiumban az embriópajzs hátsó (későbbi caudalis) végén 

a primitív csomó és primitív csík még jól látszik, mert a gasztruláció párhuzamosan zajlik. A gasztruláció során 

az alábukó epiblast sejtekből alakul ki a mesoderma és endoderma. Minden fejlődési folyamat előbb és 

gyorsabban halad az embriópajzs „elülső” területén (a későbbi cranialis terület). (2. ábra) 

1.2. ábra - 2. ábra: A gasztruláció és a neuruláció párhuzamosan zajlik 
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Az egyre jobban kiemelkedő velősáncok közelítenek egymáshoz a középvonalban. A 21. napon kezdődik meg 

az összenövésük az 5. nyaki somita magasságában. Az egyesülés ettől a ponttól előre és hátrafelé is halad, és az 

egyesülő cső két végén ilyenkor még nyílások vannak: a neuroporus anterior és posterior, melyeken keresztül a 

velőcső ürege összeköttetésben van az amnionüreggel. A neuroporus anterior a 25. napon záródik (kb. 18-20 

somitás stádium), a neuroporus posterior pedig a 28. napon (25 somitás stádium). A szélesebb, cranialis végéből 

lesz az agy (ennek első lépéseként az agyhólyagok: prosencephalon, mesencephalon és rhombencephalon), a 

vékonyabb caudalis részéből pedig a gerincvelő alakul ki. Ha a velőcső záródása tökéletlen, a rendellenesség 

súlyosságától függően a perifériás idegrendszer fejlődése is zavart szenvedhet, és ez érintheti a motoros és érző 

rostokat is. (3. ábra – agyhólyagok) 

1.3. ábra - 3. ábra: Elsődleges agyhólyagok 
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1.4. ábra - 1. animáció 
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1.1. táblázat - 1. táblázat: A velőcső származékai 
 

Elsődleges 

agyhólyagok 
Származékaik Végleges struktúra Üreg 

Előagy Telencephalon   Hemispheriumok 

bulbus olfactoriusok 
Ventriculus lateralis 

Középagy Diencephalon + szemserleg Diencephalon + n. 

opticus és retina 
Ventriculus tertius 

(elülső falát a 

telencephalonból 

származó lamina 

terminalis képezi) 

Utóagy Mesencephalon   Mesencephalon Aqueductus cerebri 

Rhombencephalon 

(benne 8 rhombomer 

alakul ki) 

Metencephalon Cerebellum Ventriculus quartus 

Pons 

Myelencephalon Medulla oblongata 

Gerincvelő Medulla spinalis   Medulla spinalis Canalis centralis 

1.4.2. 4.2. A gerincvelő fejlődése 

A velősáncok egyesülésével kialakul a velőcső, a körülötte lévő ectoderma pedig bezárul felette. A velőcső falát 

neuroepithelialis sejtek alkotják. Ezek először egy rétegben helyezkednek el, de hamarosan osztódni kezdenek, 

és ez által létrejön egy vastag, többmagsoros hám, aminek sejtjei neuroblastokká és egyéb sejtekké 

differenciálódnak (4.5. ***). 

Ahogy a neuroblastok száma emelkedik, a velőcső mindkét oldalán, ventralisan és dorsalisan is egy 

megvastagodás jelenik meg. A ventralis megvastagodás lesz az alaplemez. Az itt differenciálódó neuronok egy 
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részéből lesznek a mellsőszarvi motoneuronok, mediálisan a törzsizmokat, laterálisan a végtagizmokat 

beidegzők. A dorsalis megvastagodásokat szárnylemeznek nevezzük, itt a hátsó szarvi érző terület alakul ki. 

A ventralis és dorsalis szarv között a mellkasi (Th1-Th12), és a felső lumbális területen (L1-L2) a neuronok egy 

újabb csoportja jelenik meg: ez lesz az oldalsó szarv, amely az autonóm idegrendszer szimpatikus részéhez 

tartozik. Ezeknek a sejteknek az axonjai mint preganglionáris szimpatikus rostok hagyják el a gerincvelőt, a 

mellső szarvi motoneuronok axonjaival együtt. Hasonló sejtek fejlődnek a keresztcsonti szakaszon (S2-S4), 

ezek a neuronok azonban a vegetatív idegrendszer un. kismedencei, paraszimpatikus működésű részéhez 

tartoznak. 

Eközben, a velőcső üregében, a későbbi canalis centralisban, egy hosszanti barázda mutatja a határt az 

alaplemez és a szárnylemez között, ez a sulcus limitans. Az alaplemezeket a középvonalban egy vékony lemez, 

a fenéklemez köti össze, a szárnylemezeket pedig, ehhez hasonlóan, a dorsalis oldalon a tetőlemez. Ezeken a 

területeken nem alakulnak ki neuroblastok, de az idegrostok átkereszteződhetnek az ellenkező oldalra. 

1.4.3. 4.3. A gerincvelő és az agytörzs közötti szerkezeti hasonlóság 

A középagy szintjéig a differenciálódó idegsejtek szerveződése nagyon hasonlít a gerincvelő fejlődésére. 

Megfigyelhető az alaplemez és a szárnylemez, sőt az oldalsó szarvval analóg sejtcsoportok is, az ide is felnyúló 

sulcus limitansok mentén. 

Az alaplemeznek megfelelő neuroblastok (ventrolateralis lemez) 3 csoportot alkotnak: 

• A ventralis oszlop neuronjai hozzák létre a III. (n. oculomotorius), IV. (n. trochlearis), VI. (n. abducens) és a 

XII. (n. hypoglossus) agyidegek általános szomatomotoros magjait. Ezek a magok és idegek 

szerveződésükben nagyon hasonlítanak a mellső szarvi motoros magoszlophoz, axonjaik a középvonalhoz 

közel lépnek ki, és a prechordalis mesenchymából származó külső szemizmokat, valamint az occipitalis 

somitákból fejlődő (belső) nyelvizmokat látják el. 

• A középső oszlopból a speciális viszceromotoros magok alakulnak ki. Ide tartozik az V. (n. trigeminus), VII. 

(n. facialis), IX. (n. glossopharyngeus), X. (n. vagus) és a XI. (n. accessorius) agyideg (ezeket a magokat 

hagyományosan szomatomotoros agyidegmagoknak nevezték, ezen a néven is szerepelnek még 

tankönyvekben). Ezek a garatív (kopoltyúív) idegek, a garatívből származó harántcsíkolt izmokat idegzik be, 

és a kilépési pontjaik dorso-laterálisan vannak az előző csoporthoz képest. Bár a garatív izomzat is a 

paraaxialis mesodermából származik, a dúcléc eredetű garatív mesenchyma specialitása folytán („patterning”) 

rendkívül gazdag az akaratlagos és a reflexes beidegzésük is. 

• Az alaplemez dorsalisan elhelyezkedő magoszlopából fejlődik a mesencephalon területén, közvetlenül a 

sulcus limitans előtt a n. oculomotorius paraszimpatikus viszceromotoros magja, az Edinger-Westphal mag 

(n. accessorius nervi oculomotorii). Ide tartoznak a VII., IX., és X agyidegek paraszimpatikus 

viszceromotoros magjai is, melyek a híd és a nyúltvelő területén, fejlődéstanilag a sulcus limitans vonalához 

közel, attól mediálisan helyezkednek el. (A sulcus limitans helyzete a fossa rhomboideaban később mediál 

felé eltolódik.) 

A szárnylemeznek megfelelő neuroblastok (dorsolateralis lemez) az alábbi csoportokat alkotják, medio-laterális 

elrendeződésben: 

• Az általános zsigeri afferensek magjai a sulcus limitanstól laterodorsalisan helyezkednek el: itt végződnek a 

IX. és X. agyideg viszceroszenzoros rostjai. 

• Speciális zsigeri afferensek magjai: a VII., IX, és X. agyideg speciális viszceroszenzoros rostjainak végződési 

helye. 

• Általános szomatikus afferensek magja: a n. trigeminus (és kisebb mértékben a VII., IX., és X. agyideg) 

szomatoszenzoros rostjainak végződési területe. 

• Speciális (érzékszervi) szomatikus afferensek: a fülhólyag származékait beidegző rostok végződési területe. 

Az, ahogy a motoros rostok kapcsolatot teremtenek a perifériás struktúrákkal, és ahogy ezen agyidegek az érző 

magjai kapcsolatot teremtenek a hozzájuk tartozó érző dúccal, rendkívül hasonló a megfelelő gerincvelői 

fejlődési folyamatokhoz. 
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1.4.4. 4.4. A velőcső idegsejtjeinek szöveti differenciálódása 

A velőcső minden neuroblastja a neuroepithel sejtekből származik. A velőcső hámja eleinte egyrétegű hám, de 

hamarosan többmagsorossá válik. Az osztódó sejtek alacsonyabbak, a lumen felőli oldalhoz vannak közel, ezt a 

területet ventricularis zónának is nevezik. A sejtek egy része megnyúlik, és áthidalja a velőcső belső és külső 

felszíne közötti területet. A külső felszínt egy membrana basalis fedi (membrana limitans externa). A leendő 

idegsejteknek eleinte van egy vékony nyúlványa a lumen felé, ezt tranziens dendritnek hívják, de ahogy kifelé 

vándorolnak, ez visszafejlődik. Ezt követően, a membrana limitans externa közelébe vándorolt neuroepithelialis 

sejtek primitív idegsejtekké alakulnak, ezek a neuroblastok, melyek kerek, apolaris sejtek, nagy, halvány 

magjuk van, sötétre festődő magvacskával. Ezek a sejtek alakítják ki a köpeny réteget a belső neuroepithelialis 

(ventricularis) réteg körül, és ebből a rétegből lesz majd később a gerincvelő szürke állománya. A fejlődésüket 

és vándorlásukat egy átmeneti glia-féleség, a radialis glia segíti. Ezeknek a glia sejteknek a külső citoplazma 

nyúlványa hozza létre a primitív marginális zónát a velőcső külső rétegeként. 

A neuroblastok differenciálódása során két új nyúlvány jelenik meg az ellentétes oldalukon, ezzel bipoláris 

neuroblastokká alakulnak. Az gyorsabban növő nyúlvány a primitív axon, a másik, amelyik elágazódó 

mintázatot mutat, a primitív dendrit. A primitív dendrit degenerál, helyette több dendrit jellegű nyúlvány 

fejlődik. Ezt a stádiumot multipoláris neuroblastnak nevezzük, ebből alakulnak ki a multipoláris neuronok. Csak 

a neuroepithelialis sejtek képesek osztódásra, ahogy neuroblasttá alakulnak elvesztik ezt a képességüket. 

Az újonnan kialakult idegsejtek axonjai eltérően viselkednek a hátsó és a mellső szarv területén. A hátsó 

szarvban interneuronokat, asszociációs neuronokat hoznak létre, és axonjaik kapcsolatot teremtenek a 

szegmenten belül lévő más neuronokkal, vagy szomszédos szegmentumokkal a szürkeállomány felszínén 

elhelyezkedő zona marginalis területén keresztül, ahol előzőleg csak a radialis glia perifériás nyúlványai voltak. 

Más sejtek hosszú axont növesztenek (projekciós neuronok), amik a zona marginalison keresztül magasabb 

centrumokkal teremtenek kapcsolatot. A mellső szarvi motoneuronok axonjai átfúrják a gerincvelő membrana 

limitans externáját (az oldalsó szarv neuronjainak axonjaival együtt) és motoros impulzusokat vezetnek a 

fejlődő izomsejtekhez. 

1.4.4.1. 4.4.1. A velőcső egyéb sejtjei 

Miután a neuroblastok képződése befejeződik, a belső neuroepithelialis sejtréteg tovább osztódik, és így 

létrejönnek a gliablastok. A gliablastok is kivándorolnak a köpenylemezbe és a marginalis rétegbe, és ott 

protoplazmás, illetve rostos astrocytákká alakulnak. Egy másik glia típus is létrejön, az oligodendroglia sejtek, 

ezek elkezdik a myelin hüvely kialakítását a gerincvelő axonjai körül. Végül a ventricularis réteg legbelső 

sejtsora ependyma sejtekké alakul. 

A mikroglia sejtek a központi idegrendszer rezidens makrofágjai, és az előzőekben leírttól egészen eltérő úton 

fejlődnek. A neuruláció során létrejövő neuroepithelialis cső abban is hasonlít a hámszövethez, hogy még 

nincsenek benne erek. Ahogy a fala vastagodik, és az egyre differenciáltabb sejtek megjelennek, erek nőnek 

ebbe a szövetbe, és az erek mentén mesenchymális sejtek is bejutnak. Ezekből alakulnak ki a fagocitózisra 

képes mikroglia sejtek az első trimeszter második felében és a második trimeszter elején. 

1.4.5. 4.5. Gerincvelői idegek 

Minden gerincvelői ideg a gerincvelő egy szegmentumából gyűjti össze az idegrostokat. A gerincvelői ideget a 

radix anterior és radix posterior (mellső és hátsó gyökér) köti a verincvelőhöz. A gyökerek a gerincvelőhöz 

közel gyökérrostokra oszlanak (fila radicularia). A ganglion spinale a hátsó gyökéren ül. 

1.4.5.1. 4.5.1. A fila radicularia ventralia kialakulása és perifériás kapcsolataik 

A mellső szarvi motoneuronok és az oldalsó szarv sejtjeinek axonjai átfúrják a felszíni zona marginalist és a 

membrana limitans externát. Oldalsó szarv a Th1-L2 között (preganglionáris szimpatikus neuroblastok) és az 

S2-S4 szegmentumban (preganglionáris paraszimpatikus neuroblastok) van. Az autonóm idegrendszerhez 

tartozó rostok kapcsolatba lépnek a dúclécből (5. ***) eredő, specifikus ganglionjaikkal, illetve a mellékvese 

velőállomány sejtjeivel, melyek szintén a dúclécből származnak. 

A szomatomotoros rostok elérik a myotomból származó primitív harántcsíkolt izomsejteket. A motoros 

véglemezek már az emberi fejlődés 10. hetére kialakulnak a harántcsíkolt izom kezdetleges formáján, melyet 

izomcsőnek nevezünk. (Érdekes, hogy ezt a tényt Fidzianska már 1971-ben leírta, amikor még nem volt 
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technikai lehetőség arra, hogy az emberi magzat fejlődését in utero precízen nyomonkövessék. Az ultrahangos 

vizsgálatok elterjedésével ma már minden leendő szülő megfigyelheti a 10 hetes magzat élénk mozgását.) 

A fejlődő idegszövet befolyásolja a célszövetek metabolizmusát. Ha a fejlődés során egy ideg nem kapcsolódik 

ahhoz az izomhoz, amit be kell idegeznie, mindkettő elpusztul. Ha kísérletesen felcserélik egy lassú (vörös) 

izom idegét egy gyors (fehér) izom idegével, az izomszövet szerkezete megváltozik az új beidegzésnek 

megfelelően. Ez arra utal, hogy a beidegzés határozza meg az izom típusát, nem pedig fordítva. 

1.4.5.2. 4.5.2. A fila radicularia dorsalia kialakulása és a perifériás kapcsolatai 

A ventrolaterális irányba vándorló crista neuralis sejtek minden szegmentumnak megfelelően csoportosulásokat 

hoznak létre, a somitákból származó dermatomyotom területeknek megfelelően. A ganglion sejteknek e 

bilaterális csoportosulásai hozzák létre a hátsó gyöki dúcokat (ganglion spinale). Az ezekben lévő dúcléc sejtek 

glia és idegsejt előalakokká differenciálódnak. A glia prekurzor sejtekből alakulnak ki a satellita sejtek (ezek a 

későbbi neuronok közelében maradnak), és a Schwann-sejtek. A ganglionsejtek neurogén csoportja 

neuroblastokká differenciálódik, ezek hamarosan fuziform alakot öltenek, egy centrális és egy perifériás 

nyúlvánnyal. 

A centrális nyúlvány a gerincvelő felé nő, és a belépés helyén az úgynevezett ovális köteget alakítja ki. Ahogy 

benőnek a gerincvelőbe, vagy szinaptizálnak a szárnylemez (hátsó szarv) sejtjeivel, vagy felszállnak és 

közvetlenül a magasabb központokkal kerülnek kapcsolatba. A perifériás nyúlványok egyesülnek a mellső 

gyökérrel, és létrehozzák a gerincvelői ideget. Az eredeti bipoláris sejt két nyúlványa közelít egymáshoz, majd 

fuzionál, és ezzel létrejönnek az úgynevezett pseudounipolaris idegsejtek. A többi neurontól eltérően, ebben az 

esetben mindkét nyúlvány szerkezete szövettanilag axonnak felel meg és a perifériás nyúlvány a központi 

idegrendszer felé szállít információt. 

Ahogy a pseudounipoláris sejtek fejlődő perifériás nyúlványának vége távolodik a gangliontól, kapcsolatba 

kerül a mesenchymával. A dermatomyotom mesenchymájából elsősorban a bőr dermis rétege alakul ki. A 

növekvő axon folyamatos kölcsönhatásban áll a vándorló dermis-mesenchymával, és amikor elérik a 

célterületet, receptorok alakulnak ki az idegrost terminális végén, vagy benőnek az epidermisbe és szabadon 

végződnek. 

Az epidermis szabad idegvégződései körülbelül a fejlődés 7. hetében kezdenek kialakulni (ebben az időben az 

epidermis még nem mutat elszarusodást!). Az első valódi receptorok a Pacini-végtestek; kezdetleges formájuk 

70-90 mm-es embrióban (fejtető-far hossz) megfigyelhető. 16-22 cm-es magzatban a szerkezetük már 

megegyezik a felnőttre jellemzővel. A belső hüvelye Schwann sejtekből, a külső lamellák perineuriális sejtekből 

származnak. 

A Meissner testek a harmadik trimeszter elején kezdenek megjelenni (majmokon végzett kutatások alapján). Az 

újszülöttkori Meissner testek szerkezete teljesen megegyezik a felnőttével, ami arra utal, hogy a fejlődési 

folyamat lezárul a születés előtt. Kialakulásuk és fennmaradásuk a neurotrophin rendszer függvénye 

(TrkB/BDNF(NT-4). 

A Merkel sejtekről sokáig azt feltételezték, hogy dúcléc eredetű sejtek, de a legutóbbi kutatások amellett 

szólnak, hogy epidermális progenitor sejtekből fejlődnek az embryonális élet során, Pax6 hatására. Az 

epidermális eredetre utal az is, hogy a Merkel sejteket desmosomák kapcsolják a környező sejtekhez, míg a 

biztosan dúcléc eredetű melanocytákon ilyen kapcsolódás nem figyelhető meg. Felnőttben is folyik a Merkel 

sejtek lassú megújulása, epidermális sejtekből differenciálódnak egy Atoh1/Math1 transzkripciós faktor-függő 

mechanizmus során. 

1.4.6. 4.6. A nervus spinalis beidegzési sémája 

A gerincvelői szegmentumból kilépő gyökérrostok n. spinalissá rendeződnek. A n. spinalis a hozzá tartózó 

somitából kialakuló összes képletet beidegzi. A motoros rostok a myotom sejtekhez kapcsolódnak, ezek egy 

csoportja ventral felé (hypaxialis izomzat), egy másik részük dorsal felé (epaxialis izmok) vándorol. 

Az érző rostok követik a dermatom sejtek kirajzását, melyeknek szintén van egy ventralis és dorsalis csoportjuk. 

Ezzel párhuzamosan a gerincvelői ideg is elágazik egy elülső és hátsó ágra (ramus anterior/ventralis et 

posterior/dorsalis). A dermatom és myotom sejtek a szegmentumuknak megfelelő útvonalon vándorolnak, ez 

tükröződik a belőlük származó képletek, bőrterületek beidegzésében is. Ennek a legnyilvánvalóbb 

következménye a törzs bőrbeidegzési sémája: a nn. intercostales egy-egy sávot idegeznek be (ld. dermatomák a 
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bőrbeidezésben). Az a mesenchyma, amiből egy végtag izom- és kötőszöveti elemei származnak, a végtagnak 

megfelelő, egymás mellett elhelyezkedő szegmentumok myotom és dermatom részéből származik. Ezekbe a 

szegmentumokba a megfelelő gerincvelői idegek ventralis ágai nőnek be, és plexusokat alkotnak. Például: a 

felső végtag dermise és izomzata a C5-Th1 somiták származéka, így a plexus brachialis idegzik be, mely a C5-

Th1 gerincvelői idegek ventralis ágaiból fonódik össze. 

1.4.7. 4.7. Myelinizáció 

A perifériás idegek myelinizációja csak később kezdődik: eleinte egy egész axon köteget ölel körbe egyetlen 

Schwann-sejt. A második trimeszterben a Schwann sejtek osztódnak, egyre kevesebb rostot vesznek körül, 

végül már csak egyet. A sok Schwann-sejt myelin hüvelyt alakít ki. A csak Schwann hüvellyel rendelkező 

vékonyabb rostoknál fennmarad az a helyzet, hogy a Schwann sejt citoplazmája több axont ölel körül. 

A gerincvelői motoros gyökér előbb kezd el myelinizálódni, mint az érző gyökér, de az érző idegek a periférián 

előbb myelinizálódnak, mint a motoros idegek. Az agytörzsből származó agyidegekben a 6. gesztációs 

hónapban kezd a velőshüvely kialakulni. Születéskor a myelinizáció közel sem teljes: egy gyors fázis zajlik az 

első 6 postnatalis hónapban, de a folyamat – lassabb ütemben - még a tinédzser évek végén is tart. 

A központ idegrendszer pályáinak myelinizációja a 24.-32. gesztációs hét között kezdődik. A tractus 

corticospinalis axonjain a velőshüvely csak a születés után kezd kialakulni, és sok évig tart, mire befejeződik. 

(Érdemes megfigyelni, a növekvő gyermek manipulációs készségének fejlődését, ez jól tükrözi a piramis pálya 

myelinizációs fokát.) 

1.5. 5. A crista neuralis (dúcléc) kialakulása 

A velősáncok egyesülése során, annak a környező ectodermával határvonala mentén egy sávban sejtek válnak 

le, ez a crista neuralis. (4. ábra –a dúcléc kialakulása) E terület egy részének sejtjei hámjellegű sejtekből 

mesenchymális sejtekké alakulnak és bevándorolnak a környező mesodermába, a másik részük megtartja 

neuroectodermális jellegét. (Cave: a mesoderma az a csíralemez, mely a gasztruláció útján alakul ki az epiblast 

rétegből, és a későbbiekben ebből sokfajta szövet alakulhat ki. A mesenchyma kifejezés laza embrionális 

kötőszövetet jelent, mely elsősorban mesodermális eredetű, azonban, a dúclécből is származhat, így 

ectodermális eredetű is lehet.) 

1.5. ábra - 4. ábra: A velőcső és a dúcléc kialakulása 
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A törzsnek megfelelő szakaszon a dúcléc eredetű sejtek két csoportra válnak: 

1. A hátrafelé vándorló sejtek követik a dermatom sejtek mozgását, és a bőr melanocytáivá differenciálódnak. A 

melanocyták nagy része végül belép az epidermisbe a membrana basalis nyílásain át. A dermatom a 

szegmentálódott paraaxialis mesoderma dorsalis része, a legfontosabb származéka a bőr dermis rétege 

(tömött, rendezetlen rostú kötőszövet). 

2. A dúcléc sejtek ventralis csoportja kétfelé válik: 
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• ventrolaterális irányban, a dermatomyotom és a sclerotom között vándorolva érző dúcokat hoznak létre, 

idegsejtekkel, satellita sejtekkel és Schwann sejtekkel, 

• vagy ventromediálisan elhaladnak a sclerotom és a velőcső között, és szimpatikus ganglionsejteket, 

satellita sejteket, Schwann sejteket és enterális neuronokat alakítanak ki, valamint a mellékvese 

velőállományát. 

A rhombomerek szintjében lévő dúcléc sejteknek más a sorsuk, ezt (5.2. ***) máshol írjuk le. 

1.5.1. 5.1. Placodok 

Rostralisan, a velőlemez prosencephalonnak megfelelő területének két oldalán, bizonyos neuroepithelialis 

sejtcsoportok nem vesznek részt a vándorlásban, hanem beépülnek a felszíni ectodermába: ezeken a területeken 

alakulnak ki a placodok. A placodokból fejlődhetnek érzékhámsejtek (belső fül, szaglóhám, ízlelőbimbó), 

idegszövetté alakulhat (ld. neurogén placodok 5.1.1. ***), és származhatnak belőlük egyéb sejtek is (pl. 

hallóhólyag nem érzékhám jellegű sejtjei). A hypophysis és a lencse placodból nem fejlődik sem érzékhám, sem 

más idegi jellegű elem. A neurogen placodok egy csoportja megvastagodik, sejtjeikből neuronok alakulnak ki, 

melyek kivándorolva az agyidegek ganglionjait hozzák létre. A hypophysis-, lencse-, és halló-placod esetében 

az egész placod invaginálódik, és egy hólyagot hoz létre a felszíni ectoderma alatt. Így jön létre a hypophysis 

esetében az elülső lebenye és a pars intermedia, a lencse-placodból a lencse hólyag a diencephalon 

magasságában, és a rhombencephalon szintjén a hallóhólyag, amiből a hártyás labyrinthus származik. 

A két párhuzamosan álló velőredő rostralisan találkozik a középvonalban, közvetlenül a membrana 

buccopharyngea mögött. Itt a neuroepithelialis sejtek nem válnak el a velőredőtől, (ahogy pl. a dúcléc sejtek más 

területeken), hanem a páratlan hypophysis placodot hozzák létre a felszíni ectoderma részeként. Ebből alakul ki 

a Rathke tasak, a lefűződést követően már rostralisan a membrana buccopharyngeától. A Rathke tasakból 

fejlődik a hypophysis elülső lebenye. Ettől a területtől laterálisan, szintén a velőredő rostralis végén, a páros 

szagló placod differenciálódik, ez is beépül az ectodermába, és ebből lesz az érzékhám (szaglóhám) az orrüreg 

tetején a felső orrkagyló és a szomszédos orrsövény területén. ( Az, hogy a szagló placod sejtjei sosem váltak el 

valóban a velőlemeztől, kiválóan követhető az utóbbi esetben: az elsődleges érzékhám sejtek (a szagló placod 

származékai, alakjukat tekintve nagyon hasonlítanak a bipoláris neuronokra) be vannak ágyazva az orrüreg 

nyálkahártyájába, mely ectodermális eredetű → az axon jellegű nyúlványuk benő a lamina cribrosán át a 

koponya üregébe, → ott pedig glomeruláris szinapszisokat hoz létre a bulbus olfactorius (a prosencephalon ősi 

struktúrája) mitralis sejtjeivel.) 

1.5.1.1. 5.1.1. Neurogen plakodok 

A fenti placodoktól caudal felé haladva a neurogen placodokat 3 csoportra oszthatjuk: 

• Trigeminalis placod: a mesencephalon caudalis részétől és a metencephalontól lateralisan és 

ventrolateralisan a felszíni ectodermában elszórtan elhelyezkedő neuroblastokból fejlődik a ganglion 

trigeminale egyik része, a rhombencephalon és a mesencephalon határán. 

• Oticus placod: páros placod a myelencephalon területén, neuronális és nem neuronális származékai vannak. 

A placod betüremkedésével és lefűződésével a hallóhólyag alakul ki, ebből fejlődik a hártyás labyrinthus. A 

ganglion spirale és vestibulare bipolaris neuronjai a hallóhólyag ventralis felszínéből alakulnak ki. 

• Epibranchialis (epipharyngealis) placodok: ezek az ectoderma megvastagodásaként jelennek meg, 

közvetlenül a kopoltyúbarázdáktól dorsalisan. Az ember garatjának megfelelő területen fejlődik a kopoltyú 

halakban, innen származik a név: epi-= felette, branchia= kopoltyú. (A nevezéktanban a garatív és a 

kopoltyúív egyaránt használatos.) Ahogy a placodok egyre vastagabbak, leválnak a felszíni ectodermából, és 

az agyidegek érző dúcaihoz tartozó neuronokat hozzák létre. Az első epibranchialis placod az első 

garatbarázda magasságában található; ebből a n. facialishoz (VII.) tartozó ganglion geniculi idegsejtjei 

alakulnak ki. A második epibranchialis placod származéka a ganglion inferius (petrosum), a n. 

glossopharyngeus (IX.) érző dúca. A harmadik epibranchialis placod a n. vagus (X.) ganglion inferius 

(nodosum) nevű ganglionját hozza létre. A ganglionokban a már máshol leírt (4.5.2. ***) módon 

pseudounipoláris sejtek alakulnak ki, melyek nyúlványt növesztenek centrális és perifériás irányba is. 

1.5.2. 5.2. Rhombomerek és a mellettük fejlődő dúcléc 
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A korai velőcső szelvényezett (neuromerek), ez legjobban a rhombencephalonban látszik, mint az agy 

hossztengelyére merőlegesen álló finom barázdarendszer. Ezeket rhombomereknek is nevezzük, az emberi 

fejlődés 29. napján már jól kivehetők. A nyolc rhombomerhez tartozó dúcléc-sejteknek különösen érdekes a 

fejlődéstörténete. (5. ábra) 

1.6. ábra - 5. ábra: A rhombomerek melletti crista neuralis eredetű ectomesenchyma 

vándorlása, az agyidegek és dúcaik kialakulása 

 

• Az első és második rhombomerhez tartozó dúcléc sejtek bevándorolnak a páratlan homloknyúlványba 

(processus frontonasalis) és az első garatívbe (mandibularis ív), amely a páros processus maxillarisra és 

processus mandibularisra oszlik. A nyúlványokba a n. trigeminus ágai nőnek be. A későbbiekben ez az öt 

nyúlvány alakítja ki az arcot. 

• A harmadik rhombomerhez csak kevés dúcléc sejt tartozik, ezek a szomszédos rhombomerek hasonló 

sejtjeivel együtt vándorolnak. 

• A negyedik rhombomerhez tartózó dúcléc sejtek a második garatívet (hyoid/nyelvcsonti ív) telepítik be. 

• Az ötödik rhombomerhez csak kevés dúcléc sejt tartozik, ezek a szomszédos rhombomerek hasonló sejtjeivel 

együtt vándorolnak. Az ötödik és hatodik rhombomer között alakul ki az oticus placod 

• A hatodik rhombomerhez tartozó dúcléc szakaszból származnak azok a sejtek, melyek a harmadik garatívet 

telepítik be. 

• A hetedik és nyolcadik rhombomerhez tartozó dúcléc sejtek a negyedik és hatodik garatívbe vándorolnak. 

A feji területek dúcléc sejtjeiből a következő szöveti elemek származnak: 

• “ectomesenchymalis” szövetrészből az alábbi struktúrák fejlődnek: 
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• a koponya csontjai (os frontale, parietale, squama ossis temporalis, os nasale és palatinum, vomer, maxilla 

és mandibula) 

• az összes agyhártya 

• a szem choroidea és sclera rétege 

• a fogak dentinje 

• kötőszöveti elemek az alábbi mirigyekben: glandula lacrimalis, orrüreg, ajak, szájpad mirigyei, 

pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, thymus 

• a fej kötőszöveti elemei, porc, szalagok, inak, valamint a bőr és bőrfüggelékek melanocytái 

• A szív nagy artériáinak (aorta, truncus pulmonalis) tunica mediája, és a conotruncalis septum 

• Idegi jellegű származékok: 

• érző dúcok: a n. glossopharyngeushoz és a n. vagushoz tartozó két ganglion superius, és a ganglion 

trigeminale egy része (a trigeminus ganglion másik fele placodalis eredetű, ld. fent (5.1.1.***). 

• autonom idegdúcok: ganglion ciliare, pterygopalatinum, submandibulare és oticum. Ezek a 

paraszimpatikus ganglionok az első és második rhombomerhez tartozó dúcléc sejtekből fejlődnek, ez 

magyarázza a hozzájuk tartozó idegrostok szoros topográfiai kapcsolatát a n. trigeminus ágaival. 

1.6. 6. Molekuláris szabályozás 

1.6.1. 6.1. Homeobox és hox gének 

A homeobox gének, melyek az egész evolúció során jelen voltak, alapvető szabályozó szerepet játszanak a 

morfogenezis során. Fehérjetermékeik transzkripciós faktorként működnek, szerkezetük rendkívül konzervatív. 

Mindegyik gén tartalmaz egy kb. 180 bázispár hosszúságú homeoboxot. A génnek ez a része egy fehérjedomént 

kódol (ezt nevezik homeodoménnek, kb. 60 aminosavból áll), amelynek ún. helix-turn-helix alakja van. Ez 

képes kötődni a DNS-hez, egyfajta „molekuláris ruhacsipeszként”, és ezzel más gének expresszióját 

szabályozni. Azzal, hogy a homeobox gének által kódolt transzkripciós faktorok képesek egy sor másik gént 

kaszkádszerűen aktiválni, nélkülözhetetlen szerepük van az embrionális élet során a testrészek, szervek 

kialakításában. A homeobox géncsalád tagjai szerv-, szövet- és sejt-specifikus hatásokat gyakorolnak a fejlődési 

folyamatokra, valamint hatásaik idő és hely-specifikusak: más időben, más helyen a hatásuk is más lesz. A 

genom nagyon sok olyan gént tartalmaz, amiben homeodomént kódoló homeobox van. 

1.6.1.1. 6.1.1. Hox gének 

A homeobox gének egy speciális csoportját képezik a Hox-génsorozatok. Ezeknek alapvető szerepük van a 

testtengelyek meghatározásában, ezek közül is a legszembetűnőbb az anterio-posterior (emberben cranio-

caudalis) és proximo-distalis tengelyre gyakorolt hatás. Ezt a hatást először az ecetmuslicában (Drosophila 

melanogaster) írták le. Az ecetmuslicának 8 Hox génje van, és ezek két sorozatot képeznek: öt az antennapedia 

sorozatban, három pedig a bithorax sorozatban. Az evolúció során ezek a sorozatok egyesültek és a testtengelyt 

meghatározó Hox gén csoportba tartózó gének száma is nőtt: különböző élőlényekben a maximális 13 Hox 

génből választódott ki az adott élőlényre jellemző Hox gének sorozata. A gerincesek megjelenésével a 

lehetséges Hox-gén fajták száma nem emelkedett, de más kromoszómákon is megjelentek sorozatok, melyekben 

a változó számú Hox-gének az alapul szolgáló 13 Hox-génből választódtak ki. Minden emlősben 4 paralog 

sorozat van, ezeket HOXA, HOXB, HOXC és HOXD sorozatnak nevezzük (néha a HOX1, …2, …3, …4 

elnevezést is használják). A négy sorozat emberben a 7., 17., 12., és 2. kromoszómán lokalizálódik, és összesen 

39 Hox gént tartalmaznak (2. táblázat). A sorozatok első/előrébb álló génjei (pl. HOXA1, HOXB1, stb) mindig 

egy cranialisabb/centrálisabb struktúra fejlődését irányítják, míg az utolsók caudalisabban, perifériásabban 

hatnak. A Hox gének lényegi struktúrákat meghatározó szerepe érthetővé teszi, hogy mutációik legtöbbször nem 

összeegyeztethetőek az élettel. Azok a mutációk, melyeket emberben leírtak, a sorozat utolsó tagjait érintik: 

HOXA13 gén mutációja a “hand-foot-genital” szindrómát, a HOXD13 géné pedig a synpolydactyliát hozza 

létre. 

1.2. táblázat - 2. táblázat: A négy paralog sorozatba tartozó Hox gének 
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név kromoszóma 

emberben 
gének száma a 

sorozatban 
gén neve 

HOXA 7 11 HOXA1, HOXA2, HOXA3, HOXA4, HOXA5, 

HOXA6, HOXA7, HOXA9, HOXA10, HOXA11, 

HOXA13 

HOXB 17 10 HOXB1, HOXB2, HOXB3, HOXB4, HOXB5, 

HOXB6, HOXB7, HOXB8, HOXB9, HOXB13 

HOXC 12 9 HOXC4, HOXC5, HOXC6, HOXC8, HOXC9, 

HOXC10, HOXC11, HOXC12, HOXC13 

HOXD 2 9 HOXD1, HOXD3, HOXD4, HOXD8, HOXD9, 

HOXD10, HOXD11, HOXD12, HOXD13 

1.6.1.2. 6.1.2. Egyéb homeobox gének 

Számos homeobox gén nem tartozik a fenti négy sorozatba, de ezeknek is nagyon fontos szabályozó szerepük 

van a fejlődés során (3. táblázat). 

1.3. táblázat - 3. táblázat: Példák homeobox génekre, melyek nem a négy paralog 

sorozatba tartoznak 
 

A genom egyéb homeobox génjei 

ADNP; ALX1; ALX3; ALX4; ARGFX; ARX 

BARHL1; BARHL2; BARX1; BARX2; BSX 

CDX1; CDX2; CDX4; CRX; CUTL1; CUTL2 

DBX1; DBX2; DLX1; DLX2; DLX3; DLX4; DLX5; DLX6; DMBX1; DPRX; DRGX; DUX1; DUX2; 

DUX3; DUX4; DUX4L2; DUX4L3; DUX4L4; DUX4L5; DUX4L6; DUX4L7; DUX4L9; DUX5; DUXA 

DLX1, DLX2, DLX3, DLX4, DLX5, és DLX6 

EMX1; EMX2; EN1; EN2; ESX1L; EVX1; EVX2 

GBX1; GBX2; GSC; GSC2; GSX1; GSX2 

HDX; HESX1; HHEX; HLX1; HMBOX1; HMX1; HMX2; HMX3; HNF1A; HNF1B; HOMEZ; HOPX 

IRX1; IRX2; IRX3; IRX4; IRX5; IRX6; ISL1; ISL2; ISX 

LASS2; LASS3; LASS4; LASS5; LASS6; LBX1; LBX2; LHX1; LHX2; LHX3; LHX4; LHX5; LHX6; 

LHX8; LHX9; LMX1A; LMX1B 

MEIS1; MEIS2; MEIS3; MEOX1; MEOX2; MIXL1; MKX; MNX1; MSX1; MSX2 

NANOG; NANOGP1; NANOGP8; NKX2-1; NKX2-2; NKX2-3; NKX2-4; NKX2-5; NKX2-8; NKX3-1; 

NKX3-2; NKX6-1; NKX6-2; NKX6-3; NOBOX; NOTO 

ONECUT1; ONECUT2; ONECUT3; OTP; OTX1; OTX2 

PAX3; PAX4; PAX6; PAX7; PBX1; PBX2; PBX3; PBX4; PDX1; PHOX2A; PHOX2B; PITX1; PITX2; 

PITX3; PKNOX1; PKNOX2; POU1F1; POU2F1; POU2F2; POU2F3; POU3F1; POU3F2; POU3F3; 

POU3F4; POU4F1; POU4F2; POU4F3; POU5F1; POU5F1P1; POU5F1P4; POU5F2; POU6F1; POU6F2; 

PROP1; PRRX1; PRRX2 

RAX; RAX2; RHOXF1; RHOXF2 

SATB1; SATB2; SEBOX; SHOX; SHOX2; SIX1; SIX2; SIX3; SIX4; SIX5; SIX6 

TGIF1; TGIF2; TGIF2LX; TGIF2LY; TLX1; TLX2; TLX3; TSHZ1; TSHZ2; TSHZ3 

UNCX; VAX1; VAX2; VENTX; VSX1; VSX2 

ZEB1; ZEB2; ZFHX2; ZFHX3; ZFHX4; ZHX1 

A tankönyvekben, cikkekben ezeknek a géneknek a megnevezése nem mindig következetes: a szerzők nem tesznek 

mindig különbséget a Hox és homeobox gének között. A Hox gén elnevezés helyett (amikor a 39 gén 4 paralog 

csoportjáról beszélnek) sokszor a homeobox kifejezést használják, Minden Hox gén homeobox gén, de a 

homeobox gének közül csak az a bizonyos 39 tartozik a Hox gének 4 paralog csoportjába. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.6.2. 6.2. A Hox gének és más transzkripciós faktorok hatása a velőcső 
differenciálódására 

Az emberi fejlődés 4. hetén a velőlemez velőcsővé záródik. A velőcső fejlődését a Hox gének csak a második 

rhombomertől caudalisan irányítják. Ezek a gének egymással átfedésben expresszálódnak („nested pattern”), 

úgy, hogy a sorozat 3’ vég felőli génje által befolyásolt terület előrébb van, és a paralog gének expressziós 

doménje megegyezik. A 3’ vég felőli gének korábban expresszálódnak, mint az 5’ vég felőliek, ezzel egy 

időbeli mintázat is kialakul. A Hox gének expressziójában a retinsavnak (A- vitamin) kulcsszerepe van. A 3’ 

végen lévő Hox gének érzékenyebbek, az 5’ vég felőliek kevésbé érzékenyek retinsavra: ezért a retinsav 

adagolásának nagy a jelentősége, túl magas dózis a rostralis rhombomereket a caudalisabban elhelyezkedőkhöz 

teszi hasonlóvá, míg hiányában az utóagy mérete kisebb lesz. 

A Hox gének az alábbi séma szerint hatnak a rhombencephalon fejlődésére: 

• HOXA2 a második rhombomerben és attól caudalisan 

• HOXB2 a harmadik rhombomerben és attól caudalisan 

• HOXB1 a negyedik rhombomerben, HOXA3, B3, D3 szintén a negyedik rhombomerben és caudalisan 

• HOXA4, B4, D4 a hatodik rhombomerben és attól caudalisan 

A evolúció ősi génjeinek megfelelő 4 paralog Hox-gén csoportnak nincs szerepe a második rhombomertől 

rostralisan elhelyezkedő agyterületek fejlődésében. Ezeknek az “új” agyterületeknek a fejlődését egyéb, de 

szintén többnyire a homeobox géncsaládba tartozó gének irányítják (pl. LIM1, OTX1, OTX2 , EMX1, EMX2, 

FOXG1, engrailed 1 és 2., NKX2.1, stb.). 

A velőcsőnek megfelelő neuroectoderma elkülönülését a PAX6 megjelenése irányítja kezdetben. A velőcső 

ventralizációjára a sonic hedgehog gén (SHH) van hatással az agyhólyagok és a velőcső területén is. Az SHH-t a 

chorda dorsalis termeli, “ventralizálja” a velőcsőt és létrehozza a fenéklemezt, amiben szintén expresszálódik az 

SHH. Eleinte a PAX3, PAX7, MSX1 és MSX2 az egész velőlemez területén egyenletesen expresszálódik, de az 

SHH az alap- és a fenéklemez területén ezt elnyomja, ezáltal előmozdítja az alaplemez és fenéklemez 

differenciálódását. A velőlemez környéki ectodermában megjelenő BMP4 és BMP7 a szárnylemez és tetőlemez 

kialakulását segíti azáltal, hogy emeli a PAX3 és PAX7 expresszióját a velőcső dorsalis részében. 

1.6.3. 6.3. A crista neurális létrejöttének molekuláris szabályozása 

A velőlemez peremi része és a környező ectoderma, melyből az epidermis fejlődik, kölcsönösen hat egymásra. 

A BMP4 és BMP7 koncentrációja a leendő epidermisben magas, míg a velőlemez területén alacsony, mert itt 

ezek expressziója a chordin és noggin gátlása alatt áll. A leendő dúcléc területén a BMP koncentráció közepes, 

és ez a közepes koncentráció az FGF és WNT fehérjékkel együtthatásban indukálja a PAX3 faktort, ami 

meghatározza a velőcső határát. A fenti transzkripciós faktorok más faktorokat is indukálnak, mint például: 

• FOXD3: ez a “forkhead” fehérjecsoportba tartozó faktor definiálja a terület sejtjeit crista neuralis sejtekként 

• SLUG: ez a fehérje elősegíti a crista neuralis sejtek elkülönülését a neuroectodermától 

• BMP fehérjék: optimális koncentrációban nagy szerepük van a feji területek crista neuralis sejtjeinek 

megfelelő differenciálódásában. (Mivel a feji területeknek megfelelő crista neuralis sejtek sokféle struktúra 

kialakításában játszanak szerepet a fej-nyaki területen, sőt a szív conotruncalis sövényének kialakításában is, 

ha e dúcléc sejtek megfelelő vándorlásában és differenciálódásában zavar keletkezik, akkor nagyon változatos 

módon megjelenő, kombinált fejlődési rendellenességek keletkezhetnek.) 

1.6.4. Tesztkérdések 

1. Melyik állítás(ok) igaz(ak)? (A és C) 

A. A velőlemez az ectoderma származéka 

B. A velőlemez az ectoderma származéka, de kisebb részben a mesoderma és az endoderma is hozzájárul a 

kialakulásához. 
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C. BMP-4 hatására az ektodermából epidermis lesz, a mesoderma pedig ventralizálódik. 

D. A chorda ventralis és a prechordalis endoderma faktorai irányítják a velőlemez kialakulását. 

2. Adja meg a helyes sorrendjét az alábbi eseményeknek! (ADCB) 

A. A velősáncok kiemelkednek 

B. Záródik a neuroporus posterior 

C. Záródik a neuroporus anterior 

D. A cervicalis 5. somita magasságában egyesül a kétoldali velősánc 

3. Nevezze meg a rhombencephalonból fejlődő struktúrákat! 

(Cerebellum, pons, medulla oblongata) 

4. Milyen agyidegmagok jönnek létre az agytörzs alaplemezének ventralis magoszlopában? 

(N. oculomotorius, trochlearis, abducens és hypoglossus általános szomatomotoros magjai) 

5. A velőcső sejtjei a fejlődés során differenciálódnak. Állítsa sorrendbe ennek a folyamatnak az alább 

felsorolt lépéseit! (BEACD) 

A. A membrana limitans externa közelébe vándorolt neuroepithelialis sejtek neuroblastokká alakulnak 

B. A velőcső hámja többmagsorossá válik. 

C. Az apolaris neuroblastok bipolaris sejtekké alakulnak 

D. A primitív dendrit dengenerál, a sejt több dendritet növeszt. 

E. Kialakul a membrana limitans externa 

6. Mik a központi idegrendszer rezidens makrofágjai és honnan származnak? 

(Az erek mentén mesenchymális sejtek jutnak a fejlődő idegszövetbe, ezekből alakulnak ki a fagocitózisra 

képes mikroglia sejtek.) 

7. Honnan származik a ganglion spinale? 

(A dúclécből.) 

8. Mi az ovális köteg? 

(Az a terület a gerincvelő felszínén, ahol a pseudounipoláris sejtek centrális nyúlványa belép a gerincvelőbe.) 

9. Válassza ki a helyes állításokat! (ABD) 

A. A végtagizomzat a paraaxiális mesoderma myotom részéből származik. 

B. A myotom és az ugyanahhoz a szegmentumhoz tartozó gerincvelői ideg motoros rostjai már a 6.-8. héten 

kapcsolatot teremtenek egymással. 

C. Harántcsíkolt izom a szegmentálatlan intermedier és oldallemez mesodermából is kialakulhat. 

D. Az első motoros véglemezek a magzati fejlődés 10. hetében már megjelennek. 

10. Mikorra tehető a központi idegrendszer pályáinak myelinizációja? (C) 

A. A központi idegrendszer myelinizációja a magzati fejlődés 8.-10. hetében kezdődik, és a 38. hét tájékán 

befejeződik. 
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B. A központi idegrendszer myelinizációja a magzati fejlődés 8.-10. hetében kezdődik, és fiatal felnőttkorra 

fejeződik be. 

C. A központi idegrendszer myelinizációja a 24.-32. gesztációs héten kezdődik, és a tinédzser évek végén is 

tart. 

D. A központi idegrendszer myelinizációja a 6. postnatalis hónapban kezdődik, és fiatal felnőttkorra 

fejeződik be. 

11. Sorolja fel a gerincvelő mellett kialakuló dúcléc-sejtek származékait! 

(melanocyták, multipoláris autonom ganglionsejtek, pseudounipoláris idegsejtek, satellita sejtek és Schwann 

sejtek, mellékvese velőállománya) 

12. Nevezze meg az oticus placod neuronális származékait! 

(A ganglion spirale és vestibulare bipolaris neuronjai) 

13. Mi a magyarázata annak, hogy a fej-arc területén a paraszimpatikus rostok a n. trigeminus 

ágaihoz csatlakozva érik el beidegzési területüket? 

(Ezek a paraszimpatikus ganglionok (ganglion ciliare, pterygopalatinum, submandibulare és oticum) az első 

és második rhombomerhez tartozó dúcléc sejtekből fejlődnek, melyek a trigeminus által beidegzett 

arcnyúlványokba vándorolnak be.) 

14. Az idegrendszer melyik részének fejlődését nem irányítják Hox-gének? 

(A 2. rhombomer felett a fejlődésre nincs hatással a 4 paralog Hox-gén csoport.) 

15. Nevezzen meg néhány homeobox gént, melyek a 2. rhombomer feletti agyterületek fejlődését 

irányítják! 

(LIM1, OTX1, OTX2, EMX1, EMX2, FOXG1, engrailed 1 és 2., NKX2.1) 
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2. 1.b. A perifériás idegek szerveződése (agyidegek, 
gerincvelői idegek, plexusok, gerincvelői 
szegmentumok, ganglionok, motoros magok). – 
Pethőné Lubics Andrea [Szakmai lektor: Juhász 
Tamás] 

2.1. 1. A perifériás idegekről általában 

A perifériás idegek a perifériás idegrendszerhez tartoznak. Az egész testet behálózva annak minden részét (belső 

szerveket és a testfalat) összekötik a központi idegrendszerrel. A perifériás idegek idegrostokból állnak. Idegrost 

alatt egy neuron axonját értjük az azt körülvevő myelinhüvellyel együtt. A myelinhüvelyt a periférián a 

Schwann-sejtek alakítják ki. A myelinhüvely vastagsága alapján megkülönböztetünk vastag (A típusú, ezen 

belül alfa, beta, gamma, delta) és vékony myelinhüvelyes (B típusú), ill. myelinhüvely nélküli (C típusú) 

rostokat. A myelinhüvely jelentősen meghatározza az idegrostok funkcióját. 

Az idegrostok kötegekbe rendeződnek a perifériás idegen belül, melyek kötőszövetbe ágyazottan (epineurium) 

helyezkednek el. Minden egyes idegrostköteget egy tömött kollagén rostos kötőszövetből álló burok 

(perineurium) vesz körül, az egyes idegrostok körül pedig egy finom kötőszövetes hálózat (endoneurium) 

található. 

2.1.1. 1.1. A perifériás idegek rostösszetétele 
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A perifériás idegekben az információáramlás alapvetően kétirányú lehet: a perifériáról ingereket közvetítenek a 

központi idegrendszer felé (érző idegrostok), vagy a központi idegrendszer impulzusait továbbítják a perifériára 

(motoros idegrostok). Mind az érző, mind a motoros idegrostok esetében elkülönítünk szomatikus és vegetatív 

rostokat (1. ábra). 

1.7. ábra - 1. ábra: A perifériás idegrendszer szerveződésének alapelve 

 

A szomatikus érző (szomatoszenzoros, szomatoafferens) rostok által közvetített ingerek általában tudatosulnak. 

Ezek a rostok egyrészt a bőr exteroceptoraiból indulnak ki, melyek a külső környezet ingereit veszik fel (hő-, 

fájdalom-, tapintás-, nyomásinger, vibráció), másrészt a mélyebben fekvő (ízületek, inak, izom) 

testhelyzetérzékelő proprioceptoraiból. A vegetatív érző (viszceroszenzoros) rostok a belső környezet 

(interoceptorok által érzékelt), általában nem tudatosuló ingereit (pl. osmotikus nyomás, vérnyomás, 

testfolyadékok kémiai összetétele) közvetítik. 

A szomatomotoros (szomatoefferens) rostok a vázizmokat idegzik be (akaratlagos beidegzés), míg a vegetatív 

motoros rostok simaizom- vagy mirigysejteken végződhetnek (autonóm, akarattól független beidegzés). A 

vegetatív motoros (visceromotoros, visceroefferens) rostok beidegzik egyrészt a testfal (törzs, végtagok) ereit 

(vasomotoros rostok), a bőr mirigyeit (sudomotoros rostok), ill. simaizmát, a m. arrector pilit (piloarrector 

rostok), másrészt a zsigerek simaizomzatát (szűkebb értelemben vett viszceromotoros rostok), mirigyeit 

(secretomotoros rostok) ill. ereit (vasomotoros rostok). Funkcionálisan a vegetatív efferensek kétfélék lehetnek: 

sympatikusak és parasympatikusak. 

2.1.2. 1.2. A perifériás idegekben található rostok perikaryonjainak 
lokalizációja. 

Az idegsejtek, melyek axonjai a perifériás idegekben futnak, a központi idegrendszerben vagy dúcokban 

helyezkednek el. A ganglionok (dúcok) olyan neuroncsoportosulások, melyek a központi idegrendszeren kívül, 

a periférián találhatók. Érző és vegetatív ganglionokat különítünk el. 

Az érző idegrostokhoz tartozó perikaryonok legtöbbször az érző dúcokban találhatók, függetlenül attól, hogy 

szomatikus vagy vegetatív érző rostról beszélünk. Ennek megfelelően minden olyan perifériás ideghez 

kapcsolódik érző dúc, mely érző rostokat tartalmaz. Az érző dúcokban elhelyezkedő érző neuronok 

morfológiájukat tekintve pseudounipolarisak: egyetlen nyúlványuk van, amely T alakban elágazódik. Az ún. 

perifériás nyúlvány (dendrit, dendritikus axon) a periférián receptorban végződik. A receptor által felvett 

ingerek a perifériás nyúlványon keresztül haladnak a központ felé. A perifériás idegek tehát az érző neuronok 

perifériás nyúlványait tartalmazzák. A centrális nyúlvány (axon) a dúcot elhagyva belép a központi 

idegrendszerbe. A dúcban szinapszisok nincsenek. Az érző neuronok perikaryonjait speciális gliasejtek, a 

szatellitasejtek veszik körül, melyek fontos szerepet töltenek be az idegsejtek anyagcserefolyamataiban. 

A szomatomotoros idegrostokhoz tartozó perikaryonok mindig a központi idegrendszerben találhatók, az 

axonok átkapcsolódás nélkül futnak a perifériás idegekben a célszervhez, a vázizomrostok motoros 

véglemezeihez. A viszceromotoros efferensek viszont két, egymáshoz kapcsolt neuronból épülnek fel. Az ún. 

első neuronok perikaryonjai a központi idegrendszerben találhatók, axonjaik (praeganglionaris rostok) a 

vegetatív dúcokban végződnek, ahol az ún. második neuronokra kapcsolódnak át, melyek axonjai 

(postganglionaris rostok) végül elérik a célszerveket (simaizomsejt, mirigysejt). A vegetatív dúcok neuronjai 
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multipolarisak, a dúcokban - az érző dúcokkal ellentétben - szinapszisok is vannak. A vegetatív rostokról 

részletesen ld. a vegetatív idegrendszer fejezetet. 

A perifériás idegek több ezer idegsejt idegrostból állnak. Az idegekben a különböző funkcionális típusú 

idegrostok általában keverten fordulnak elő. A gerincvelővel összeköttetésben levő idegeket gerincvelői 

idegeknek, az agytörzsből ki- és belépő idegeket pedig agyidegeknek nevezzük. A gerincvelő idegek a törzset, a 

végtagokat és a nyak egy részét idegzik be, az agyidegek beidegzési területe a fej és a nyak. Kivételt képez a n. 

vagus, melynek beidegzési területe jóval kiterjedtebb: vegetatív rostjai a mellkasi szervek és hasüregi zsigerek 

nagy részének innervációját adja. 

2.2. 2. A gerincvelői idegek (nn. spinales) 

Összesen 31 pár gerincvelői ideget különítünk el. A gerincvelői szelvényeknek megfelelően van: 

• 8 pár cervicalis (C1-C8) 

• 12 pár thoracalis (Th1-Th12) 

• 5 pár lumbalis (L1-L5) 

• 5 pár sacralis (S1-S5) 

• és 1 pár coccygealis ideg, mely utóbbiak a sacralis idegekhez csatlakoznak, szerepük azonban alárendelt. 

2.2.1. 2.1. Gerincvelői gyökerek. A gerincvelői idegek kialakulása (2. ábra) 

A gerincvelő mindkét oldalán 2-2 vonalban az ún. fila radicularia (gyökérrostok) láthatók, melyek a 

gerincvelőbe be- ill. abból kilépő axonokból állnak. Egy vonalon belül a gyökérrostok folyamatosan, szigorúan 

egymás alá rendeződve lépnek elő. A mellső gyökérrostok a gerincvelői motoneuronok axonjaiból állnak 

(efferens rostok), melyek a gerincvelő elülső és oldalsó kötege között, az ún. sulcus anterolateralisból lépnek ki 

a gerincvelőből. A hátsó gyökérrostok érzőek (afferens rostok), melyek az oldalsó és a hátsó köteg között, a 

sulcus posterolateralisban lépnek be a gerincvelőbe. Mindkét oldalon mind a mellső, mind a hátsó gyökérrostok 

egy-egy gerincvelői szelvénynek megfelelően összeszedődnek és kialakítják a mellső, ill. hátsó gyökereket 

(radices anteriores und posteriores). A mellső és hátsó gyökerek egyesüléséből jön létre szegmentumonkét egy 

pár gerincvelői ideg, összesen 31 pár. 

1.8. ábra - 2. ábra: Gerincvelői szegmentum. Kék: érző neuron; piros: szomatomotoros 

neuron; zöld: vegetatlv praeganglionaris neuron; narancssárga: vegetatív 

postganglionaris neuron 
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2.2.1.1. 2.1.1. A gerincvelői hátsó gyökerek 

A hátsó gyökereket a ganglion spinalekban (ld. alább) található érző neuronok centrális nyúlványai alakítják ki, 

melyek az érző dúcokból a gerincvelőbe futnak. A hátsó gyökerekben a különböző receptorokból kiinduló 

különböző típusú afferens rostok megfelelő térbeli elrendeződést mutatnak: a legvastagabb (izomorsóból 

származó) érző rostok medialisan, a vékonyabb (tapintást, nyomást, vibrációt közvetítő) rostok középen, a 

vékony myelinhüvelyes, ill. myelinhüvely nélküli (fájdalom-, hőérző) rostok pedig lateralisan helyezkednek el a 

gyökéren belül. A gerincvelőbe lépve az érző rostok egy része a hátsó szarvban átkapcsolódik (protopathiás: hő-

, fájdalom-, felületes tapintásérző rostok), más részük a hátsó kötegbe lépve átkapcsolódás nélkül fut az agytörzs 

felé (nyomást, differenciált tapintást, vibrációt közvetítő (epikritikus) rostok). 

2.2.1.1.1. 2.1.1.1. Ganglion spinale 

A foramen intervertebralekban, közvetlenül a gerincvelői idegek kialakulása előtt, a hátsó gyökereken 

csomószerű megvastagodások találhatók, melyek érző dúcoknak felelnek meg. Ezeket ganglion spinaleknak 

nevezzük. Az oldalanként 31 gerinvelői ideg közül csak az első nem tartalmaz érző rostokat, így érző dúca 

sincs. Ezt leszámítva minden egyes gerincvelői ideghez tartozik egy pár érző dúc, így összesen 30 pár ganglion 

spinale különíthető el. A ganglion spinale pseudounipolaris neuronjainak perifériás nyúlványai receptorokból 

indulnak ki, és a gerincvelői idegek ágaiban futnak a dúc felé. A centrális nyúlványok a hátsó gyökéren 

keresztül belépnek a gerincvelőbe és vagy annak hátsó szarvában átkapcsolódnak (protopathiás rostok), vagy az 

agytörzs felé futnak tovább (epikritikus rostok). 

2.2.1.2. 2.1.2. A gerincvelői mellső gyökerek 

A mellső gyökereket a szomato- és viszceromotoros neuronok axonjai alakítják ki. A motoneuronok az érző 

neuronokkal ellentétben multipolárisak, sejttestjeik a dendritekkel a gerincvelő szürkeállományában 

helyezkednek el. 

A szomatomotoros neuronok a mellső szarvban találhatók, a gerincvelő teljes hosszában a columna anteriort 

létrehozva. A felső végtag izomzatát beidegző cervicalis, ill. az alsó végtag izmait beidegző lumbosacralis 

gerincvelői szakaszokon különösen kifejezett a mellső szarv, mely területeken az egész gerincvelő vastagabb 

(intumescentia cervicalis és lumbalis). 

A somatomotoros neuronok közül a vázizmok extrafusalis izomrostjait (munkaizomrostjait) beidegző A-alfa 

motoneuronok a gerincvelő legnagyobb sejtjei, (80-100 mikrometer), axonjaikat nevüknek megfelelően nagyon 

vastag myelinhüvely veszi körül. Ugyancsak a mellső szarvban találhatók az A-gamma motoneuronok is, 

melyek az izmok intrafusalis rostjait (izomorsók) idegzik be motorosan. Ezek kisebb sejtek (40-80 mikrometer), 

axonjaikat is vékonyabb myelinhüvely veszi körül. A mellső szarvi motoneuronok sejttestjein és dendritjein 

nagyszámú axonterminalis végződik, melyek leszálló (pyramis és extrapyramidalis) pályák, a hátsó szarvból 
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érkező afferens rostok, vagy különböző interneuronok axonjai lehetnek. Az interneuronok közé tartoznak pl. az 

ún. Renshaw-sejtek, melyek a motoneuronok autogen gátlását valósítják meg (negatív visszacsatolás): a 

motoneuronok axonkollateralisai a Renshaw-sejteken végződnek, melyek axonja ugyanazon a motoneuronon 

végződve gátolja azt. 

A motoneuronok somatotopiás elrendeződést mutatnak a mellső szarvon belül: medialisan helyezkednek el a 

törzs izmait beidegző idegsejtek, majd lateral felé a végtagok proximalis (kar, comb), majd distalis (alkar majd 

kéz, lábszár majd láb) izmait beidegző neuronok. 

Egy mellső szarvi motoneuron és az általa beidegzett izomrostok együttesen egy motoros egységet hoznak létre. 

A motoros egység az efferens rendszer utolsó szakasza, ahol a különböző helyekről eredő leszálló és 

reflexpályák hatásai integrálódnak és áttevődnek az izomrostokra. A finoman differenciált mozgásmintával 

rendelkező izmokat sok motoneuron idegzi be, egy motoneuron csak kevés (5-20) izomrostot lát el (a motoros 

egység kicsi). A kevésbé differenciált mozgásokat végző izmok esetében a motoros egység nagy, tehát egy 

motoneuron egyszerre sok izomrostot (100-500) idegez be. Klinikai szempontból fontos, hogy a motoros egység 

bármely szakaszának (mellső szarv, mellső gyökér, gerincvelői ideg, plexus, perifériás idegek, ld. később) 

sérülése ún. petyhüdt bénuláshoz vezet. Az izomnak mind az akaratlagos, mind a reflektorikus működése kiesik, 

ezért az izom bénulását izomhypotonia és areflexia kíséri. Néhány héttel később az izom atrophizál, mivel kiesik 

a motoneuron izomra gyakorolt trofikus hatása is. A sérülés helyének megállapításához neurológiai vizsgálat 

szükséges, de pl. ha a bénulásos tünetekhez érzészavar, vagy vegetatív tünetek is társulnak, akkor a sérülés 

valószínűleg a gerincvelői ideg kialakulásától distalisan található. 

A visceromotoros idegsejtek nincsenek jelen a gerincvelő teljes hosszában, a nyaki szakaszon hiányoznak. A 

sympathicus vegetatív motoros neuronok a gerincvelő thoracolumbalis szakaszán (Th1-L2 szakaszon) 

helyezkednek el létrehozva az oldalsó szarvat (nucl. intermediolateralis). A parasympathicus neuronok a sacralis 

gerincvelői szakaszon találhatók, de mivel ezek a neuronok kissé medialisabban ülnek, oldalsó szarv a 

gerincvelő ezen területén nem látható (nucl. intermediomedialis). A gerincvelői vegetatív motoneuronok vékony 

myelinhüvellyel rendelkező axonjai (B típusú rostok) a vegetatív dúcokban végződnek. 

2.2.1.3. 2.1.3. A gerincvelői gyökerek érzéstelenítése 

Az orvosi gyakorlatban (műtétek, fájdalomcsillapítás) gyakran van szükség a gerincvelői gyökerek 

érzéstelenítésére. 

2.2.1.3.1. 2.1.3.1. Spinalis anaesthesia 

Több gerinvelői gyök egyidejű érzéstelenítésére szolgál a spinalis anaesthesia, melyet a 2. lumbalis csigolya 

alatt végeznek, hogy elkerüljék a gerincvelő sérülését. Ennek során a subarachnoidalis térségbe fecskendeznek 

érzéstelenítőszert, ami a liquorral elkeveredik és az ott futó gerincvelői gyökereket érzésteleníti. A spinalis 

anesztézia „magassága” jól szabályozható. Általában az ún. hyperbarikus oldatokat használják, ezek a 

gerincvelői folyadékénál nagyobb fajsúlyú folyadékok, melyeknek a folyadéktéren belüli elhelyezkedését a 

beteg fektetésével változtatni lehet. 

2.2.1.3.2. 2.1.3.2. Epiduralis anaesthesia 

Az epiduralis (periduralis) érzéstelenítést akkor alkalmazzák, ha szelektíven csak néhány gerincvelői ideget 

(szegmentumot) kell érzésteleníteni, pl. szülési fájdalmak csökkentésére, vagy krónikus fájdalmak enyhítése 

céljából. Ilyenkor is két szomszédos csigolyaív közé szúrnak abban a magasságban, amelyben az érzésteleníteni 

kívánt szegmentumok találhatók, azonban a dura matert nem fúrják át, az érzéstelenítőszer az epiduralis 

térségbe kerül. Mivel ez a térség zsírszövetet tartalmaz, az érzéstelenítőszer a befecskendezés helyén marad, 

nem terjed messzire, így a hatás csak néhány szegmentum idegeire korlátozódik. 

2.2.1.4. 2.1.4. A gerincvelői gyökerek és a porckorongok topográfiai kapcsolata 

A gerincvelői gyökerek foramen intervertebralekon való kilépésük előtt szoros topográfiai kapcsolatba kerülnek 

a „saját” csigolyájuk feletti porckoronggal, majd ezen csigolyatest hátsó felszínéhez fekszenek hozzá, és futnak 

ferdén lefelé a „saját” foramen intervertebralejukhoz. A „saját” csigolyájuk alatti porckoronggal nem állnak 

szoros kapcsolatban, mivel felette vonulnak el. Ennek a topográfiai viszonynak klinikai jelentősége van 

porckorongsérvek esetén: a porckorongokat a gerinccsatorna irányában a ligamentum longitudnale posterius 

védi, ezért a dorsalis irányú prolapsus ritka. Az általában dorsolateralis irányban kitüremkedett porckorong a 

fentiek értelmében tehát nem azt a gerincvelői gyökeret nyomja, amelyik a porckorong magasságában lép ki, 

hanem az eggyel lejjebb kilépő gyökeret. Így az L4-es és L5-ös csigolyák közötti porckorong például nem az 
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L4-es csigolya alatt kilépő L4-es gyökeret fogja nyomni, mert az ideg a porckorong felett vonul el, hanem az 

L5-ös gyökeret, amely ugyan az L5-ös csigolya alatti lyukon lép ki a gerinccsatornából, de az eggyel feljebb 

levő foramen intervertebrale magasságában az ott található porckorong hátsó-oldalsó felszínéhez fekszik hozzá. 

(3. ábra). 

1.9. ábra - 3. ábra: Dorsolateralis discushernia (piros nyíl). Zöld: kilépő gerincvelői 

idegek; kék: nucleus pulposus; sárga: anulus fibrosus 

 

2.2.2. 2.2. A gerincvelői idegek, a gerincvelői szegmentum 

A gerincvelői gyökerek a subarachnoidalis térben a megfelelő foramen intervertebralehoz futnak, ahol a mellső 

és hátsó gyökerek a ganglion spinaléktól distalisan egyesülnek és létrehozzák (mindkét oldalon) a gerincvelői 

idegeket (nn. spinales). Minden gerincvelői szelvénynek megfelelően 1-1 pár gerincvelői ideg alakul ki, melyek 

a csigolyaközti lyukakon keresztül elhagyják a gerinccsatornát. A kilépő idegeket a dura és az annak belső 

oldalához szorosan hozzáfekvő arachnoidea kisebb tágulata kíséri, majd a dura mater a gerincvelői ideget 

körülvevő epineuriumban, az arachnoidea a perineuriumban folytatódik. Mivel a gerincvelői idegek csak a 

foramen intervertebralekban jönnek létre, a gerinccsatornán belül gerincvelői gyökerekről kell beszélni. 

A gerincvelő makroszkóposan nem mutat szelvényezettséget. Egy gerincvelői szegmentumnak az a 

gerincvelőszakasz felel meg, melynek gyökérrostjai egy pár gerincvelői ideget alakítanak ki. Így a gerincvelői 
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szegmentumok száma megegyezik a gerincvelői idegek számával, valamint (a nyaki szakasz kivételével) a 

csigolyák számával is. A nyaki gerincvelői idegek száma viszont eggyel több, mint a nyakcsigolyák száma. A 

nyaki gerincvelői idegek mindig a megfelelő csigolya felett lépnek ki (a C1 tehát az atlas és az os occipitale 

között) az utolsó (C8) kivételével, ami az utolsó nyakcsigolya és az első hátcsigolya között hagyja el a 

gerinccsatornát. Az első thoracalis gerincvelői idegtől kezdődően a gerincvelői idegek mindig a megfelelő 

csigolya alatti foramen intervertebralekon lépnek ki a canalis vertebralisból (a Th2 ideg pl. a 2. és a 3. 

hátcsigolya között). 

Mivel a gerincvelő fejlődése során lassabban nő, mint a gerinc, és már az L1-es csigolya magasságában véget ér, 

egy adott gerincvelői szelvény nem a neki megfelelő csigolya magasságában található, hanem felette. 

Következésképpen a gerincvelői gyökereknek az alsó cervicalis szegmentumoktól kezdődően lefelé kell 

haladniuk a gerinccsatornában ahhoz, hogy a megfelelő csigolyaközti lyukat elérjék. Az L1-es csigolya alatt 

pedig a gerinccsatornát a leszálló gyökérrostokból álló köteg tölti ki, melyet lófarokhoz hasonlító 

megjelenéséből adódóan cauda equinának nevezünk. A kilépő idegek miatt a cauda equina vastagsága caudalis 

irányban csökken. 

2.2.3. 2.3. Szegmentális és perifériás beidegzés 

2.2.3.1. 2.3.1. Szegmentális beidegzés 

A gerinccsatornából szegmentálisan kilépő gerincvelői idegek közvetlenül kilépésük után egy ventralis és egy 

dorsalis ágra válnak szét. A gerincvelői idegek dorsalis ágai, valamint a thoracalis gerincvelői idegek ventralis 

ágai (nn. intercostales) szegmentálisan rendezettek maradnak (a Th1-es ideg kivételével, amely a plexus 

brachialis kialakításához (ld. később) is hozzájárul), ennek megfelelően a törzs egy adott területét egy adott 

gerincvelői ideg, ill. a neki megfelelő gerincvelői gyökér és szelvény idegzi be (szegmentális/radicularis 

beidegzés). Az érző beidegzéssel kapcsolatban gyakran használják a dermatóma fogalmát. Dermatómának 

nevezzük azt a bőrterületet, melyet egy gerincvelői szelvény/gyökér érzően beidegez. A dermatómák határai 

viszont nem élesek, két szomszédos dermatóma széli részei tetőcserépszerűen fedik egymást, mivel az 

idegrostvégződések átnyúlnak a szomszédos dermatómákba. Ennek az a klinikai jelentősége, hogy egy 

gerincvelői szegmentum sérülése esetén az érintett dermatóma széli részein nem lesz érzéskiesés. Az átfedés 

olyan nagy is lehet, hogy egyetlen szegmentumot érintő sérülés nem jár érzéskieséssel. Mivel a tapintásérzés 

dermatómái nagyobb átfedést mutatnak, mint a fájdalomérzés dermatómái, ezért gyöki lézió esetén a 

tapintásérzés kiesése nehezebben vizsgálható, viszont könnyebben kimutatható a fájdalom-, vagy a 

hőérzéskiesés, így a tünetek közül a hyp- vagy analgesia különösen jól értékelhetőek. 

A dermatómáknak megfelelően jelennek meg pl. a Herpes zoster bőrtünetei: fájdalmas bőrpír, paraesthesia, 

majd számtalan vesicula. A kórokozó neurotróp vírusok ugyanis a ganglion spinalekat betegítik meg, 

leggyakrabban a thoracalis szakaszon egy vagy több dúcot. Ha egy dermatómán belül mindenféle érzéskvalitás 

kiesik, a lézió valószínűleg a hátsó gyökereket, ill. a ganglion spinalekat érinti. Hátsó szarvi lézióra utal viszont, 

ha csak protopathiás (pl. hő, fájdalom) érzéskiesés tapasztalható, mivel az epikritikus és proprioceptív rostok a 

hátsó kötegben futnak és ezért nem károsodnak (disszociált érzészavar). 

A gerincvelői idegek dorsalis ágai tovább oszlanak egy medialis és egy lateralis ágra és beidegzik 

szegmentálisan az autochthon hátizomzatot (M. erector spinae), valamint érzően a tarkótájék, valamint a hát 

bőrét. A C1-es gerincvelői ideg ramus dorsalisa (n. suboccipitalis) tisztán motoros ideg, a C2, C3 idegek 

dorsalis ágai (n. occipitalis major, ill. tertius) már kevertek. Említésre méltó még a lumbalis, ill. a sacralis 

gerincvelői idegek dorsalis ágai közül a nn. clunium superiores és medii, melyek a glutealis régiót idegzik be 

érzően. Klinikai szempontból fontos, hogy a n. clunium superior medialis ága egy osteofibrosus rekeszben fut a 

fascia thoracolumbalis és a crista iliaca felső pereme között, ahol az ideg nyomás alá kerülhet, ha a csatorna 

túlságosan szűk, ami jellemző tünetegyütteshez vezet (hasonlóan a carpalis alagút szindrómához). 

A nn. intercostales a thorakalis gerincvelői idegek ventralis ágai, melyek szintén szegmentális lefutásúak, a törzs 

oldalsó és elülső részének izomzatát (bordaközti izmok, hasizmok) és bőrét idegzik be szegmentálisan. Klinikai 

szempontból fontos megjegyezni, hogy az idegek a bordaközti térségekben futnak a térséget felülről határoló 

borda alsó széle mentén a vena és arteria intercostalis alatt, ezért pleurapunkció esetén mindig a bordaközti 

térséget alulról határoló borda felső széle mentén kell szúrni, hogy ne sérüljenek az ér-idegképletek. Az utolsó 

intercostalis ideg a 12. borda alatt fut, ezért ezt az ideget n. subcostalisnak is hívják. 

2.2.3.2. 2.3.2. Perifériás beidegzés, plexusok 
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A végtagok beidegzése ettől eltér. Itt is megvan természetesen a gerincvelői szelvényeknek/gyökereknek 

megfelelő szegmentális beidegzés (dermatómák), de a perifériás idegek által érzően beidegzett területek más 

mintázatot mutatnak: több gerincvelői szelvényt lefednek, ugyanakkor egy dermatómát több ideg is beidegez 

(perifériás innerváció). Ennek az a magyarázata, hogy a cervicalis, lumbalis és sacralis gerincvelői idegek ramus 

ventralisai nem szegmentálisan futnak tovább, hanem idegfonatokat (plexusokat) képeznek, melyekből aztán a 

perifériás idegek erednek. A plexusokban az afferens és efferens idegrostok átrendeződnek: egy perifériás 

idegben futó érző rostok több gerincvelői gyökérbe vezetődnek, egy gyökér motoros rostjai pedig több perifériás 

idegben is megtalálhatók. 

A plexusokból kilépő perifériás idegek általában kevertek: tartalmaznak érző és motoros rostokat egyaránt, 

melyek szomatikus vagy vegetatív rostok is lehetnek. Az idegek egy része bőrideg, melyek elsősorban 

szomatoszenzoros rostokat szállítanak. Ezeket tisztán érző ágakként említjük, de tartalmaznak természetesen 

vegetatív motoros (vasomotoros, piloarrector, sudomotoros) rostokat is, melyeket az idegek rostösszetételének 

leírásakor gyakran figyelmen kívül hagyunk. Hasonlóképpen a vázizmokat innerváló idegeket mint tisztán 

szomatomotoros idegeket írjuk le, de ezek az idegek tartalmaznak proprioceptív szomatoafferens rostokat is, ill. 

ereket beidegző vasomotoros vegetatív efferenseket. A szomatomotoros rostok az A-alfa motoneuronok 

axonjainak felelnek meg, melyek a vázizomzat munkaizomrostjait (extrafusalis izomrostokat) idegzik be. A 

vázizmokban vannak azonban intrafusalis rostok is (izomorsó), melyeknek mind érző (proprioceptív), mind 

motoros beidegzésük is van (A-gamma-motoneuronok). Az intrafusalis rostokból kiinduló reflexek fontos 

szerepet játszanak a megfelelő izomtónus kialakításában (különösen az antigravitációs izmoknál fontosak). 

2.2.3.2.1. 2.3.2.1. Az egyes plexusok főbb ágai 

A plexus cervicalis a C1-C4-es gerincvelői idegek ramus ventralisainak fonata. Ágainak nagy része érző ág, 

melyek a nyak területét és a tarkótájékot idegzi (n. occipitalis minor, n. auricularis magnus, n. transversus colli, 

nn. supraclaviculares). Az ansa cervicalis a nyelvcsont alatti izmok, a n. phrenicus a rekeszizom motoros idege, 

autóbbi ezenkívül érzően beidegzi a pericardiumot. 

A plexus brachialis a C5-Th1-es gerincvelői idegek elülső ágainak összefonódásából jön létre. A benne futó 

rostok a nyaki szakaszon ún. truncusokat hoznak létre (truncus superior, medius, inferior), melyekből a rostok 

átrendeződését követően infraclavicularisan három fasciculus (medialis, lateralis és posterior) alakul ki. A 

perifériás idegek a truncusokból, ill. a fasciculusokból lépnek elő, és a felső végtagot innerválják. A 

truncusokból és a fasciculusok proximalis részéből motoros ágak erednek, melyek a vállöv izomzatát idegzik be 

(n. dorsalis scapulae, n. subclavius, n. thoracicus longus, n. suprascapularis, n. thoracodorsalis, n. subscapularis, 

nn. pectorales). A fasciculusok többi ága érző (n. cutaneus brachii medialis, n. cutaneus antebrachii medialis), 

vagy kevert (n. musculocutaneus, n. medianus, n. ulnaris, n. radialis), melyek a szabad alsó végtag izmait és 

bőrét idegzik be. A kar flexor izmait a N. musculocutaneus, az alkarflexorokat elsősorban a n. medianus (+n. 

ulnaris), a kéz izmainak nagy részét a N. ulnaris (+n. medianus), az extensor izmokat pedig teljes egészében a n. 

radialis idegzi be. 

A plexus lumbalis a Th12-L4-es gerincvelői idegek ventralis ágaiból alakul ki. 6 ága közül a n. cutaneus femoris 

lateralis érző ág, a többi kevert melyek a hasizmokat (n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis), 

az alsó végtag izmainak egy részét (n. obturatorius: adductor izomcsoport, n. femoralis: térd extensorok) ill. 

végágaikkal bőrterületeket innerválnak. Az L4-es szegmentum a plexus sacralis kialakításában is részt vesz. Az 

innen eredő és a plexus sacralishoz csatlakozó rostok egy makroszkóposan is látható erős köteget hoznak létre, 

melyet truncus lumbosacralisnak nevezünk. 

A plexus sacralis a L4-S3-as gerincvelői szelvényekből eredő gerincvelői idegek ventralis ágainak fonata. Ágai 

közül a n. gluteus superior és inferior tisztán motoros ágak, melyek a medenceöv izmait idegzik be, míg a n. 

cutaneus femoris posterior tisztán érző ág. Testünk legvastagabb idege, a n. ischiadicus kevert ideg, melynek két 

fő ága a n. tibialis és a n. fibularis (=peroneus) communis. Utóbbi egy felületes (n. peroneus superficialis) és egy 

mély (n. peroneus profundus) ágra oszlik. A n. tibialis a térdízületet hajlító izmokat idegzi be, végágai (n. 

plantaris medialis és lateralis) pedig a talpizmokat. A n. peroneus profundus a lábszár extensor izmait, a n. 

peroneus superficialis a peroneus izomcsoportot látják el. A n. pudendus a az S2-4 szelvényekből szedődik 

össze, a plexus sacralistól függetlenül lép elő (plexus pudendohaemorrhoidalis) és a gáttájékot innerválja. 

A plexus coccygealis az S4, S5 és Co1-es gerincvelői idegekből alakul ki, de kapcsolatban van a plexus sacralis 

alsó részével. Egyetlen ága a n. coccygeus, amely a coccygealis régió bőrbeidegzését adja. 

2.2.3.2.2. 2.3.2.2. A perifériás beidegzés funkcionális vonatkozásai 
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A plexusokat tehát több szegmentumból származó idegek hozzák létre, bennük a rostok átrendeződnek, így a 

plexusokból kilépő perifériás idegekben több szelvényből származó idegrostok futnak. Fontos viszont 

megjegyezni, hogy egy ilyen kevert perifériás ideg rostjai szegmentálisan rendezett módon végződnek. 

Következésképpen a dermatómák határai a végtagokon is követhetők, de egy dermatómát több perifériás ideg 

fed le, mivel az egy adott gerincvelői szegmentumból származó rostok több perifériás ideggel futnak. A n. 

femoralis például az L2-4-es szegmentumokból származó rostokat szállít. Az L2-ből származó rostok az L2-nek 

megfelelő dermatómában végződnek a comb elülső felszínén, az L3-ból származók ez alatt, az L3 

dermatómájában, az L4-ből származók pedig ez alatt, az L4-es szelvény dermatómájában. Mindazonáltal ezek a 

rostok az említett dermatómáknak csak a n. femoralis által beidegzett részét fedik le. A n. femoralis mellett futó 

n. obturatorius L2-4-es szegmentumokból származó rostjai pedig szintén szegmentálisan különválva az L2-4-es 

szelvények dermatómáinak azon a részén végződnek, ami a n. obturatorius beidegzési területének felel meg, a n. 

femoralis beidegzési területétől medialisan. A törzs beidegzésével ellentétben a végtagokon tehát a perifériás és 

a szegmentális innerváció egymástól különböznek, ezért az érzéskiesés mintázata egy perifériás idegkárosodás 

esetén teljesen más, mint a gyöki léziónál (4. ábra). 

1.10. ábra - 4. ábra: Az alsó végtag ventralis oldalának bőrbeidegzése. Bal oldal: 

szegmentális, jobb oldal: perifériás innerváció 

 

Egy gerincvelői szelvény vagy gyök károsodása esetén az érzéskiesés a dermatómáknak megfelelően jelenik 

meg, a fellépő fájdalom jellegzetesen kisugárzó (pl. L5-ös léziónál a comb laterális oldaláról sugárzik előrefelé 

az öregujj irányába), a plexusok, ill. a perifériás idegek károsodásakor pedig a kiesési tünetek az adott plexus, 
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vagy perifériás ideg beidegzési területének megfelelően érzékelhető (n. femoralis léziónál pl. a comb elülső 

felszínén). A szomszédos perifériás idegek beidegzési területei azonban kevésbé vannak átfedésben, így az 

érzéskiesések sokkal egyértelműbben kimutathatóak, mint gyöki lézió esetén. 

A perifériás idegrostok szegmentális végződésének elve a motoros rostokra is érvényes, így a vázizomzat 

beidegzése is szegmentális mintázatot mutat. Egy izomhoz így hozzárendelhetők adott gerincvelői szelvények 

(pl. M. iliopsoas: L1-3), de ezek a szelvények más izmokat is innerválnak. Néhány izmot/izmokat egy konkrét 

szelvény idegez be, így a szegmentumot egy adott izom „jellemez” (pl. M. extensor hallucis longus: L5). Egy 

adott gerincvelő szelvény vagy gyök léziója a megfelelő izom funkciókiesésével diagnosztizálható. 

A perifériás idegek léziója esetén a perifériás ideg által beidegzett izom/izmok működése esik ki. Jellemző 

kéztartás alakul ki pl. a n. medinaus (eskükéz), a n. ulnaris (karomkéz), ill. a n. radialis (esőkéz) léziójakor (5. 

ábra). 

1.11. ábra - 5. ábra: Különböző perifériás idegek léziója esetén fellépő kéztartások. A: 

esőkéz; B: eskükéz; C: karomkéz 

 

2.3. 3. Agyidegek 

Az agyidegek közvetlenül az agy speciális idegsejtcsoportjaiból, az agyidegmagvakból erednek. A legtöbb 

agyideg az agytörzsből indul ki, de a n. accessorius például részben a gerincvelőből ered. Az első két agyideg (a 

szagló- és a látóideg) nem perifériás idegek, hanem az agyhoz tartozó struktúrák, de hagyományokhoz híven 

ezeket is az agyidegekhez soroljuk, így összesen 12 pár agyideget különböztetünk meg. Az agyidegeket római 

számokkal jelöljük az agyból való kilépési helyüknek megfelelően, felülről lefelé haladva: 

I. n. olfactorius (szaglóideg) 

II. n. opticus (látóideg) 

III. n. oculomotorius (közös szemmozgató ideg) 

IV. n. trochlearis (sodorideg) 

V. n. trigeminus (háromosztatú ideg) 

VI. n. abducens (távolító ideg) 

VII. n. facialis (arcideg) 

VIII. n. vestibulocochlearis (halló- és egyensúlyozó ideg) 

IX. n. glossopharyngeus (nyelv-garatideg) 

X. n. vagus (bolygóideg) 
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XI. n. accessorius (járulékos ideg) 

XII. n. hypoglossus (nyelv alatti ideg) 

Az agyból való kilépésük után az agyidegek a subarachnoidalis térségben futnak, majd a durát átfúrva (porus 

duralis) a koponya valamelyik nyílásán elhagyják az intracranialis térséget (1. táblázat). 

1.4. táblázat - 1. táblázat: Az agyidegek kilépési helyei 
 

Agyide

g 
Agyi kilépés Porus duralis Kilépés a koponyából 

I Trigonum olfactorium Lamina cribrosa Lamina cribrosa 

II Chiasma opticum Bulbus oculinál Canalis opticus 

III Fossa interpeduncularis, Sulcus n. 

oculomotorii 
Sinus cavernosuson át Fissura orbitalis superior 

IV Colliculi inferiores alatt Sinus cavernosuson át Fissura orbitalis superior 

V Híd és hídkarok határán, elöl Cavum trigeminalén át V/1: Fissura orbitalis superior V/2: 

foramen rotundum V/3: foramen 

ovale 

VI Híd-nyúltvelő határon elöl Sinus cavernosuson át Fissura orbitalis superior 

VII Kisagy-híd szöglet Fundus meatus acustici 

interni 
Foramen stylomastoideum 

VIII Kisagy-híd szöglet, VII-től 

lateralisan 
Fundus meatus acustici 

interni 
Porus acusticus internus 

IX Sulcus parolivaris lateralis Foramen jugulare Foramen jugulare 

X Sulcus parolivaris lateralis, IX alatt Foramen jugulare Foramen jugulare 

XI Sulcus parolivaris lateralis, X alatt Foramen jugulare Foramen jugulare 

XII Sulcus parolivaris medialis Canalis n. hypoglossi Canalis n. hypoglossi 

2.3.1. 3.1. Az agyidegek rostösszetétele általában 

Az agyidegek a gerincvelői idegek ágaihoz hasonlóan kevert idegek, tartalmazhatnak érző (afferens) és/vagy 

motoros (efferens) rostokat. Míg a gerincvelői idegek érző (afferens) és mozgató (efferens) rostjai szomatikusak 

vagy vegetatívak lehetnek, az agyidegek esetében ezeken kívül néhány speciális rostféleség különíthető el. Az 

ízérző (tartalmazza a n. facialis, a n. glossopharyngeus és a n. vagus), ill. szagló (n. olfactorius) rostokat 

speciális viszceroafferens rostoknak is nevezik, míg a halló-egyensúlyozó idegben futó érző rostok speciális 

szomatoafferens rostok. Azon szomatefferens rostokat, melyek a kopoltyúívek mesodermájából fejlődő izmokat 

innerválják (n. trigeminus, n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus ezen rostjait, valamint a n. accessorius 

cranialis rostjait), speciális viszceroefferens rostoknak is nevezik. A simaizmokat beidegző idegrostokat ezért 

általános viszceromotoros rostoknak is nevezik. 

Néhány agyideg esetében tisztán érző, ill. motoros idegekről beszélünk. A n. vestibulocochlearist például tisztán 

érző idegként emlegetjük, bár az ideg tartalmaz efferens rostokat is, melyek az érzékhámsejtek működését 

befolyásolják. Tisztán motoros idegek közül a n. oculomotorius szomato- és viszceromotoros, a n. trochlearis, a 

n. abducens, a n. accessorius és a n. hypoglossus pedig csak szomatomotoros rostokat szállít. A „tisztán” 

szomatomotoros idegek esetében meg kell azonban jegyezni, hogy mint vázizmokat innerváló idegek, mindig 

szállítanak proprioceptív érző rostokat is az intrafusalis izomrostokból (ill. inakból, ízületekből), melyeket 

azonban az idegek rostösszetételének leírásánál gyakran figyelmen kívül hagyunk. A tisztán motoros kifejezés 

így a fenti idegek esetében nem teljesen pontos. A n. trigeminus, a n. facialis, a n. glossopharyngeus és a n. 

vagus érző és motoros funkcióval is bírnak. 

2.3.2. 3.2. Az agyidegekben futó rostok perikaryonjainak lokalizációja 

Az érző (szomato- és viszceroszenzoros) rostokhoz tartozó perikaryonok érző dúcokban találhatók, így minden 

olyan agyideghez tartozik egy vagy több érző dúc, melyek érző rostokat tartalmaznak. A dúcok nagy része 

intrakraniálisan található. Az érző dúcokban található neuronok a ganglion spinalek érző neuronjaihoz 
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hasonlóan pseudounipolarisak. Kivételt képeznek a n. vestibulocochlearis dúcai (ganglion spirale und 

vestibulare), melyek neuronjai bipolarisak. Az érző neuronok perifériás nyúlványai exteroceptorokból vagy 

interoceptorokból indulnak ki, centrális nyúlványaik pedig belépnek az agyba és az agyidegek érző magjaiban 

végződnek, melyek a gerincvelő hátsó szarvának feleltethetők meg. A szomatoszenzoros magok a 

viszceroszenzoros magoktól lateralisan helyezkednek el. (ld. fejlődéstan) 

Az agyidegekben futó proprioceptív rostok perikaryonjai viszont nem dúcokban vannak, hanem a n. trigeminus 

mesencephalonban található érző magjában (nucl. mesencephalicus n. trigemini), tehát ebben az esetben az érző 

neuronok nem a periférián, hanem a központi idegrendszerben helyezkednek el. Az érző dúcokhoz hasonlóan 

ebben a magban pseudounipolaris idegsejtek vannak. Ez a mag az egyetlen olyan terület a központi 

idegrendszeren belül, ahol nem multipolaris idegsejtek találhatók. 

A somatomotoros rostokat az agytörzsi szomatomotoros magok neuronjainak axonjai hozzák létre, melyek 

átkapcsolódás nélkül a vázizmokban végződnek. A szomatomotoros magok a gerincvelő mellső szarvának 

folytatásai az agytörzsben, melyek jellemzően egy dorsomedialis és egy ventrolateralis magoszlopba 

rendeződnek. A dorsomedialis magoszlophoz tartozó magokat a myotom eredetű izmokat beidegző efferensek 

perikaryonjai hozzák létre. A ventrolateralis magoszlop magjait pedig a kopoltyúívből fejlődő izmokat innerváló 

speciális viszceromotoros neuronok alkotják. 

Az agyidegek közül a n. oculomotorius, a n. facialis, a n. glossopharyngeus és a n. vagus tartalmaz általános 

viszceromotoros rostokat, melyek mindig parasympathicusak. A gerincvelői idegek vegetatív efferenseihez 

hasonlóan, az agyidegekkel futó általános visceromotoros efferens út is két, egymáshoz kapcsolt neuronból áll. 

A viszceromotoros efferensek első neuronjai az agytörzs viszceromotoros magjaiban ülnek, melyek a gerincvelő 

oldalsó szarvának feleltethetők meg. A magokban található neuronok axonjai (praeganglionaris rostok) az 

agyidegek vegetatív ganglionjaiban átkapcsolódnak. A dúcokban levő multipolaris neuronok axonjai 

(postganglionaris rostok) általában más idegekkel együtt futva jutnak el a célszervekhez (simaizom, mirigy). A 

n. vagus viszceromotoros rostjai a zsigerek falában található intramuralis ganglionokban kapcsolódnak át. 

2.3.3. 3.3. Az egyes agyidegek rostösszetéte, agyidegmagok 

2.3.3.1. 3.3.1. N. oculomotorius (III.) 

A n. oculomotorius szomatomotoros és viszceromotoros rostokat tartalmaz. A szomatomotoros rostok a 

dorsomedialis magoszlophoz tartozó nucl. n. oculomotoriiból indulnak ki, a viszceromotoros rostok a nucl. 

Edinger-Westphalból. Mindkét mag a középagyban található. Szomatomotoros rostjai beidegzik a szemmozgató 

izmok közül a m. rectus superiort, a m. rectus medialist, a m. rectus inferiort, a m. obliquus inferiort és a m. 

levator palpebrae superiorist. Viszceromotoros rostjai az orbitában található vegetatív dúcban, a ganglion 

ciliareban átkapcsolódnak, a postganglionaris rostok, mint nn. ciliares breves a m. sphincter pupillae-t és a m. 

ciliarist idegzik be. 

2.3.3.2. 3.3.2. N. trochlearis (IV.) 

A n. trochlearis szomatomotoros rostjai a nucl. n. trochlearis-ból indulnak ki, amely szintén a dorsomedialis 

magoszlophoz tartozik, az oculomorius mag alatt található a középagyban. Ez az egyetlen agyideg, amely az 

agytörzs dorsalis oldalán lép ki az agyból (a colliculus inferiorok alatt). Az ideg egyetlen szemizmot idegez be 

(m. obliquus superior). 

2.3.3.3. 3.3.3. N. abducens (VI.) 

Ugyancsak egy szemizmot innervál a n. abducens (m. rectus lateralis), ennek megfelelően szomatomotoros 

rostokat tartalmaz. Magja, a dorsomedialis magoszlophoz tartozó nucl. n. abducentis a hídban található. 

Minthogy a szemizmokhoz 3 agyideg is ad ágakat, az izmok beidegzése rendkívül finom. A motoros egység a 

szemmozgató idegek esetében kicsi: egy idegrost csak néhány izomrostot innervál. 

A fent bemutatott három agyideg tekinthető tisztán motoros idegnek is, de tulajdonképpen proprioceptív 

rostokat is tartalmaznak, melyek a nucl. mesencephalicus n. trigeminiben található pseudounipolaris neuronok 

perifériás nyúlványainak felelnek meg. A rostok ezért a koponyaüregen belül elhagyják az adott agyideget és 

csatlakoznak a n. trigeminushoz. 

2.3.3.4. 3.3.4. N. trigeminus (V.) 
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A n. trigeminus kevert ideg, mely főleg érző rostokat szállít, de tartalmaz motoros rostokat is. Motorosan a 

rágóizmokat, valamint négy kisebb izmot (m. digastricus venter anterior, m. mylohyoideus, m. tensor veli 

palatini, m. tensor tympani) idegzik be. Mivel a rágóizmok az első garatívből fejlődnek, az ezeket beidegző 

rostokat speciális viszceromotoros (branchialmotoros) rostoknak szokták hívni, melyek ennek megfelelően a 

ventrolateralis motoros magoszlophoz tartozó nucl. motorius n. trigeminiből erednek, mely a hídban található. 

Az idegben futó rostok nagy része szomatoszenzoros rost, melyek egyrészt a fej bőrét beidegző exteroceptív 

rostok, másrészt a rágóizmokból érkező proprioceptív rostok. Az exteroceptív rostokhoz tartozó perikaryonok a 

ganglion trigeminaleban találhatók, amely egy félhold alakú dúc a dura mater két lemze által kialakított és 

arachnoideával bélelt üregben (cavum trigeminale; Meckel-üreg). A dúcban található pseudounipolaris 

neuronok centrális nyúlványai vagy a hídban található nucl. sensorius principalis n. trigeminiben végződnek 

(epikritikus rostok), vagy a nyúltvelői nucl. tractus spinalis n. trigeminiben (protopathiás rostok). Ezn utóbbi 

magban végződnek a n. facialissal, a n. vagus-szal és a n. glossopharyngeus-szal futó szomatoafferens rostok is. 

A proprioceptív rostokhoz tartozó perikaryonok, mint ahogy már korábban említettük, nem a ganglion 

trigeminaleban vannak, hanem az ideg középagyban található érző magjában, a nucl. mesencephalicus n. 

trigeminiben. Nemcsak a rágóizmokból érkező proprioceptív rostokhoz tartalmazó perikaryonok vannak ebben a 

magban, hanem a n. facialis által beidegzett mimikai izmokból és a n. oculomotorius, n. trochlearis, ill. n. 

abducens által beidegzett külső szemizmokból származóké is. A neuronok centrális nyúlványai a megfelelő 

agyideg motoros magjának A-alfa motoneuronjain végződnek. 

A n. trigeminus vegetatív (viszceroszenzoros, ill. viszceromotoros) rostokat nem tartalmaz, ha nem vesszük 

figyelembe azokat a rostokat, melyek az ideg perifériás ágaihoz átmenetileg kapcsolódnak. 

A n. trigeminus három fő ágra oszlik, ezek a nervus ophthalmicus, (V/1), a nervus maxillaris (V/2), és a nervus 

mandibularis (V/3). Az első két ág csak érző rostokat, a nervus mandibularis mind érző, mind mozgató rostokat 

tartalmaz. Minden ág érző rostjai az arcbőr meghatározott területét látják el, a dermatomák között egyáltalán 

nincs, vagy rendkívül kicsi az átfedés, (szemben a gerincvelői idegek által beidegzett dermatomák közötti 

jelentős átfedésekkel). 

2.3.3.5. 3.3.5. N. facialis (VII.) 

A n. facialis a 2. garatívből származó kevert ideg. Speciális. viszceromotoros rostjai a mimikai izmokat látják el, 

ill. még néhány kisebb izmot (m. digastricus venter posterior, m. stylohyoideus, m. stapedius), melyek a 

ventrolateralis motoros magoszlop nucl. motorius n. facialisából indulnak ki. Az idegben futó vegetatív rostok 

(mind az érző, mind a motoros vegetatív rostok) a n. intermediust alkotják, mely jól elkülöníthető az ideg agyi 

kilépésénél. A nyelv elülső kétharmadának ízlelőbimbóiból kiinduló speciális viszceroszenzoros rostok a 

ganglion geniculiban található pseudounipolaris neuronok perifériás nyúlványainak felelnek meg. A ganglion 

geniculi a canalis facialis „térdénél” található érző dúc. A neuronok centrális nyúlványai a nucl. tractus 

solitariiban végződnek a nyúltvelőben. Ebben a magban végződnek a n. glossopharyngeus-szal és a n. vagus-

szal futó speciális. viszceroszenzoros rostok is. A n. facialis csak kevés szomatoafferens rostot tartalmaz (a 

külső hallójáratból, dobhártyából, oropharynxból), melyek a ganglion geniculin keresztül a nyúltvelői érző 

trigeminusmagban végződnek. Ezek a rostok is a N. intermediusban futnak. Az ideg tartalmaz általános 

viszceromotoros rostokat is, melyek a nucl. salivatorius superiorból erednek a hídban és a ganglion 

pterygopalatinumban (n. petrosus major), vagy a ganglion submandibulareban (chorda tympani) végződnek. 

Mindkét dúc a n. facialis vegetatív dúca, melyek multipolaris idegsejteket tartalmaznak. Ezen neuronok axonjai 

(postganglionaris rostok) a n. trigeminus ágaihoz csatlakozva könnymirigyet, az orrnyálkahártya- és a szájpadi 

mirigyeket (ganglion pterygopalatinumból), ill. a glandula submandibularist és sublingualist (ganglion 

submandibulareból) idegzik be. 

2.3.3.6. 3.3.6. N. vestibulocochlearis (VIII.) 

A n. vestibulocochlearis speciális szomatoszenzoros rostokat szállít. A Corti-szervből kiinduló cochlearis rostok 

perikaryonjai a ganglion spiraleban, a crista ampullarisokból, ill. a maculákból eredő vestibularis rostok 

perikaryonjai a ganglion vestibulareban találhatók. A ganglion spirale a csigában, a canalis spiralis modioliban 

helyezkedik el, a ganglion vestibulare a meatus acusticus internus fundusában. Mint ahogy már említettük, ezek 

a dúcok bipolaris neuronokat tartalmaznak. A centrális cochlearis rostok végződési helyei a hídban található 

nuclei cochleares anterior és posterior, a centrális vestibularis rostoké a nuclei vestibulares medialis, lateralis, 

superior és inferior, melyek a híd caudalis részén, ill. a nyúltvelő rostralis részén húzódnak. 

2.3.3.7. 3.3.7. N. glossopharyngeus (IX.) 
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A n. glossopharyngeus a 3. garatív idege, így motoros rostjait speciális viszceromotoros rostoknak hívják, 

melyek a garatizmokhoz futnak. Ezen rostok a nucl. ambiguusból erednek, mely a nyúltvelőben található és a 

ventrolateralis motoros magoszlop része. Ugyanebből a magból erednek a n. vagus-szal, ill. a n. accessorius-szal 

futó speciális visceromotoros rostok is. Viszceromotoros parasympathicus secretomotoros rostjai a nyúltvelőben 

található nucl. salivatorius inferiorból indulnak ki és a ganglion oticumban végződnek, mely a foramen ovale 

külső nyílása mellett található vegetatív dúc. A postganglionaris rostok a n. auriculotemporalissal futnak a 

glandula parotishoz. Afferens rostjai közül a viszceroszenzoros rostok a sinus caroticust és a glomus 

caroticumot idegzik be. A rostokhoz tartozó perikaryonok a fossula petrosában található érző dúcban, a ganglion 

superiusban vannak. Az ízérző, speciális viszceroafferens rostok az ideg másik érző dúcához, a fossa 

jugularisban található ganglion inferiushoz futnak. Az itt található érző neuronok perifériás nyúlványai a nyelv 

hátsó harmadának ízlelőbimbóit idegzik be. A neuronok centrális nyúlványai mindkét dúcból a nucl. tractus 

solitariiban végződnek. Az idegben szomatoafferens rostok is futnak, melyek a nyelv, a garat, a mandulák, a 

középfül és a fülkürt érző beidegzését adják. Ezen rostok perikaryonjai a ganglion superiusban találhatók, a 

neuronok centrális nyúlványai a nucl. tractus spinalis n. trigeminiben végződnek. 

2.3.3.8. 3.3.8. N. vagus (X.) 

A n. vagus szintén többféle efferens és afferens rostokból tevődik össze. A 4., ill. 6. garatív idegeként speciális 

viszceromotoros rostjai a nyúltvelői nucl. ambiguusból erednek és a garat alsó felének izmait, valamint a 

gégeizmokat idegzik be. A vagus parasympathicus viszceroefferens neuronjai (a szívizomzatot beidegző rostok 

kivételével) a nucl. dorsalis n. vagiban találhatók a nyúltvelőben, melyek axonjai a mellkasi, ill. hasi zsigerekig 

átkapcsolódás nélkül futnak és csak azok falában, az ún. intramuralis ganglionokban kapcsolódnak át. A 

postganglionaris rostok ennek megfelelően rövid lefutásúak, a zsigerek simaizom- ill. mirigysejtjein végződnek. 

A szívizmot beidegző preganglionaris rostok a nucleus ambiguusból erednek. A vagus rostjainak 80-90%-a 

visceroafferens rost, melyek a zsigerek állapotáról informálják az agyat. Ezen afferensek a ganglion inferius felé 

futnak, ahol az érző perikaryonok ülnek. Ez az érző dúc közvetlenül a n. vagus koponyából való kilépése alatt az 

idegen csomószerű megvastagodást hoz létre, ezért ganglion nodosumnak is hívják. Ezen neuronok centrális 

nyúlványai a nucl. tractus solitariiban végződnek. Ugyancsak ebbe a magba futnak be az epiglottis 

ízlelőbimbóiból kiinduló speciális viszceroafferens ízérző rostok. Az ideg másik dúcának (ganglion superius) 

neuronjai szomatoafferens információt közvetítenek a külső hallójáratból és a dura materből a nucl. tractus 

spinalis n. trigeminibe. Ezt a dúcot lokalizációjának megfelelően ganglion jugularenak is nevezik. 

2.3.3.9. 3.3.9. N. accessorius (XI.) 

A n. accessorius két gyökérrel ered a központi idegrendszerből. Speciális viszceroefferens rostjai a nucl. 

ambiguusból erednek és az ideg cranialis gyökerét alkotják, mely a n. vagushoz csatlakozva a garat alsó felének 

izomzatát és a gégeizmokat idegzik be. Modern leírásokban ezért a cranialis rostokat a n. vagus részének 

tekintik. Az ideg spinalis gyökere szomatomotoros rostokból áll, melyek a nyaki gerincvelő mellső szarvi 

motoneuronjaiból erednek és a gerincvelőből oldalt, a gerincvelői idegek elülső és hátsó gyökerei között, 

középen lépnek ki. A spinalis idegrostok felszállnak a koponyaüregbe a foramen magnumon keresztül és 

átmenetileg csatlakoznak a cranialis gyökérhez, amely azonban hamarosan leválik és a n. vagus-szal fut tovább. 

A spinalis gyökerek a m. sternocleidomastoideust és a m. trapeziust idegzik be. Újabb irodalmi adatok alapján a 

n. accessorius az esetek többségében csak spinalis rostokból áll. Néhány esetben azonban tartalmazza a n. 

vagushoz csatlakozó cranialis rostokat is. 

2.3.3.10. 3.3.10. N. hypoglossus (XII.) 

A n. hypoglossus tisztán szomatomotoros rostokat tartalmaz, melyek a nucl. n. hypoglossiból erednek és a nyelv 

külső és belső izmait idegzik be. 

Az agyidegmagok lokalizációját a 6. ábra mutatja. 

1.12. ábra - 6. ábra: Agyidegmagok. Piros: szomatomotoros dorsomedialis magoszlop, 

narancssárga: szomatomotoros ventrolateralis (branchiogén viszceromotoros) 

magoszlop; zöld: viszceromotoros magok; sötétkék: szomatoszenzoros magok; lila: nucl. 

tractus solitarii; szürke: nucll. cochleares; világoskék: nucll. vestibulares A római 

számok a megfelelő agyidegekre utalnak. EW: Edinger-Westphal mag, SS: nucl. 

salivatorius superior, SI: nucl. salivatorius inferior, D: nucl. dorsalis n. vagi, M: nucl. 
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mesencephalicus n. trigemini., P: nucl. principalis n. trigemini., S: nucl. tractus spinalis 

n. trigemini 

 

2.3.4. Tesztkérdések 

Válassza ki a megfelelő betűjele(ke)t! 

1. Mely agyidegek motoros magjai tartoznak a dorsomedialis magoszlophoz? (ABD) 

A. n. oculomotorius 

B. n. trochlearis 

C. n. trigeminus 

D. n. abducens 

E. n. facialis 

2. Az alábbi agyidegek közül melyek tartalmaznak általános viszceromotoros rostokat? (ACD) 

A. n. oculomotorius 

B. n. trochlearis 

C. n. facialis 

D. n. glossopharyngeus 

E. n. hypoglossus 
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3. Milyen rostok futnak a n. vagusban? (ABD) 

A. általános viszceromotoros 

B. speciális viszceromotoros 

C. általános szomatomotoros 

D. általános viszceroszenzoros 

E. speciális szomatoszenzoros 

4. Melyek a n. facialis vegetatív dúcai? (CD) 

A. ganglion geniculi 

B. ganglion oticum 

C. ganglion pterygopalatinum 

D. ganglion submandibulare 

E. ganglion ciliare 

5. A felsoroltak közül melyek érző dúcok? (ABE) 

A. ganglion trigeminale 

B. ganglion geniculi 

C. ganglion oticum 

D. ganglion ciliare 

E. ganglion superius 

6. Melyik ideg idegzi be a rágóizmokat motorosan? (B) 

A. n. phrenicus 

B. n. trigeminus 

C. n. facialis 

D. n. glossopharyngeus 

E. n. hypoglossus 

7. Az agy mely területéből lép ki a n. hypoglossus? (E) 

A. telencephalon 

B. diencephalon 

C. mesencephalon 

D. pons 

E. medulla oblongata 

8. Hol lép ki a n. maxillaris a koponyából? (C) 

A. fissura orbitalis inferior 
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B. fissura pterygomaxillaris 

C. foramen rotundum 

D. foramen ovale 

E. foramen jugulare 

9. Mely agyidegek lépnek ki a nyúltvelőből? (DE) 

A. n. oculomotorius 

B. n. trochlearis 

C. n. trigeminus 

D. n. vagus 

E. n. accessorius 

10. Mely idegek haladnak át a foramen jugularén? (DE) 

A. n. trochlearis 

B. n. abducens 

C. n. facialis 

D. n. glossopharyngeus 

E. n. vagus 

11. Hol található a ganglion spinale? (D) 

A. A gerincvelői ideg ramus dorsalisán. 

B. A radix anterioron, közvetlenül a gerincvelői ideg kialakulása előtt. 

C. A radix anterioron, közvetlenül a gerincvelő mellett. 

D. A radix posterioron, közvetlenül a gerincvelői ideg kialakulása előtt. 

E. A radix posterioron, közvetlenül a gerincvelő mellett. 

12. Milyen rostokat tartalmaz a radix anterior? (CD) 

A. szomatoszenzoros 

B. viszceroszenzoros 

C. szomatomotoros 

D. viszceromotoros 

E. a felsoroltak közül egyiket sem tartalmazza 

13. Milyen rostok lehetnek a gerincvelői idegekben? (ABCD) 

A. szomatoszenzoros 

B. viszceroszenzoros 

C. szomatomotoros 
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D. viszceromotoros 

E. a felsoroltak közül egyiket sem tartalmazza 

14. Mit nevezünk plexusnak? (C) 

A. A gerincvelői idegek radix ventralisainak fonatát. 

B. A gerincvelői idegek radix dorsalisainak fonatát. 

C. A gerincvelői idegek ramus ventralisainak fonatát. 

D. A gerincvelői idegek ramus dorsalisainak fonatát. 

E. A gerincvelőből kilépő fila radiculariák összeszedődése során kialakuló struktúrákat. 

15. Hol találhatók a gerincvelői viszceromotoros neuronok perikaryonjai? (C) 

A. cornu anterius 

B. cornu posterius 

C. cornu laterale 

D. nucleus salivatorius inferior 

E. nucleus Edinger-Westphal 

Rövidítések: 

n.= nervus 

nucl.= nucleus 

Linkek: 

Spinalis és epiduralis érzéstelenítés: http://www.youtube.com/watch?v=dHp7lGzwWxE 

Gerincvelői szegmentum: http://www.youtube.com/watch?v=LwuV5JbgCNk 

Felhasznált irodalom 

Trepel: Neuroanatomie. Struktur und Funktion. Urban and Fischer, 3. Auflage 

Mathias Bähr, Michael Frotscher: Duus’ Neurologisch-topische Diagnostik. Thieme, 8. Auflage 

Dr. Hajdu Ferenc: Vezérfonal a neuroanatómiához. 2. átdolgozott és bővített kiadás. SOTE, Budapest, 1996 

Ryan S, Blyth P, Duggan N, Wild M, Al-Ali S.: Is the cranial accessory nerve really a portion of the accessory 

nerve? Anatomy of the cranial nerves in the jugular foramen. Anat. Sci. Int. 82(1):1-7, 2007 

3. 1.c. A perifériás idegek fény- és 
elektronmikroszkópos szerkezete (axon, hüvelyek, 
terminálisok). – Horváth Judit [Szakmai lektor: Matesz 
Klára] 

3.1. 1. Összefoglaló 

A perifériás idegek legfontosabb alkotóeleme az idegrost, mely az axonból és az azt körülvevő hüvelyből áll. Az 

axon az idegsejt leghosszabb nyúlványa, a perifériás idegekben futó axonok hossza az 1 métert is 
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meghaladhatja. Az axon nem képes az idegsejt somájától függetlenül létezni, mert az idegsejt egésze képez egy 

anatómiai-morfológiai, fejlődéstani, trofikus, funkcionális és patológiai egységet. Ezért a perifériás idegekről 

sem beszélhetünk az idegsejt egészének említése nélkül, az idegsejt felépítése, az axonnak a sejttesttel való 

kapcsolata elengedhetetlen a normál működés és a regeneráció megértéséhez. 

Az idegsejt fő részei a következők: sejttest (perikaryon, soma), dendritek, axon, és axonterminális (telodendron). 

Alakjukat tekintve leggyakrabban multipolárisak (kb. 95%, sok dendrit, egy axon), pseudounipolárisak (kb. 4%, 

a sejt egy nyúlványa oszlik perifériás és centrális nyúlványra), vagy bipolárisak (1 dendrit-1 axon, illetve 

perifériás és centrális nyúlvány). Az idegsejtek somája a központi idegrendszerben, vagy egy perifériás 

ganglionban ül, jelenléte nem jellemző a perifériás idegben. 

A szomatomotoros idegsejtek multipolárisak, mindig a központi idegrendszerben vannak (gerincvelő motoros 

szarv, vagy az agyidegek mozgató magvai), ezekből erednek a mozgató rostok, melyek a motoros véglemezen 

keresztül teremtenek kapcsolatot a harántcsíkolt izomzattal. Az érző funkciót ellátó rostokat a pseudounipoláris 

idegsejtek perifériás nyúlványai alkotják. Ezen nyúlványok perifériás végződése szövetekben, szervekben, 

ingerfelvételre különösen alkalmas berendezésekbe, a receptorokba van beágyazva, vagy szabad 

idegvégződéseket alkot. A pseudounipoláris idegsejtek az érző dúcokban vannak, mindig a központi 

idegrendszer közelében (gerincvelő mentén ganglion spinale, illetve az agyidegek érző dúcai). Az érződúcokat 

tekintve kivétel a halló- és egyensúlyozószerv ganglionja, ennek sejtjei megőrizték ősi bipoláris alakjukat. Ezen 

pseudounipoláris vagy bipoláris idegsejtek centrális nyúlványai a központi idegrendszerbe benőve, az ott 

elhelyezkedő multipoláris neuronokkal (pl. gerincvelő hátsó szarva, vagy az agyidegek érző magvai) 

szinaptizálva teszik lehetővé a perifériáról érkező információ további feldolgozását. 

A vegetatív idegrendszer preganglionáris sejtjei mindig a központi idegrendszeren belül vannak, multipoláris 

idegsejtek, axonjaik a periférián elhelyezkedő multipoláris ganglionsejtekkel szinaptizálnak. Ezek a 

ganglionsejtek a szimpatikus idegrendszer esetén közelebb vannak a gerinchez, a paraszimpatikus rostok 

esetében pedig közelebb a célszervhez alkotnak dúcot, a szerv falába ágyazódhatnak, esetleg beépülnek a 

szervet beidegző idegbe. A ganglionsejtek axonjai, mint postganglionáris rostok idegzik be a célszervet (en 

passant szinapszisok, vegetatív alapfonat). 

A gerincvelőhöz kapcsolódó érző és motoros gyökerek a n. spinalisban egymás mellé kerülnek. A gerincvelői 

ideg ágai (rami ventrales és rami dorsales) már keverten tartalmaznak érző és motoros rostokat is. Ahogy a 

rostok ki- illetve belépnek a gerincvelőbe, megváltozik a hüvelyük: a központi idegrendszerben a velőshüvelyt 

olygodendrocyták adják, a periférián (kb. 1 milliméterre a gerincvelőtől!) pedig a Schwann-sejtek. Amíg az 

idegrostok a koponya illetve gerinc védelmi területén belül vannak, az idegrostok közötti-körüli kötőszövetes 

rendszerek még lényegesen vékonyabbak, mint a „valódi” periférián, a koponyaüregből illetve a foramina 

intervertebralián való kilépés után. 

Perifériás idegben az idegrostok hüvelye lehet a Schwann-sejtek membránkettőzete által létrehozott 

myelinhüvely (velőshüvelyű rostok), de vannak olyan axonok is, melyeket csak Schwann-sejt citoplazma vesz 

körül, ezeket Schwann-hüvelyes (nem-myelinizált) rostoknak nevezzük. Az axonokat végigkíséri a hüvely, azt 

csak közvetlenül a végződés előtt veszítik el. A rost (axon+hüvely!) vezetési sebessége függ az axon és a 

myelinhüvely vastagságától. A legvastagabb idegrostok az izmokhoz futó idegekben vannak, 15-20 mikrométer 

vastagok, és vezetési sebességük elérheti a 100-120 m/s-ot (=360-430 km/h!). A csak Schwann-hüvelyes rostok, 

melyek a vegetatív postganglionáris rostok, és a tompa fájdalomérzést közvetítő rostok, vastagsága 0,1-1 

mikrométer, és vezetési sebességük általában kisebb 1 m/s-nál. 

A periférián futó kisebb-nagyobb idegrost kötegeket nevezzük perifériás idegnek, ezeket „átlagos” 

élethelyzetben is érheti mechanikai behatás, ezért a szerkezetüknek ezen funkciónak is meg kell felelni. Ha egy 

nagyobb ideg (pl. n. medianus, átmérője kb. 5 mm) szerkezetét megvizsgáljuk, azon belül több 

„előrecsomagolt” köteget látunk (ezek a kötegek aztán a továbbiakban még kisebb kötegekre oszolhatnak). Az 

idegen belüli idegrostkötegek egy zsírsejteket is tartalmazó kötőszövetbe vannak ágyazva, melyekben erek is 

vannak, ezt epineuriumnak nevezzük. A mikroszkópban kis nagyítással is jól látható idegrostkötegek felszínét 

az úgynevezett perineurium borítja, ennek van egy belső, lapos sejtekből álló, és egy külső kollagén rostos 

rétege. A belső celluláris rétegek közötti membrana basalis, és a sejteket egymáshoz horgonyzó sejtkapcsoló-

berendezések (zonula occludens) a mechanikai védelmen túl a kémiai behatásoktól is védik az ideget. A 

perineurium gyűrűn belül vannak az idegrostok, egymástól minimális kötőszövettel elválasztva, ez az 

endoneurium, ami kisebb ereket is tartalmaz. Fénymikroszkóppal egy perifériás ideg metszetében, (ha az 

megfelelő vastagságú, és mozgatjuk a mikrométert) sokszor örvényszerű képet figyelhetünk meg, ami az 

idegrostok spirális lefutására utal. A három rétegbe szerveződő kötőszöveti burokrendszer, és az idegrostok ezen 
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spirális lefutása (v. ö. hagyományos telefon zsinórja) biztosítja azt, hogy egy perifériás ideg rendkívül jól 

ellenáll mindenféle károsító behatásnak. 

3.2. 2. Bevezetés 

A perifériás idegek legfontosabb alkotóeleme az axon, az idegsejt (= neuron) nyúlványa. A neuron koncepcióját 

Ramon y Cajal, spanyol neurohisztológus alkotta meg a XIX. század végén. A Cajal által kidolgozott neurontan 

szemben állt korának másik nagy idegszövettani tudósának, Golginak ún. „hálózat” elméletével. Cajal elméletét 

a magyar anatómus, Lenhossék Mihály is támogatta, és az idő őket igazolta. Ezt az elméletet Waldeyer 

fejlesztette tovább, és ő használta először a neuron kifejezést is. A neuron fő részei a sejttest (perikaryon, soma), 

a dendrit, (ebből több is lehet), az axon vagy neurit (minden idegsejtnek egy axonja van) és az axon végén a 

végfácska (telodendron), amelyen keresztül egy másik idegsejthez, vagy perifériás effektor sejthez kapcsolódik. 

A neurontan szerint minden egyes idegsejt: 

• Fejlődési egység, mert egy ectodermális eredetű sejtből alakul ki, az összes nyúlványával együtt 

• Anatómiai-morfológiai egység: az egész sejtet, a nyúlványokkal együtt folyamatos sejtmembrán veszi körül 

• Funkciós egység: ha a szinapszisokon keresztül a neuront elérő ingerek elegendőek ahhoz, hogy a neuron 

depolarizálódjon, akkor az ingerületi hullám végigterjed az egész sejten, ez „minden vagy semmi” jellegű, 

azaz nincsenek fokozatai. 

• Trofikus egység: A nyúlványokat a sejttest felől érkező, állandóan pótlódó plazmaalkotórészek tartják életbe. 

A nyúlványok önmagukban nem életképesek, ha sérülés folytán leválasztódnak a sejttestről, elpusztulnak. 

Optimális körülmények között az axon képes regenerálódni, ebben az esetben is a sejttestben történik az 

alkotórészek szintézise, és ezek axonális transzporttal jutnak a sérült területhez, ahonnan a nyúlvány újraépül 

(ld. később*** 6.) 

Az idegsejtek a hámsejtekhez hasonlóan, polarizált sejtek, Cajal írta le az úgynevezett hisztodinámiás polaritás 

elvét. Ez azt jelenti, hogy fiziológiás körülmények között az ingerület a sejttesttől a végfácska felé halad (ez a 

tudomány mai állása szerint is a legtöbb esetben igaz), a végfácska teremt kapcsolatot egy másik idegsejt 

dendritjével vagy sejttestével szinapszisok útján. A kémiai szinapszisok az ingerületet csak egy irányban 

engedik át. 

3.3. 3. Az idegszövetről általában 

Az idegszövetet idegsejtekből (neuronokból) és gliasejtekből áll. A neuronok nyúlványaik segítségével 

kapcsolódnak más idegsejtekhez, vagy a periférián (bőr, izom, ín, stb.), illetve a zsigerekben a receptorokkal 

vagy effektorokkal. A neuronok sejtmembránját szinapszisokon keresztül egy másik idegsejt, a perifériás vagy 

zsigeri receptorokban pedig mechanikus, hő, vagy kémiai behatások ingerlik, az inger az akciós potenciál útján 

tovaterjed, az afferens rostok esetében a központi idegrendszer felé, az efferens rostok esetében attól távolodó 

irányba. 

Az idegszövet másik sejttípusa a gliasejt. Több fajtájuk van, eloszlásuk jellemző az idegrendszer adott 

területére, jelenlétük elengedhetetlen az idegrendszer zavartalan működéséhez, Szerepük sokrétű, axonokat 

hüvelyeznek be, táplálják és izolálják az idegsejteket, a központi idegrendszerben lezárják annak belső és külső 

felszínét. 

3.3.1. 3.1. Az idegsejt 

3.3.1.1. 3.1.1. A neuron fő részei 

• Az idegsejt teste (perikaryon vagy soma). Mérete változó lehet, 5-6 mikrométertől egészen 100-150 

mikrométerig. Azok az idegsejtek, melyeknek hosszabb az axonja, általában nagyobb perikaryonnal is 

rendelkeznek, így pl. a mellső szarvi motoros neuronok jellemzően nagy méretűek. 

• A dendritek (a multipoláris idegsejteknek sok dendritje van): a perikaryonból faágszerűen nyúlnak ki, 

hegyesszögben ágazódnak el, és ahogy távolodunk a sejttesttől egyre vékonyabbak. Legtöbbször a dendritek 

veszik fel az ingerületet más neuronok axonvégződéseiből a szinapszisok útján. Attól függően, hogy mekkora 

a dendritfa, néhány száz, de akár 200.000 szinapszis (pl. kisagyi Purkinje sejtek) is lehet rajta. 
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• Az axon (más néven neurit): ezen keresztül vezetődik el az ingerület a perikaryontól. Az axont legtöbbször 

hüvely borítja be, a kettőt együtt idegrostnak nevezzük. (Meg kell jegyezni azonban, hogy az axon és az 

idegrost kifejezést az irodalom nem használja mindig következetesen!) Az axonok lefutásuk során egyenletes 

vastagok, oldalágaikat kollaterálisnak nevezzük. 

• A kollaterálisok és a „fő” axon is telodendronban, végfácskában végződnek: a terminálishoz közel apróbb 

ágakra oszlik, melyeknek bunkószerű megvastagodásai adják át az ingerületet szinapszisok útján más 

neuronoknak vagy effektoroknak (mirigysejt, izomsejt). 

A szinapszisokban az elektromos ingerület kémiai úton (transzmitterek) terjed át a posztszinaptikus struktúrára, 

de a következő sejt megint depolarizációval tud csak reagálni, ha megfelelő nagyságú inger éri. 

Azt a jelenséget, amikor sok másik idegsejt axonja szinaptizál egy idegsejttel, konvergenciának nevezzük. A 

mellső szarvi motoneuronokon, amelyek axonja adja majd a motoros rostokat a perifériás idegben, átlagosan 

10.000 szinapszis van. Az ezeken beérkező ingerek eredője határozza meg, hogy a neuron kisül, vagy nem, 

azaz, hogy a belőle kiinduló axon a motoros véglemezen keresztül továbbadja-e ezt az ingerületet a 

harántcsíkolt izomnak. Egy axon a kollaterálisai útján több irányba is továbbíthat információt, ezt nevezzük 

divergenciának. A konvergencia és divergencia összjátéka teszi az lehetővé, hogy a neuronok hálózatban 

működjenek, és a külső ingerekre a megfelelő válasz kialakuljon. 

3.3.1.2. 3.1.2. A neuronok osztályozása 

A neuronokat többféle szempont szerint osztályozhatjuk: kapcsolataik alapján azokat az idegsejteket, melyeknek 

axonja távoli területekkel teremt összeköttetést, projekciós neuronoknak nevezik (Golgi I típus). A rövid 

axonnal rendelkező neuronok a Golgi-II típusú neuronok, ezek a szűkebb környezetükkel lépnek kapcsolatba. A 

legtöbb neuron az utóbbi csoportba tartozik. 

A neuronok lehetnek serkentő, vagy gátló neuronok. A serkentő és gátló neuronokat tovább osztályozhatjuk a 

jellemző transzmitterük alapján: a serkentőknél pl. acetikolin, glutamát, aszpartát, dopamin, noradrenalin, 

serotonin, neuropeptidek, adenosin, nitrogén-monoxid, a gátlóknál gamma-amino vajsav (GABA) és glicin a 

leggyakoribbak. (Az idegrendszerre ható gyógyszerek fő támadási pontja a transzmitterekkel függ össze.) 

Leggyakrabban azonban az alakjuk szerint osztályozzuk az idegsejteket. 

3.3.1.2.1. 3.1.2.1. A neuronok morfológiai csoportosítása 

• Apoláris, nyúlvány nélküli neuroblastok csak az idegsejtek differenciálódása során vannak jelen, a fejlődés 

korai szakaszában. 

• Unipoláris (egy nyúlvánnyal rendelkező) idegsejtek alacsonyabb rendű élőlényekben vannak, az emberi 

idegrendszerben elvétve fordulnak csak elő. Speciális egy nyúlványú sejtek a retina amakrin sejtjei, 

melyeknek axonjuk nincs, csak egy, dúsan elágazódó dendritjük. 

• A bipoláris sejteknek egy dendritje (perifériás nyúlvány) és egy axonja (centrális nyúlvány) van. Jellegzetes 

előfordulási helye a retina és a belső fülben a ganglion spirale és vestibulare. Számuk elenyésző az összes 

idegsejthez képest. 

• Az idegsejtek kb. 4-5%-a pseudounipoláris sejt. Ezek előfordulási helye a ganglion spinale (1. ábra), illetve az 

agyidegek érző dúcainak többsége. A fejlődés során ezek a sejtek először bipolárisak, de a két nyúlványuk 

közelít egymáshoz, majd egyesül. Ennek eredményeként alakulnak ki a nagyméretű, kerek idegsejtek, 

melyeknek különlegessége, hogy a perikaryonjukon nincsenek szinapszisok. A sejt különleges felépítése és 

funkciója miatt itt a nyúlványokat nem dendritnek és axonnak, hanem perifériás és centrális nyúlványnak 

szokás nevezni. A sejttestből egyetlen nyúlvány indul ki, amely többször körbekerüli a somát, majd T-alakban 

elágazik két nyúlványra. A perifériás nyúlvány hozza az ingert a receptorok felől, a depolarizációs hullám 

közvetlenül tovaterjed a centrális nyúlványra, amely a központi idegrendszer multipoláris neuronjainak adja 

azt tovább. Mindkét nyúlvány hüvelyezett, szerkezetük axon jellegű. Ennek a neuronnak az az érdekessége, 

hogy egy axon jellegű nyúlvány perifériás végétől továbbítódik az inger a sejttest irányába. 

1.13. ábra - 1. ábra: A. Érződúc pseudounipoláris sejtjei, HE festés. A nagyméretű 

idegsejtek körül gyűrűszerűen helyezkednek el a satellita sejtek. B. Érződúc 

pseudounipoláris sejtjei, ezüst impregnáció. Az idegsejtből csak egy nyúlvány ered 
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• Emberben a neuronok mintegy 95%-a multipoláris neuron, sok dendrittel és egy axonnal (2. ábra). Változatos 

lehet az alakja és mérete, sok fajtájának külön neve is van (pl. piramissejt (3. ábra), csillagsejt, kosársejt, 

Purkinje-sejt (4. ábra), szemcsesejt, stb.). Az ingerület szinapszisokon keresztül éri el a dendriteket, vagy a 

somát, és ha a sejt depolarizálódik, akkor az axonon terjed tova, távolodva a sejttesttől. 

1.14. ábra - 2. ábra: Vegetatív dúc multipoláris idegsejtekkel, ezüst impregnáció. Jól 

látszanak a sejttestből kiinduló, elágazódó, és folyamatosan vékonyodó dendritek. 

Minden sejtnek egy axonja van, ez csak ritkán kerül a metszési síkba 

 

1.15. ábra - 3. ábra: Piramissejtek agykéregből, Golgi impregnáció 
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1.16. ábra - 4. ábra: Purkinje sejt, kisagy, Golgi impregnáció. Az egy síkban elágazódó 

dendritfán fénymikroszkóppal is jól látszanak a dendrittövisek 
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3.3.2. 3.2. Gliasejtek 

Az ember idegrendszerében körülbelül 10x annyi gliasejt van, mint neuron. Minél magasabban áll egy élőlény 

az evolúció fokán, annál több gliasejt segíti a neuronok működését. Szerepük elengedhetetlen többek között a 

neuronok táplálásában, a felszabadult transzmitterek újrafelvételében, az extracelluláris tér ionegyensúlyának 

fenntartásában, az elpusztult elemek eltakarításában és a myelinhüvely kialakításában. Az elmúlt évtized 

kutatási eredményei támogatják az a nézetet, hogy a gliasejtek funkciója sokkal fontosabb annál, minthogy az 

idegrendszer „kötőszövetének” tekintsük őket. Ectodermális eredetűek, a mikroglia kivételével. 

3.3.2.1. 3.2.1. A központi idegrendszer gliasejtjei: 

• Astrocyták (makroglia). Nyúlványos sejtek, két fajtájuk van a rostos glia (5. ábra, főleg a fehérállományban) 

és a plazmás glia a szürkeállományban. Fő funkciói: vér-agy gát, táplálás, elektromos izoláció, támasztó 

funkció, phagocytosis, heget képez idegrendszeri sérülés után. GFAP-pozitív sejtek. 

(A GFAP /glial fibrillary acidic protein/ egy intermedier filamentum protein, mely sok idegszöveti sejtben, de 

perifériás sejtekben is előfordul.) 

1.17. ábra - 5. ábra: Rostos glia, aranyklorid impregnáció. A glia sejtek nyúlványai 

erek körül végződnek 

 

• Oligodendroglia: kis sejtteste van, ellapult nyúlványaival a környezetében futó 5-50 axon körül hoz létre 

myelinhüvelyt, ezzel ezeket elektromosan izolálja a környező szövettől. GFAP-negatív sejt. 

• Ependyma sejtek: a kamrarendszert béleli, a plexus choroideusok borítása révén szerepe van a liquor 

termelésében. Kinociliumaival hozzájárul a liquor keringéséhez is. Valószínűleg idegi őssejtként is 

működhetnek, GFAP-pozitívak. 

• Radiális glia: eredeti formájában az idegrendszer fejlődésében játszik szerepet. Jellegzetes alakjukat a kisagy 

Bergmann-glia sejtjei és a retina Müller sejtjei őrizték meg legjobban. GFAP-pozitív sejt. 

• Microglia (6. ábra): az egyetlen gliasejt féleség, mely mesodermális eredetű. Nyugalmi állapotban finom 

nyúlványrendszerükkel monitorizálnak egy agyterületet, sérülés esetén aktiválódnak, és phagocytálják az 

elpusztult szöveti elemeket. Ilyenkor nyúlványaik rövidülnek és vastagodnak. GFAP-negatív sejt. 
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1.18. ábra - 6. ábra: A. Nyugalmi mikroglia sejtek B. Aktivált mikroglia sejtek. (C3 

receptor immunhisztokémia). (Dr. Ábrahám Hajnalka felvételei, PTE ÁOK Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium) 

 

3.3.2.2. 3.2.2. A perifériás idegrendszer gliasejtjei 

• Schwann-sejtek: a perifériás idegrostok hüvelyét alkotják (myelinhüvely vagy csak Schwann hüvely). 

Phagocyta képességük is van. 

• Satellita sejtek: apró sejtek, a ganglionok idegsejtjeit veszik körül, funkciójukban hasonlítanak az 

astrocytákra. 

• Enterális glia sejtek: a bélfalban található enterális idegrendszer neuronjai körül helyezkednek el, a 

neuronokkal együtt a gastrointestinális motilitásra hatnak. 

3.4. 4. A neuronok fény és elektronmikroszkópos szerkezete 

3.4.1. 4.1. Perikaryon 

A perikaryon (sejttest, soma) az a része a sejtnek, melyben a sejt fennmaradásához szükséges összes elem 

szintetizálódik. Heterochromatinban szegény a sejtmag, jól látható nucleolussal. A citoplazmájában vannak 

szabad riboszómák, riboszóma rozetták, és durva felszínű endoplazmás retikulum. Az idegsejtek egy részében a 

durva felszínű endoplazmás retikulumnak olyan megjelenési formája is van, hogy a lamellák nagy számban, 

egymással párhuzamosan helyezkednek el, ezt Nissl-anyagnak hívjuk. Ezek jelennek meg fénymikroszkóposan, 

mint Nissl-rögök (tigroid-granuláció, Lenhossék Mihály ajánlotta a tigroid elnevezést) a sejtben, a 

fénymikroszkópos eloszlásuk lehet finom vagy durva szemcséjű (7. ábra). Elektronmikroszkóppal 

megfigyelhető még Golgi-apparátus, mitochondriumok és lysosomák is. Egyes sejtekben barna pigment-anyag 

figyelhető meg. Ez lehet lipofuscin, „öregedési pigment” (8. ábra), a lysosomális emésztési folyamat további 

átalakulásra képtelen végterméke, lipochrom típusú pigment. A neuronok egy körülírt, dopamin vagy 

noradrenalin szintetizáló csoportja (nucleus coeruleus, substantia nigra) pedig neuromelanint tartalmazhat. 

1.19. ábra - 7. ábra: A. Nissl rögök emberi agykéreg piramis-sejtjében. A nyíl egy Betz-

sejtre mutat. (Nissl festés). B. Nissl rög elektronmikroszkópos képe. (Dr. Ábrahám 

Hajnalka felvétele, PTE ÁOK Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium) 
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1.20. ábra - 8. ábra: Lipofuscin elektronmikroszkópos képe. (Dr. Ábrahám Hajnalka 

felvétele, PTE ÁOK Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium) 
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Cytoskeletonját mikrotubulusok (neurotubulusok, tubulinból épülnek fel, átmérőjük kb. 20 nm), intermedier 

filamentumok (átmérőjük kb. 10 nm), és aktin filamentumok (átmérő kb. 5 nm) alkotják. A cytoskeleton 

feladata a soma és a nyúlványok mechanikai stabilizálása, és az organellumok, anyagok sejten (nyúlványokon) 

belüli transzportja. A cytoskeleton elemeit a mikrotubulus asszociált fehérjék (MAP) horgonyozzák egymáshoz. 

A soma felszínén is találhatók szinapszisok, de a szinapszisok többsége a dendriteken van. 

3.4.2. 4.2. Dendritek 

A dendritek a sejttestből szélesen erednek, attól távolodva hegyesszögben elágazódhatnak, és egyre 

vékonyabbak. A kezdeti szakaszukban a szerkezetük megegyezik a somáéval (ez különbözteti meg az axontól), 

de ahogy vékonyodnak, egyre kevesebb sejtorganellum található bennük. Felszínükön gyakran különböző alakú 

bunkócskák vannak, ezek a dendrittövisek (9. ábra). A dendriteken-dendrittöviseken található a legtöbb 

szinapszis. A dendritekben a mikrotubulusok általában a negatív végükkel a soma felé orientálódva 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

helyezkednek el, de lehetnek fordított állású mikrotubulusok is. A dendritekben a cytoskeleton alkotókat 

jellemzően a MAP2 köti össze. 

1.21. ábra - 9. ábra: Dendrit és dendrittövis elektronmikroszkópos képe (d=dendrit, a 

piros nyíl a dendrittövisre mutat). Nyílhegy: aszimmetrikus (serkentő) szinapszis, fekete 

nyilak: szimmetrikus (gátló) szinapszisok. (Dr. Ábrahám Hajnalka felvétele, PTE ÁOK 

Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium) 

 

3.4.3. 4.3. Axon 

Minden idegsejtnek egy axonja van (10. ábra). Az axonok hosszúsága változó, lehet néhány 10 mikrométertől 

akár 1 méternél is hosszabb. A perifériás idegekben futó motoros idegrost a megfelelő gerincvelői szegmentum 

mellső szarvától fut a beidegzett izomhoz: pl. a m. abductor hallucist a n. plantaris medialis idegzi be, 
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motoneuronjai az L4-5 magasságban vannak a gerincvelőben. Mivel a gerincvelő rövidebb, mint a 

gerinccsatorna, ez kb. a thoracalis 12. csigolya magasságába esik, így ez az axon egy átlagos testmagasságú 

embernél kb. 120 cm. Hasonlóképpen, a talp bőrét ezen a területen beidegző érzőrost (pl. fájdalom) is 

ugyanilyen hosszú, ennek pseudounipoláris idegsejtje a szegmentumnak megfelelő ganglion spinaleban ül, 

centrális nyúlványa pedig az L4-5 szintjén végződik interneuronokon. A m. abductor hallucisban lévő 

izomorsókból kiinduló proprioceptív afferens pseudounipoláris idegsejtjének centrális nyúlványa viszont újabb 

kb. 50 cm-t halad a gerincvelő hátsó kötegében, míg szinaptizál a következő neuronnal a nucleus fasciculi 

gracilisben, a nyúltvelőben. Így ez az idegsejt, testmagasságtól függően akár 150-180 cm hosszú is lehet!. 

1.22. ábra - 10. ábra: Piramissejt, Golgi impregnáció. A piros nyilak az axonra 

mutatnak. Az ellentétes oldalon a villaszerűen elágazódó csúcsdendrit, a sejt alapján a 

bazális dendritek látszanak 
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Az axon az axondombbal indul, ebben nincs sem fénymikroszkóppal, sem elektronmikroszkóppal látható durva 

felszínű endoplazmás retikulum. Az axondombhoz csatlakozik az „iniciális szakasz”. Erről a területről indul a 

tovafutó akciós potenciál, ennek szerkezeti háttere, hogy itt különösen sok Na+ csatorna van. 

Az axonokban lévő cytoplasmát axoplasmának nevezzük. A cytoskeletonon kívül mitochondriumok, lysosomák, 

vesiculák vannak benne, ribosomák nincsenek, így fehérjeszintézis sincs. A mikrotubulusok mindig úgy 

helyezkednek el, hogy a pozitív végük distal felé irányul. Kapcsolódásukat az ún. tau-fehérjék biztosítják. Ez 

neuropatológiailag is fontos, mert egyes neurodegeneratív betegségekben ezen tau-fehérjék megváltozott kémiai 

szerkezete miatt esik szét a neurotubulus-rendszer, kóros aggregátumok keletkeznek („neurofibrillary tangles”= 

összegubancolódott fibrillumok), ezáltal alkalmatlanná válva a normális funkcióra (pl. Alzheimer kórban). Az 

alábbi linken található videóban ez a folyamat látható, de jó elképzelést ad a neuronok működésére és az 

axonális transzport működésére is: http://www.youtube.com/watch?v=NjgBnx1jVIU 

Az axoplasma összes eleme, és az axont borító sejtmembrán (axolemma) összes szükséges alkotója is a 

somában szintetizálódik, és az axonális transzporttal jut el a felhasználás helyére. A mitochondriumok, 

transmitter tartalmú vesiculák, membránfehérjék, enzimek, és egyéb membránba csomagolt anyagok a gyors 

anterográd transzporttal jutnak célba (40 cm/nap). Ehhez egy kinesin nevű fehérje szükséges, amelyhez 

kötődve az előbb említett alkotók „végigsétálnak” a mikrotubulusokon. A kinesin működése az alábbi videókon 

tekinthető meg: 

http://www.youtube.com/watch?v=YAva4g3Pk6k 

http://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8 

A cytoskeleton oldható komponensei lassú anterográd transzporttal pótlódnak (1-6 mm/nap). 

Az axonterminálison elhasznált membránok és sejtorganellumok vacuolumokba csomagolódnak, ezeket aztán a 

dynein nevű fehérje vonszolja vissza a mikrotubulusok mentén a sejttestbe, ahol lebontódnak (retrográd 

transzport, 20 cm/nap). 

http://www.youtube.com/watch?v=-

7AQVbrmzFw&playnext=1&list=PLGBItKa3GzCr0ArDTlF8ekj7iUXnDCy0B&feature=results_video 

A retrogád transzport patológiai jelentősége, hogy ezen az úton toxinok kerülhetnek az idegsejtbe, és így jut be 

pl. a herpes simplex, polio (járványos gyermekbénulás kórokozója) és a rabies (veszettség) vírus. 

3.4.4. 4.4. Az idegrostok hüvelyei 

3.4.4.1. 4.4.1. Idegrostok hüvelyei a központi idegrendszeren belül 

A központi idegrendszeren belül a myelinhüvelyt az oligodendrocyták lapos nyúlványai hozzák létre, melyek 

sokszorosan felcsavarodnak a mellettük elfutó axonokra (11. ábra) Egy oligodendrocyta 10-50 környezetében 

elfutó axon egy-egy szegmensét hüvelyezi be. A különböző oligogodendrocyták által létrehozott 

hüvelyszakaszok között internodium (4.2.2.***) van, mely astrocyta nyúlványokkal fedett. Lamina basalis nincs 

a rost felszínén. 

1.23. ábra - 11. ábra: Myelinhüvelyes idegrostok a központi idegrendszerben. (Dr. 

Ábrahám Hajnalka felvétele, PTE ÁOK Központi Elektronmikroszkópos 

Laboratórium) 
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A myelinhüvely nélküli axonokat, „csupaszon”, vagy astrocyta nyúlványokkal körülvéve neuropilnek nevezzük, 

a központi idegrendszer szürkeállományában fordul elő. 

A központi idegrendszer demyelinizációs betegsége a sclerosis multiplex. 

3.4.4.2. 4.4.2. Idegrostok hüvelyei a perifériás idegrendszerben 
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A perifériás idegrendszerben a hüvelyt Schwann-sejtek alkotják. Ahogy kilép egy idegrost a központi 

idegrendszerből az oligodendrocyta-myelin hüvely átalakul. Ez a határvonal az agyidegeknél lehet akár több cm 

is, a fila radicularianál azonban közvetlenül a gerincvelő közelében van (12. ábra). 

1.24. ábra - 12. ábra: Gerincvelőből kilépő filum radiculare (FR), HE festés. A sárga 

nyíl a Redlich-Obersteiner vonalra mutat, felette a myelinhüvelyt oligodendrocyták, 

alatta Schwann sejtek alkotják 

 

A Schwann-sejtek kétféle hüvelyt hoznak létre: 

3.4.4.2.1. 4.4.2.1. Velőhüvely nélküli rostok 

Velőhüvely nélküli rostok esetén több vékony axon ágyazódik egy Schwann-sejt cytoplasmájába. A Schwann 

sejt 500 mikrométer hosszú is lehet. A Schwann-sejt membránja körülöleli az axont, és egy membrán kettőzettel 

csatlakozik a felszínhez, de az axolemma nincs az extracelluláris tértől elzárva. Az egész rostot közbeveszi egy 

lamina basalis, ez is a Schwann sejt terméke. 

3.4.4.2.2. 4.4.2.2. Velőshüvelyű rostok 

Velőshüvelyű rostoknál egy axon ágyazódik a Schwann-sejtbe, de a sejt sokszorosan körbeforog az axon körül, 

és így a dupla membránból álló mesaxonja feltekeredik az axonra. A feltekeredett membránlemezeket kívülről 

egy vékony Schwann-sejt cytoplazma fedi, itt van a sejtmag is. Két Schwann-sejt által létrehozott myelin 

szegmens közötti területet Ranvier-féle befűződésnek nevezzük, a befűződések közti szakaszt pedig 

internodiumnak. Ennek hossza 200-2000 mikrométer lehet, a vastagabb axonnak vastagabb a myelinhüvelye, 

hosszabb az internodiuma, és gyorsabb a vezetési sebessége. Az internodium a testméret növekedésével egyre 

hosszabb lesz. 

A Ranvier befűződéseknél az axolemma Na+ csatornákban gazdag, ez teszi lehetővé a szaltatorikus 

ingervezetést. Ezen a területen a Schwann-sejtek mikrovillus szerű nyúlványokkal borítják be az axolemmát. 

A myelinhüvely 70%-ban lipidekből, 30%-ban fehérjéből (pl. myelin-bázikus protein /MBP/, myelin asszociált 

glycoprotein /MAG/, connexin, E-cadherin) áll. A kompakt felépítésű myelinhüvelyben a membránrétegek 
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egymás mellé rendeződésével elektrondenz vonalrendszer alakul ki (fővonalak és mellékvonalak). Néhol a 

kompakt myelinben rések vannak, ezt az okozza, hogy a Schwann sejt cytoplazmája csíkokban megmaradt a 

membránlemezek között (Schmidt-Lanterman rések). 

3.4.5. 4.5. Idegrostok típusai 

Az idegrostokat vastagságuk és funkciójuk alapján osztályozzák. Az irodalomban az Erlanger/Gasser és a 

Lloyd/Hunt féle osztályozás terjedt el, az idegrendszer leírásánál mindkettő alkalmazható (1. táblázat). 

Az idegrost vezetési sebessége arányos a vastagságával. Jó megközelítés, ha megjegyzik, hogy ahány 

mikrométer a rost átmérője, kb. annyiszor 5 m/s a vezetési sebessége. A vastagabb rostok a gyors reakciókhoz 

kellenek (kenyérvágásnál, ha eléri a kés a kezet, akkor nem lenne jó, ha 1 másodperccel később reagálnánk rá, 

szúnyogcsípés után, vagy vakbélgyulladásnál, viszont mindegy, hogy néhány másodperccel később érezzük a 

viszketést/fájdalmat). 

1.5. táblázat - 1. táblázat: 
 

Erlanger/ 

Gasser 
Lloyd/ Hunt Átmérő, 

mikrométer 
Sebesség, m/sec   

Myelin hüvelyes rostok 

A-alfa I.a, I.b 10-22 60-120 izomorsó (I.a) és ínorsó (I.b) 

afferens, izom efferens 

A-béta II 7-15 40-90 izomorsó afferens, bőr 

mechanoreceptorai 

A-gamma 4-9 30-45 izomorsó efferens 

A-delta III 3-5 5-25 bőr afferensek( hő, fájdalom) 

B 1-3 3-15 preganglionáris vegetatív rostok 

Myelin hüvely nélküli, csak Schwann hüvelyes rostok 

C IV 0,1-1 0,5-2 tompa fájdalom afferensek, 

postganglionáris vegetatív rostok 

3.5. 5. A perifériás ideg 

A perifériás idegekben nincsenek perikaryonok. A perifériás ideg legfontosabb eleme az idegrost, mely az 

idegsejt axonja a hüvellyel együtt. A hüvely lehet myelinhüvely (4.4.2.2.***), a nem-myelinizált rostokat 

(4.4.2.1.***) a Schwann sejtek cytoplasmája veszi körül („csak” Schwann-hüvelyes rostok). Az axon a 

hüvelyből csak közvetlenül a végződés előtt bújik ki. 

(Az idegrost és axon kifejezést a könyvek nem mindig használják következetesen!) 

A perifériás idegekben futhatnak: 

• afferens (érző) idegrostok: ezek az érző dúcokban elhelyezkedő pseudounipoláris sejtek perifériás nyúlványai, 

és 

• efferens (motoros) idegrostok: ezek a tartozhatnak a somatikus idegrendszerhez, ebben az esetben a mellső 

szarvi motoneuronok myelinizált axonjai, és harántcsíkolt izmot idegeznek be, vagy a vegetatív 

idegrendszerhez, ebben az esetben lehetnek preganglionáris vékony myelin hüvelyes rostok, vagy 

postganglionáris myelinhüvely nélküli idegrost. 

Amikor anatómiai értelemben egy idegre azt mondjuk, hogy „érzőideg”, az nem jelenti azt, hogy abban 

kizárólag afferens rostok futnak: pl. a bőr receptorait beidegző afferens rostok mellett tartalmazzák a bőr ereit, 

mirigyeit és a m. arrector pili-t beidegző efferens idegrostokat is. Ugyanígy, a „motoros ideg” sem csak mozgató 

rostokat tartalmaz, hanem az izomorsót, és az izompólyában és ínban lévő receptorokat (7.1.3, 7.1.4.***) 

beidegző érző rostokat is. 

3.5.1. 5.1. A perifériás ideg fénymikroszkópos szerkezete 
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A perifériás idegekben (13. ábra) a különböző típusú idegrostok (4.5.***) kötegeket (fasciculusokat) alkotnak. 

Ezek a kötegek átrendeződhetnek menet közben: egy adott idegben proximalisan kevesebb, de nagyobb köteg 

van, distalisan a fasciculusok száma több, de az átmérőjük kisebb. 

1.25. ábra - 13. ábra: Perifériás ideg (pl. n. medianus), HE festés. A: kis nagyítás, Ep= 

epineurium, P=perineurium (az idegrostkötegeket veszi körül) B: Idegrostköteg 

részlete. P=perineurium, En=endoneurium (a különböző vastagságú idegrostok között) 

C: Idegrostok nagy nagyítással. En=endoneurium, A= axon, körülötte jól látszik a 

myelinhüvely, melyre felülről, félholdszerűen egy Schwann-sejt magja borul rá. A 

gyűrűvel jelölt területen belül gyengén myelinizált és nem myelinizált rostok vannak 

 

A kötegeket egyenként a perineurium gyűrűszerűen veszi körül, ezen belül az egyes idegrostokat finom 

rostozatú kötőszövet, az endoneurium választja el egymástól, az összes köteg pedig egy laza, zsírsejteket és 

vaskos kollagénrost kötegeket is tartalmazó kötőszövetbe, az epineuriumba van ágyazva. A kötőszöveti elemek 

mennyisége változik attól függően, hogy potenciálisan milyen traumának van kitéve az adott idegszakasz. Ez jól 

megfigyelhető a boncolás során is. Az agyidegek intracraniális szakasza, vagy a gerincvelői fila radicularia a 

hüvelyeit tekintve már perifériás ideg, de kötőszöveti elemei minimálisak, ezért nagyon sérülékenyek. A 

valóban periférián futó idegeket kötőszöveti elemeik védik nemcsak a kémiai behatásoktól, hanem a környezeti 

traumáktól is. Az idegek kissé rugalmasak is, mert bennük a rostok lefutása enyhén spirális pályát követ, ennek 

következtében a szövettani metszetekben gyakran látjuk az idegrostok „örvényszerű” elrendeződését, 

különösen, ha egy vastagabb metszetben a mikrométer állításával követjük a lefutásukat. 

3.5.1.1. 5.1.1. Az endoneurium szerkezete 

Az endoneurium finom kötegekbe rendeződött I-es típusú kollagénrostokból áll, ezek lefutása párhuzamos az 

idegrostokéval. Szerkezete az endoneurialis erek körül tömöttebb. A fasciculuson belül látható sejteknek 

(sejtmagoknak) legnagyobb része Schwann sejtmag, csak kb. 4 %-a fibroblast, ezen kívül endothelsejtek, 

macrophagok és hízósejtek is előfordulnak. Az endoneuriumban futó erek izomrétege gyengén fejlett, és 

kevéssé reagálnak külső beidegzésre. Az endoneuriális interstitialis folyadék nyomása kissé magasabb a 

környezetében lévőnél. 

3.5.1.2. 5.1.2. A perineurium szerkezete 
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A perineurium belső rétege a pars epitheloidea folyamatosan beborítja a perifériás idegrost-kötegeket a központi 

idegrendszerből való kilépéstől (itt vált a rostok myelinhüvelye is oligodendrocyta hüvelyről Schwann sejtek 

által képzett myelinhüvelyre) egészen a végkészülékig, ahol a perineurium sejtjei összefonódnak annak tokjával. 

Amennyiben a végkészüléknek nincs tokja, akkor a periférián a perineurium szabadon végződik. A perineurium 

belső rétege ellapult sejtekből áll, akár 15-20 réteg is lehet, egymáshoz szorosan kapcsolódnak tight-junction 

típusú kapcsoló berendezésekkel. A sejteket vastag (0,5 mikrométer) lamina basalis borítja, köztük kollagén 

rostok is vannak. A perineurium sejtekben mikrofilamentum kötegek és pinocytotikus vesiculák vannak. Fontos 

szerepük van az idegrostok és a környező szövetek elhatárolásában (diffúziós barrier, vér-ideg gát), és az 

endoneuriumon belüli magasabb folyadéknyomás és ozmotikus környezet fenntartásában is. A perineurium 

ellapult sejtjeit fibrocyta eredetűnek tartják, de felmerült az is, hogy speciális, ectodermális eredetű gliasejtek. 

A perineurium külső rétege a pars fibrosa. Kollagén rostok szövedéke, a kisebb ágaknál elvékonyodik, illetve 

hiányozhat is. 

(A perifériás idegek sérülésénél az ideget perineuriummal borított fasciculusokra bontva, a perineuriumot 

varrják össze, ez teremti meg a regeneráció (6.***) lehetőségét.) 

3.5.1.3. 5.1.3. Az epineurium szerkezete 

Az epineurium a dura mater folytatása, de mesodermális eredetű, laza rostos kötőszövet, hosszanti lefutású, 

vastag kollagénrost nyalábokkal és sok zsírsejttel. Benyomul a perineuriummal borított kötegek közé is. 

Tartalmazza az ideget ellátó ereket, nyirokereket is. Az epineurium az ideg tömegének 30-70%-át adja. 

A nagyobb idegeknél a környezethez képest az elmozdulást egy külső, körkörös kötőszöveti réteg, a 

paraneurium biztosítja. 

3.6. 6. Az idegrost degenerációja és regenerációja 

Ha az axon a perikaryonhoz közel sérül, az idegsejt leggyakrabban elpusztul. Amennyiben a sérülés messzebb 

van az idegsejttől, a sérüléstől distalisan az axon és a myelinhüvely a Waller-féle degeneráció során leépül. 

Proximalisan az axon csonk ez első Ranvier befűződésig degenerálódik, a soma megduzzad, a cytoplazmában 

„chromatolysis” zajlik. Ennek során a durva felszínű endoplazmás retikulum elengedi a riboszómákat, a mag 

excentrikussá válik, kevesebb lesz a dendritek és a szinapszisok száma. Ezután a restitúciós fázis következik, a 

perikaryon megpróbálja regenerálni a nyúlványt. 

A központi idegrendszerben erre nincs jó esély, mert a regenerálódni próbáló nyúlvány „eltéved”, nincs ami 

célba vezesse, a myelin hüvelyt biztosító oligodendrocyta nyúlványok a sérüléstől distalisan leépülnek a Waller-

féle degeneráció során. 

A perifériás idegekben a sérüléstől distalisan, szintén a Waller-féle degeneráció zajlik le, az axon megduzzad, 

majd elpusztul, a myelinhüvely is lebomlik, de a Schwann sejtek megmaradnak, és a lamina basalist megtartva, 

azon belül sorokba rendeződve szaporodnak, és az ún. Büngner-kötegeket hozzák létre. Ez a cső-jellegű 

struktúra lehetőséget teremt arra, hogy - ha az elvágott idegcsonkok nincsenek egymástól messze – az újra 

kiépülő axon visszataláljon a beidegzési területére. A proximalis axon csonkból nyúlványok nőnek ki, ezek 

közül a centrális kúp zóna arra nő, amerre megfelelő extracelluláris környezetet talál: ezt pedig főleg a Büngner-

kötegek Schwann sejtjei és az endoneuriális fibroblastok által termelt idegnövekedési faktor (NGF), fibroblast 

növekedési faktor (FGF), insulin-like growth factor (IGF) és egyéb növekedési faktorok biztosítják. 

A sérült idegvégek egyesítése precíz sebészi munkát követel, melynek során a zúzódott idegszakaszt el kell 

távolítani, és perineurium hüvelyeket feszülés és hézag nélkül kell egymáshoz rögzíteni. Az axon 2-5 mm-t nő 

naponta. A sikeres regenerációra fiatalabb korban nagyobb az esély. 

3.7. 7. Idegvégződések (terminálisok) 

A neuronok perifériás végződései egy részének az a feladata, hogy a test belsejéből, vagy a környezetből 

származó ingereket észleljék (ezek a receptorok, bőrben, érzékszervekben, zsigerekben), azokat a központi 

idegrendszerbe közvetítsék. A központi idegrendszeren belüli bonyolult kapcsolatok kidolgozzák a választ, majd 

ezt a „parancsot” a motoros neuronok terminálisai végrehajtják (effektorok, ebben az esetben kapcsolódhatnak 

harántcsíkolt izomrosthoz, simaizom-sejthez, vagy mirigyekhez). 

3.7.1. 7.1. Receptorok 
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Receptor funkciót betölthetnek primer érzéksejtek, szekunder érzék(hám)sejtek, és az afferens idegrost 

perifériás végződése, ebben az utóbbi esetben az axon lehet „csupasz”, vagy körülveheti tok. A primer és 

szekunder érzéksejteket, a hámsejtekkel való nagyfokú hasonlóságuk miatt, hagyományosan a hámok közé 

sorolják: ez az érzékhám. A receptorokat osztályozhatjuk elhelyezkedésük szerint: az exteroceptorok a 

külvilágból jövő ingereket továbbítják, a proprioceptorok a testhelyzetről informálnak, a visceroceptorok pedig 

a zsigerek falában vannak. Modalitás szerint megkülönböztetünk mechanoreceptorokat, termoreceptorokat, 

nociceptorokat (károsító behatásokra reagál), valamint kemo- és baroreceptorokat. 

A receptorokat jellemzően három komponens építi fel: az érződúc perifériás nyúlványa, glia-jellegű elem, és 

kötőszöveti elemek. 

3.7.1.1. 7.1.1. Primer érzéksejtek 

Az orrüreg nyálkahártyájának hámjába ágyazottan, a szaglóhám területén, placodból származó érzékhám-sejtek 

ülnek, körülöttük speciális támasztósejtek vannak. Ezek tulajdonképpen bipoláris neuronokhoz hasonló sejtek, 

melyeknek perifériás nyúlványai veszik fel a szag-ingert, és a sejt bazális részéből elinduló axonok a fila 

olfactoria-t alkotva áthaladnak a lamina cribrosán és szinaptizálnak a bulbus olfactorius mitralis sejtjeivel. 

3.7.1.2. 7.1.2. Szekunder érzéksejtek 

Szekunder érzéksejtek az ízlelőbimbókban, halló- és egyensúlyozó szervben (14. ábra) találhatók, körülöttük 

speciális támasztósejtekkel. Bizonyos szempontból a Merkel sejteket is ide sorolhatnánk (ezek leírását ld. 

később, a bőr mechanoreceptorainál 7.1.3.1.***). Ebben az esetben az érzéksejtből transzmitter szabadul fel, 

mely szinapszis jellegű struktúrán keresztül akciós potenciált vált ki a rajta végződő idegrostban. Ez az idegrost 

egy afferens idegrost perifériás végződése, melynek pseudounipoláris, vagy bipoláris idegsejtje ülhet egy 

ganglion spinale-ban, vagy egy agyideg érző dúcában, ahonnan a centrális nyúlvány a központi idegrendszerbe 

vezet. 

1.26. ábra - 14. ábra: Corti-szerv, HE. A nyilak a szekunder érzéksejtek magjaira 

mutatnak 

 

3.7.1.3. 7.1.3. Exteroceptorok 

Az exteroceptorok jellemzően a bőrben, bőr alatti kötőszövetben, vagy a testnyílásokhoz közeli 

nyálkahártyákban ülnek, és környezeti hatásokat továbbítanak (fájdalom, tapintás, hő, és kémiai inger). Az 

ezekben receptorokban végződő rostok legtöbbször myelinizáltak. A környezetükben lévő specializálódott 

struktúrák, melyek Schwann sejtekből, perineuriális sejtekből és kötőszöveti elemekből épülnek fel, arra 

szolgálnak, hogy közvetítsék és erősítsék a környezetből érkező ingereket. 

3.7.1.3.1. 7.1.3.1. Merkel sejtek 
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Lassan adaptálódó mechanoreceptor, epidermális sejtek származéka. Különösen sok van az ujjbegyekben a 

kézen és a lábon, de a szőrtüsző külső gyökérhüvelyében is előfordul. A tapintási funkción kívül fontos szerepe 

van a fogóerő szabályozásában is. Az epidermis stratum basalejában ül, desmosomák kapcsolják a környező 

sejtekhez. Mivel a citoplazmájában serotonin és neuropeptidek (metencephalin, bombesin) is vannak, így a 

neuroendokrin sejtek közé is besorolhatók. A sejtek bazális részéhez idomul az axon lapos végződése. Az axon 

és a Merkel sejt között szinapszis jellegű kapcsolat van. 

3.7.1.3.2. 7.1.3.2. Meissner test 

Gyorsan adaptálódó, nyomásérzékelő receptor. Tojásdad képletek, az epidermis alatti kötőszöveti papillákban 

ülnek, egészen közel a hámhoz. Különösen sok van belőlük az ujjbegyekben és az ajakban. Szabálytalan 

korongokat alkotó, ellapult Schwann sejtekből áll, közöttük kollagén fibrillumok is tekeregnek, melyek a lamina 

basalishoz horgonyozzák a receptort, ezáltal jól reagál annak elmozdulására is. Vékony tokja csak a basalis 

részén van (ez a perineurium származéka), ahol több (1-7), myelin hüvelyét elvesztett axon lép be, és tekeredik 

spirálisan a sejtlemezek között. 

3.7.1.3.3. 7.1.3.3. Szőrtüsző környéki receptorok 

Gyorsan adaptálódó receptorok, a szőrtüsző külső felszínén, a kötőszövetben helyezkednek el, mandzsetta-

szerűen. Ellapult axonvégződések, sok mitochondriummal, és Schwann-sejt borítással. A szőrtüsző 

elmozdulására reagálnak. Ezen kívül a szőrtüszőben vannak Merkel sejtek, környezetében szabad 

idegvégződések és lamelláris testhez hasonló receptorok is. 

3.7.1.3.4. 7.1.3.4. Vater-Pacini test 

A subcutisban található, tojás alakú, 1-4 mm nagyságú, lamelláris szerkezetű, nagyon gyorsan adaptálódó 

receptor (15. ábra), nagy területről kap információt, reagál nyomásra, gyorsulásra, és különösen érzékeny 

vibrációra. A finom manipuláció során végzett erőkifejtés szabályozásában nagy szerepe van az általuk 

továbbított információnak. Előfordulnak a mesenteriumban, pancreasban, hólyagban, izmok közötti sövényben, 

periosteumban és hüvelyben is. 

1.27. ábra - 15. ábra: Vater-Pacini test, ezüst impregnáció 

 

A hossztengelyében egy (néha két) axonvégződés van, sok mitochondriummal. Az axon el is ágazódhat, néha 

spirális a lefutása. Ezt több rétegben elhelyezkedő, ellapult Schwann sejtek veszik körül, ez az együttes a belső 

henger. A külső lamelláris rétegeket, melyeknek száma akár 50 is lehet, ellapult perineuriális sejtek alkotják, 

melyeknek minden rétegére lamina basalis borul. A rétegek között kollagén fibrillumok, proteoglikánok, 

interstitialis folyadék és apró erek is vannak. Kívülről egy változó vastagságú kötőszövetes tokkal rendelkezik. 

3.7.1.3.5. 7.1.3.5. Ruffini testecske 
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Lassan adaptálódó receptor, bőrben, ízületi tokban, a fog gyökérhártyájában fordul elő, változatos formában. A 

dermisben lévőknek egy perineuriális sejtekből álló, henger alakú tokja van, mely mindkét végén nyitott. A 

henger belsejében lévő kollagén rostok horgonyozzák a környezetéhez, ezáltal formája szaloncukorra hasonlít. 

Az axon az oldalán, vagy a végén lép be, és el is ágazódhat. Hasonló receptorok vannak ízületi tokokban is, 

azokban a kollagénrostok több irányba rögzülnek. 

3.7.1.3.6. 7.1.3.6. Szabad idegvégződések 

A szabad idegvégződések nociceptorok (fájdalomérzés), termoreceptorok, és mechanoreceptorok lehetnek. 

Előfordulási területük a bőr, de a belső szervekben és a mozgatórendszerben is megtalálhatóak. A-delta rostok 

közvetítik az éles fájdalmat, a csak Schwann hüvelyes, velőtlen rostok (C-rostok) pedig a tompa 

fájdalomérzetet. 

3.7.1.4. 7.1.4. Proprioceptorok 

A proprioceptorok (proprio=saját) az izmok, szalagok, inak, ízületi tokok készültségi állapotáról (tónus, 

feszülés) informálják a központi idegrendszert, ennek megfelelően a felsorolt területeken találhatók. 

3.7.1.4.1. 7.1.4.1. Golgi féle ínorsó 

Az izom feszülésére reagálnak, típusos elhelyezkedésük az izom-ín (aponeurosis) határterület. Orsó alakú 

struktúrák, hosszuk 1-1,5 mm, vastagságuk 100-120 mikrométer, kívül lapos perineurium sejtekkel körülvéve, 

belül elhelyezkedő kollagén fibrillumokkal, melyek az izomrostokat, és a receptor tokját kötik össze. A külső 

felszínére az ín kollagénrostjai feszülnek rá. A tokba több idegrost lép be (I.b típusú), ezek belépés után 

elvesztik myelinhüvelyüket és sokszorosan elágazódnak. Az elágazódó axonokat Schwann sejtek borítják, 

melyeknek lamina basalisa kapcsolódik az ínorsó belső kollagén fibrillum szövedékéhez. 

A fenti szerkezet alkalmas arra, hogy az izom feszülését monitorizálja, és ha az izom túl erősen összehúzódik 

(fennáll az izomszakadás veszélye), akkor a belőle kiinduló impulzusok révén gátolja a motoneuronok 

működését. 

3.7.1.4.2. 7.1.4.2. Izomorsó 

Az izomorsó 1-7 mm hosszú, közepén 100-200 mikrométer vastagságú, nyújtásra érzékeny receptor. 

Perineuriumból álló tok veszi körül az ún. intrafuzális izomrostokat, melyek a receptor tokján vagy a környező 

izomrostok perimysiumán tapadnak, és párhuzamosan helyezkednek el a munkaizomrostokkal. Az intrafuzális 

izomrostok magjai a rostok közepén helyezkednek el egy csoportban. Ha ez a csoport szélesebb akkor magzsák-

típusú, ha a magok sorban vannak, maglánc-típusú izomrostról beszélünk. Az izomorsó receptorként és 

effektorként is működik. Egy Ia típusú primer érzőrost végződés felcsavarodva az annulospirális idegvégződést 

hozza létre, egy II-es típusú érzőrost pedig a szekunder érzőideg-végződést, főleg a maglánc típusú izomrostok 

körül. 

Ennek a proprioceptornak a megnyúlás az adekvát ingere, pl. ha a könyökben hajlított alkarra egy könyvet 

helyezünk, az kis „hintázás” után visszaáll eredeti pozíciójába, azáltal, hogy a felkar flexorok a súly általi 

megnyúlást ellensúlyozva összehúzódnak (ld. proprioceptív reflexív). A megnyúlás az intrafuzális rostok 

középső részét érinti. Ezen rostok két vége kontraktilis, ezáltal az izomorsó minden pillanatban fel tudja venni a 

környező munkaizomzatnak megfelelő hosszat. Ezt a kontraktilis részt a gamma-motoneuronokból eredő A-

gamma rostok innerválják. Annak hogy az intrafuzális rostok két végrésze kontraktilis nemcsak az a jelentősége, 

hogy követni tudja a változó hosszúságú munkaizomrostokat, hanem az is, hogy „előre” össze tud húzódni, 

ezáltal megnyújtja saját rostjának középső, nyújtással ingerelhető szakaszát, ezzel pedig reflexesen kiváltja a 

munkaizomzat összehúzódását, ezáltal az izomorsó részt vesz az izomtónus szabályozásában is. 

3.7.1.4.3. 7.1.4.3. Egyéb proprioceptorok 

Mint azt korábban említettük, az ízületi tokban és szalagokban Ruffini testecskék (7.1.3.5.***) és Vater Pacini 

testek (7.1.3.4.***) is vannak, ezeken a helyeken a propriocepció szolgálatában állnak. 

3.7.1.5. 7.1.5. A zsigerek mechanoreceptorai (interoceptorok, visceroceptorok) 

Részben hasonlóak az exteroceptorokhoz, melyek szerkezetét korábban leírtuk: pl. a kisebb Vater Pacini testhez 

(7.1.3.4.***) hasonló Golgi-Mazzoni test, illetve a szabad idegvégződések. A szabad idegvégződések a carotis-

sinusban képesek a mechanikus, kémiai és nyomásingereket regisztrálni. Megtalálhatóak a tüdőben, ahol a 
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szövet nyújtására reagálnak, az aorta falában, pitvarokban, itt a nyomást érzékelik. A gyomor béltraktusban, 

végbélben a perisztaltika beindításáért felelősek. Fájdalomra is reagálnak, pl. görcsös zsigeri fájdalmak során. A 

nociceptorok a vérátáramlás csökkenésére is fájdalommal reagálnak (ld. infarctus). (Általában, a zsigerek 

receptorai lényegesen több ingert közvetítenek a központi idegrendszer felé, mint azt gondolnánk: pl. a n. vagus 

rostjainak 70 %-a afferens rost!) 

3.7.1.5.1. 7.1.5.1. Glomus caroticum 

Fősejtekből, támasztósejtekből és érző idegvégződésből álló receptor terület, mely főleg kémiai ingereket (pH, 

O2, CO2 nyomás) regisztrál. Sok kapillárist tartalmaz, melyeket fenesztrált endothel bélel. Mivel a sejtjei nagy 

mennyiségben tartalmaznak biogén aminokat, ez is egy „chromaffin” szövet. 

3.7.2. 7.2. Effektorok 

3.7.2.1. 7.2.1. Neurohumorális végződések 

A legegyszerűbb effektor a neurohumorális végződés. Az idegrost megvastagodott vége ráfekszik a kapilláris 

lamina basalisára, és a véráramba üríti a neurohormont, de végződhet az erek simaizom sejtjein (pl. bradykinin 

felszabaduláskor, a receptortól függően a hatás vasoconstrictio, vagy vasodilatatio – számtalan egyéb, hasonló 

elven működő idegvégződés van.) 

3.7.2.2. 7.2.2. Neuroglanduláris szinapszisok 

Az idegvégződés bemélyed a mirigysejtbe, lamina basalisuk összeolvad a végződési területen. 

3.7.2.3. 7.2.3. Ideg-izom kapcsolat 

3.7.2.3.1. 7.2.3.1. Simaizom beidegzése 

Az idegvégződést a simaizom membránjától lamina basalis választja el. Az így keltett ingerület nexusokon 

keresztül tovaterjedhet a környező simaizomsejtekre is. A bél simaizom sejtjein gátló és serkentő 

idegvégződések is vannak, sokszor ún. „en passant” szinapszis formájában: ebben az esetben az axon-

varikozitások (megvastagodások) egy rövid szakaszon kibújnak a Schwann hüvelyből, és relatíve széles 

szinaptikus réssel (100-500 nm) teremtenek kapcsolatot a simaizomsejttel, majd továbbhaladva ezt többször 

megismételhetik. 

3.7.2.3.2. 7.2.3.2. A harántcsíkolt izom beidegzése 

A motoros véglemez (neuro-muscularis junctio) területén (16. ábra) az idegrost elveszti mylein hüvelyét, több 

ágra oszlik, és ujjszerűen „rámarkol” az izomrostra. A véglemez területén sejtmag kondenzáció figyelhető meg, 

ez részben az izomrostban sűrűbben elhelyezkedő magokból, részben pedig idegvégződést borító Schwann 

sejtekből származik. Az idegvégződést és az izomrost többszörösen betüremkedett sacrcolemmáját lamina 

basalis választja el egymástól. Az idegvégződésben sok mitochondrium és acetylcholint tartalmazó szinaptikus 

vesicula van. Az acetylcholin felszabadulásra létrejövő kontrakció időtartamát a szinaptikus résben lévő 

acetylcholin-eszteráz enzim szabályozza (bizonyos idegmérgeknek ez az enzim a támadáspontja). 

1.28. ábra - 16. ábra: Motoros véglemezek, ezüst impregnáció 
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3.7.3. Tesztkérdések 

1. Válassza ki a helyes állításokat! (BD) 

A. A multipoláris idegsejtnek több axonja is lehet 

B. Az idegsejt perikaryonjának mérete akár 100-150 mikrométer is lehet 

C. A telodendron a dendriteken található 

D. Az axonok oldalágait kollaterálisnak nevezzük 

2. Állítsa sorrendbe az alábbi neurontípusokat előfordulási gyakoriságuk szerint! Kezdje a legritkábban 

előfordulóval! (ABCD) 

A. Unipoláris 

B. Bipoláris 

C. Pseudounipoláris 

D. Multipoláris 

3. Válassza ki a helyes állításokat! (AC) 

A. Myelinhüvelyt az oligodendroglia sejtek és a Schwann-sejtek hoznak létre. 

B. A nem myelinizált rostoknak nincs hüvelyük. 

C. A nem myelinizált rostokat Schwann-sejtek borítják. 

D. A rostos gliasejtek is alkothatnak myelinhüvelyt 
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4. Mi a Nissl-granuláció (Nissl-rög)? (B) 

A. Az idegsejtek öregedésével jelenik meg, a sejtek által le nem bontott termék. 

B. Nagy mennyiségű, endoplazmás retikulum kötött riboszómákkal és riboszóma rozetták 

C. Szabad riboszómák nagy tömege 

D. Nagy mennyiségű endoplazmás retikulum 

5. Válassza ki az axonra jellemző állításokat! (AB) 

A. Hossza akár az 1 métert is elérheti 

B. Mikrotubulusok és mitochondriumok is vannak benne 

C. Lefutása során egyre vékonyodik 

D. Kollaterálisai jellemzően derékszögben erednek 

6. Mennyi a gyors anterográd transzport sebessége? (D) 

A. 4 cm/ nap 

B. 120 m/sec 

C. 400 mikrométer/nap 

D. 40 cm/nap 

7. Mennyi a retrográd transzport sebessége? (C) 

A. 4 mm/ nap 

B. 120 cm/nap 

C. 20 cm/nap 

D. 400 mikrométer/nap 

8. Soroljon fel olyan ágenseket, melyek retrográd transzporttal juthatnak az idegsejtbe! 

(toxinok, herpes simplex, polio, rabies vírus) 

9. Válassza ki a helyes állításokat! (BE) 

A. Az internodium hossza nem befolyásolja a vezetési sebességet. 

B. A Ranvier-befűződéseknél az axolemma Na+ csatornákban gazdag. 

C. A myelinhüvely 70%-ban fehérjékből, 30%-ban lipidekből áll. 

D. Az internodium hossza a fejlődés során állandó. 

E. A myelinhüvelyt létrehozó Schwann-sejtek mérete a fejlődés során egyre nagyobb. 

10. Az izomorsó afferens rostjainak vezetési sebessége… (C) 

A. 3-5 m/sec 

B. 15-20 m/sec 

C. 60-120 m/sec 
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D. 15-20 km/h 

11. Milyen funkciójú rostok lehetnek myelinhüvely nélküliek? (BD) 

A. A bőr mechanoreceptoraiból kiindulók 

B. Postganglionáris vegetatív rostok 

C. izomorsó afferensek 

D. tompa fájdalom afferensek 

12. Milyen elemeket tartalmazhat egy n. intercostalis? (BCF) 

A. A tractus cortinospinalis idegrostját. 

B. Szomatomotoros rostokat 

C. A pseudounipoláris idegsejt nyúlványát 

D. A gerincvelői motoneuron dendritjét 

E. Multipoláris idegsejt perikaryonját 

F. Posztganglionáris szimpatikus idegrostot 

13. Válassza ki azokat a képleteket, melyekben az idegrost hüvelyét Schwann-sejtek adják! (ABDEF) 

A. N. ulnaris 

B. N. spinalis 

C. N. opticus az orbitában 

D. N. vagus extracranialis szakasza 

E. Fila radicularia ventralia 

F. Fila radicularia dorsalia 

14. Mi jellemző a perineuriumra? (BCD) 

A. Laza rostos kötőszövet építi fel, zsírsejtekkel, és erősebb kollagénrost kötegekkel. 

B. A kisebb idegeket csak ez a réteg veszi körül 

C. Van egy belső sejtes és egy külső rostos rétege 

D. Sokszor összefügg a receptorok tokjával 

E. Jól átengedi a környezetébe jutott anyagokat, ezzel elősegíti az ideg táplálását. 

15. Válassza ki a proprioceptorokat! (CD) 

A. Meissner test 

B. szabad idegvégződések 

C. Ínorsó 

D. Izomorsó 

E. Merkel sejtek 
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4. 1.d. Az akciós potenciál kialakulása és terjedése 
(molekuláris mechanizmus, élettan). – Jandó Gábor 
[Szakmai lektor: Sáry Gyula] 

4.1. 1. Ioncsatornák 

A neurofiziológia általánosan elfogadott tézise, hogy az idegrendszer működési egysége a neuron. Minden 

neuron különálló, sejtmembránnal körülhatárolt élő sejt, vagyis egymástól tökéletesen különálló egység. (ld. 

neuron doktrína, Cajal, 1906) Az idegsejtek jelentős morfológiai variabilitást mutatnak attól függően, hogy az 

idegrendszer mely területén találhatók, és mi a feladatuk. 

1.29. ábra - 1. ábra: Négykomponensű neuron modell 
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A szerteágazó morfológiai tulajdonságok ellenére funkcionális szempontból a neuronok szerveződése azonos, és 

általában négy fő működési egységre bontható: 1. a dendritek és a sejttest, a bemeneti régió, ahova a más 

idegsejtekből származó idegi impulzusok beérkeznek, 2. az axon iniciális szegmentum, más néven trigger zóna, 

ahol idegi aktiváció során először keletkezik akciós potenciál, 3. az axon, ami egy vezető egység, és lényegében 

a sejt hengeres protoplazma nyúlványa, melyek az idegi impulzusok távolabbi régiókba történő gyors, hatékony, 

vezetésére specializálódott, 4. szinaptikus terminál, kimeneti régió, mely az idegi impulzusok más neuron, 

izom, mirigy vagy ér felé történő továbbítását végzi. 

1.6. táblázat - 1. táblázat: A modell neuron négy komponense. A táblázat összefoglalja 

azokat a neuronális komponenseket anatómiai struktúrákat, jelátviteli formákat, főbb 

csatornatípusokat, melyek egy átlagos neuronban megtalálhatók 
 

komponens bemenet integratív régió vezető régió kimenet 

anatómiai struktúrák dendrit, szóma, 

dendrit tüskék 
axon hillock, trigger 

zóna vagy axon 

iniciális szegmentum 

myelinizált vagy 

nem myelinizált 

axon, Ranvier csomó 

szinaptikus terminál, 

szekretoros régió 

jelátvitel, 

potenciálformák 
posztszinaptikus 

potenciálok (PSP), 

inhibitoros PSP 

(IPSP) -

hyperpolarizáció, 

excitátoros PSP 

(EPSP) - 

depolarizáció 

akciós potenciál 

(AP) 
Ranvier csomó: AP 

internodális 

myelinizált rész: 

elektrotónusos 

potenciál (EP) 

preszinaptikus 

depolarizáció és 

neurotranszmitter 

felszabadulás 

főbb ion csatornák direkt, indirekt 

ligand-függő 
feszültségfüggő Na+, 

K+ vagy Ca2+ 
feszültségfüggő Na+, 

K+ 
feszültségfüggő Ca2+ 

Az idegrendszerben a neuronok intenzíven kommunikálnak egymással szinapszisok ezrein keresztül, és ennek 

következtében egymás funkcionális állapotát folyamatosan módosítják. A neuronok közötti kommunikáció 

jelátvitellel történik, ahol a jel lehet elektromos vagy kémiai természetű. A kémiai jelátvivő molekulákat 
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neurotranszmitternek nevezzük, míg az elektromos jelek általában az akciós potenciál vagy akut lokális 

membránpotenciál változások (elektrotónusos, szinaptikus, véglemez ill. receptor potenciál). 

Az elektromos és kémiai jelátviteli módok váltják és vezérlik egymást oly módon, hogy kémiai transzmisszió 

zajlik a sejtek között (kivéve az elektromos szinapszisokat, ahol a gap junctionok vezetik az elektromos áramot), 

de elektromos jelátvitel történik a neuronon belül. A kémiai jelek elektromos jeleket generálnak a bemeneti 

régióban (általában a dendriteken) és viszont, az elektromos jelek kémiai jelátvitelt triggerelnek a neuron 

terminális, vagy kimeneti régiójában. Az idegsejtek jelentősen különböznek egyéb szomatikus sejtektől abban a 

tekintetben, hogy membránpotenciáljukat képesek a másodper tört része alatt megváltoztatni. Ezért is hívjuk az 

ideg és izomszöveteket ingerlékeny szöveteknek. A membránpotenciál változása, amelyet depolarizációnak, 

hyperpolarizációnak ill. akciós potenciálnak hívunk, képes gyorsan tovaterjedni a sejtmembrán mentén. Az 

ingerlékeny szövetek által keltett elektromos jelek elektródák segítségével összegyűjthetők, regisztrálhatók, ill. 

külső áramforrásból származó elektromos árammal, ingerelhetők, gátolhatók vagy a belső állapotuk 

megváltoztatható. 

Mivel az idegi jelátvitel egyik kardinális formája a membránpotenciál változásokon alapul, először is a sejten 

belüli elektromosság eredetét és kialakulását kell megértenünk. A következőkben tehát az elektromos jelenségek 

szempontjából kulcsfontosságú szubcelluláris organellumok, az ioncsatornákkal és az ionpumpákkal 

foglalkozunk, melyek szerves működési egységei a membránnak és a membránpotenciál kialakulását, 

módosítását irányító nélkülözhetetlen elemek. 

1.30. ábra - 2. ábra: Elektromos kapacitás és a biológiai membrán. Balra: Szigetelővel 

elválasztott vezető felületek kondenzátort alkotnak. Jobbra: Az ionok a 

plazmamembrán két oldalán elkülönülnek egymástól. A biológiai membrán egy 

elektromos szigetelő, amely a két oldalán lévő vezető ionokkal együtt kondenzátort 

alkot, így töltéseket képes tárolni 

 

Minden élő sejtet egy kb. 5 nm vastag sejtmembrán vesz körül, mely elválasztja a sejt belsejét a külső 

környezettől (1.4.2. ábra). A sejtmembrán legfőbb alkotóeleme a foszfolipid molekula, mely két pólussal 

rendelkezik. Az egyik hidrofil (foszfát csoport, vízmolekulákat magához vonzza), míg a másik hidrofób 

(szénhidrogén lánc, a vízmolekulákat taszítja). Vizes közegben ezek a molekulák két rétegbe rendeződnek oly 

módon, hogy a hidrofób részek egymás felé fordulnak, és a membrán belső “olajos” részét képezik, míg a 

hidrofil foszfát csoportok érintkeznek az intracelluláris ill. az extracelluláris térrel. A 1.4.2. ábrán a körök a 
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foszfolipid molekulák hidrofil (lipofób), míg a cikk-cakk vonalak a hidrofób (lipofil) részét reprezentálják. Ezt a 

kétrétegű elrendeződést lipid kettősrétegnek hívjuk. 

A membrán középső részének “olajos” természete miatt a hidrátburokkal rendelkező ionok elkülönülnek a 

membrán két oldalán, így hatékonyan elválasztva az intra- és extracelluláris teret egymástól. Mivel vizes 

közegben a szabadon mozgó ionok felelősek az elektromos vezetőképesség kialakulásáért, és a sejtmembrán 

nem permeábilis ionokra, a membrán elektromos szigetelőként is viselkedik ebben a környezetben. Elektromos 

szigetelővel elválasztott vezető felületek (pl. fémlemezek levegővel elszigetelve, vagy két oldalán bevont tükör, 

ahol vékony fémbevonatot választ el üveg, mint szigetelő) pedig kondenzátort alkotnak, amely képes töltéséket 

tárolni a vezető felületén oly módon, hogy a pozitív töltések felsorakoznak az egyik oldalon, míg a negatív 

töltések a szigetelő másik oldalán lévő szemközti oldalon (1.4.2. ábra). A kondenzátor kapacitása egyenesen 

arányos a vezetőfelületek nagyságával, míg fordítottan arányos a szigetelő vastagságával, de szintén függ a 

szigetelő dielektromos tulajdonságaitól is. 

1.31. ábra - 3. ábra: Ioncsatornák és ionpumpák. Ahhoz, hogy ionok juthassanak át a 

membránon, ioncsatornákra van szükség. A sárga pontok a nátrium, a piros pontok a 

kálium ionokat reprezentálják 

 

Az ionok membránon keresztül történő vándorlása transzmembrán fehérjéket igényel, melyek lehetnek 

ionpumpák vagy ioncsatornák (1.4.3. ábra). Az ionpumpák aktív elemek, melyek ATP hydrolízise révén 

felszabaduló energiát hasznosítva aktív módon pumpálnak ionokat a membránon keresztül. A legáltalánosabb 

ilyen pumpa a Na/K ATPáz, mely egy ATP felhasználásával 3 Na+ iont pumpál ki a sejtből, miközben 2 K+ iont 

juttat be a sejtbe, ezzel fenntartva az intracellulárisan magas kálium és alacsony nátrium koncentrációt. Ezzel 

szemben az ioncsatornák passzív elemek, mert nem igényelnek ATP-t, hanem egy kapumechanizus révén 

szabályozott módon eresztik át a membránon az ionokat, így szabályozva a membránon tárolt 

töltésmennyiséget. Számos ioncsatorna létezik, melyek különböznek ionszelektivitás (pl. nátrium, kálium, 

kálcium), kapumechanizmus (pl. ligandfüggő, feszültségfüggő, mechanikai torzió, ill. mindentől független ún. 

szivárgási), denzitás és membrán eloszlás tekintetében. Eddig több, mint 300 különböző típusú ioncsatornát 

azonosítottak, egy átlagos emlős idegsejtben kb. fél tucat különböző csatorna expresszálódik. Az 1.4.1. ábrán 

néhány csatorna izomorph genetikai változata látható. Ioncsatornák nemcsak a plazma membránjában, hanem 

egyéb sejtorganellumok membránjában is előfordulnak (pl. endoplazmás retikulum, mitochondrium, sejtmag, 

Golgi apparátus stb.). Az ioncsatornák olyan fehérjékből állnak, amelyeknek számos alegysége van, téri 

szerkezetük révén átérik a membránt és pórust formálnak az ionok számára. A pórus, melyet többnyire négy 
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kvadráns vesz körül, elektromosan töltött útvonal az ionok számára. A pórus belseje rendszerint ellentétes 

töltéssel bélelt, mint amilyen ionra szelektív a csatorna. Például egy kation szelektív csatorna negatív töltésű 

béléssel rendelkezik. 

Egyetlen ioncsatornán csak nagyon kevés ion képes átjutni a membránon. Típustól függően, egyetlen csatorna 

maximális vezetőképessége kb. 17 pS. Mivel a vezetőképesség az ellenállás reciproka, 25 pS pl. egyenlő 

1/25x10^12 Ohm, vagy 40000 MOhm. Az ioncsatornák denzitása a neuron egyes részein más és más. 

Feszültségfüggő nátrium csatornák nagy sűrűséggel fordulnak elő az axon iniciális szegmentumban (100-200 

csatorna /microm^2), myelinhüvely nélküli rostokban (100-150/ microm^2) és a Ranvier csomókban (kb. 2000-

12000/ microm^2) de alacsony a denzitásuk máshol, pl. a a dendritekben és a szómában (50-75/ microm^2), 

axon terminálisokban (25-75/ microm^2) vagy a myelinhüvely alatt (<25/ microm^2). Ezzel szemben 

ligandfüggő ioncsatornák nagy denzitásban találhatók a posztszinaptikus membránban, különösen az ún. 

dendritikus tüskék területén, de gyakorlatilag hiányoznak másutt a neuronban (lásd 1.4.1. táblázat és 1.4.1. 

ábra). 

Egy nagy gerincvelői motoneuron nyugalmi membrán vezetőképessége, melynek a teljes felszíne kb. 10000 

microm^2, 1 pS lenne, ha kizárólag foszfolipid kettősréteg borítaná. Az ioncsatornák jelenléte következtében a 

plazmamembrán vezetőképessége kb. 40 nS, ami 40000-szer nagyobb az ioncsatorna-mentes 

plazmamembránhoz képest. 

A csatornák fehérjéit gének kódolják, melyek expresszióját sejszintű mechanizmusok szabályozzák. A 

csatornafehérjék auto-antigénként is viselkedhetnek. Amennyiben a szervezet saját immunrendszere ily módon 

támadja meg a csatornafehérjéket és funkcióképtelenné válnak, beszélhetünk ioncsatorna betegségekről 

(http://neuromuscular.wustl.edu/mother/chan.html), mely számos különféle, gyakran súlyos, de ritka neurológiai 

kórkép (myasthenia gravis, Lambert-Eaton, myotonia, etc.) patomechanizmusa. Szintén előfordulhat, hogy az 

ioncsatornák fehérjéit hibás gének kódolják, így veleszületett csatorna anomáliákról beszélhetünk (pl. 

paramyotonia congenita). 

4.2. 2. Nyugalmi membránpotenciál 

Amikor egy ún. féligáteresztő membrán két különböző ionkoncentrációjú teret elválaszt egymástól, 

elektrokémiai grádiens alakul ki a membránon. Tételezzük fel, hogy a membrán szelektíven csak egy ionra 

permeábilis (pl. kálium ion). A permeábilis ion a koncentrációgrádiensnek megfelelően diffundálni szeretne a 

nagyobbtól az alacsonyabb koncentráció irányába. Mivel az anion párja az ionszelektivitás következtében nem 

mozog együtt a káliummal, a töltések elválnak egymástól és felsorakoznak a membrán két oldalán, hasonlóan a 

kondenzátorhoz. Egyensúlyi állapotban az elektrosztatikus erő és a diffúziós erő, amely a koncentráció 

különbségből ered, egyenlő lesz egymással. Az elektrokémiai grádiens nagyságát a Nernst egyenlet írja le 

pontosan. 

 

ahol Ex a Nernst potenciál nagysága voltban az adott “x” ionra vonatkozóan, R a Regnault f. gázállandó, T az 

abszolút hőmérséklet Kelvin fokban, z az ion vegyértéke, F a Faraday f. állandó, ln a természetes logaritmus, cce 

az “x” ion koncentrációja az extracelluláris (referencia) oldalon, cci pedig a koncentráció a másik 

(intracelluláris) oldalon. Az egyenletből nyilvánvaló, hogy az elektrokémiai grádiens mértéke leginkább a 

koncentrációk arányától függ, de függ a hőmérséklettől és a vegyértéktől is. Ha a hőmérséklet 37 °C, az ion 

vegyértéke +1, és a természetes alapú logaritmust tízes alapra váltjuk, akkor a képlet jóval egyszerűbb lesz: 

 

ahol a változók ugyanazok, de a végeredményt mV-ban kapjuk meg. Ha a féligáteresztő membrán két oldalán a 

kálium ionok koncentrációja 1:10, akkor –61 mV a membránpotenciál. Ha az extracelluláris:intracelluláris 

kálium koncentráció arány 1:30, akkor a végeredmény –90 mV. 

A nyugalmi membránpotenciál intracelluláris elektróddal megmérhető a neuronban. Az intracelluláris elektród 

üvegből készült, elektrolit oldattal feltöltött mikropipetta, melynek nagyon finom, vékony hegye van. A 

pipettában lévő elektrolit általában valamilyen kálium oldat, a pipetta hegye pedig kb. 50-500 nm átmérőjű. A 

mikropipetta sejtbe történő bejuttatása után kb. -90 mV potenciál mérhető izomban, idegsejtben ennél kevesebb, 

kb. –60 mV az extracelluláris tér nullának definiált feszültségéhez képest. A pipetta bejuttatása önmagában is 

egy jelentős mechanikai trauma a sejt számára, ezért az intracelluláris elektróda rövidíti a sejt túlélését. 
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Bemenetétől megfosztott neuronban a nyugalmi potenciál meglehetősen stabil, de in situ, működő neuronális 

hálózatban a nyugalmi potenciál erősen fluktuál a folyamatosan érkező szinaptikus ingerek következtében. 

Időnként, amikor a fluktuáció eléri a küszöböt, akciós potenciál is kialakulhat. 

Az elektróda okozta sértés elkerülhető az ún. path clamp elektróda alkalmazásával. A patch clamp technikát 

Sakmann és Neher dolgozta ki, akik 1991-ben Nobel díjat is kaptak munkásságukért. A patch clamp technika 

lényege, hogy az üvegelektróda hegye csupán érinti a sejtmembránt, és egy enyhe vákuum hatására extrém 

szoros kapcsolat alakul ki az üveg és a foszfolipid membrán között, melynek az elektromos ellenállása 

GigaOhm nagyságrendbe esik. Ez a nagyon szoros üveg-foszfolipid kapcsolat kiküszöböli az elektródák melletti 

elektrolit szivárgást, jelentősen javítja az intracelluláris jel-zaj viszonyt, valamint a sejt túlélési esélyeit. A patch 

clamp segítségével lehetőség nyílik igen kicsi, akár egyetlen ioncsatornán átáramló (piko Amper nagyságrendű) 

áramok mérésére is. Az intracelluláris elvezetés elméletben egyszerűnek tűnik, de a gyakorlatban igencsak 

nehéz kivitelezni, különleges gyakorlatot, speciális eszközöket igényel, ezért ilyeneket a klinikai gyakorlatban 

nem alkalmaznak. 

Extracelluláris elektróddal történő elvezetés egy alternatív lehetőség az ingerlékeny szövetek által létrehozott 

elektromos jelek észlelésére. Az extracelluláris elektród készülhet fémből (rozsdamentes acél, platina, wolfram, 

nyomtatott áramköri lap, aranyozott réz stb.) vagy elektrolittal feltöltött üvegből, hasonlóan az intracelluláris 

elektródhoz. Az extracelluláris elektródok gyakran nagyobb heggyel rendelkeznek és erősebb a száruk és 

felépítésük, hogy mélyebb szövetrétegekbe is el lehessen juttatni őket. Az elektromos regisztráláshoz legalább 

egy pár elektródára van szükség. Egyik a vizsgálni kívánt terület közelében van, amit úgy hívunk, hogy aktív 

elektróda, a másik, a referencia elektróda, általában valahol távolabb helyezkedik el. Technikailag egy földre 

általában még szükség van a legtöbb erősítőrendszer működéséhez. Az elektródákat mindig elektromosan 

szigetelni kell, kivéve a hegyüket, amely az extracelluláris térrel érintkezik. Negatív nyugalmi potenciált ezzel a 

módszerrel mérni nem lehet, ehelyett aktivitás hiányában nulla feszültséget kapunk. Ingerület esetén azonban 

mérhetőek a feszültségváltozások. Az elektromos válaszok nagysága és alakja függ az elektróda 

elhelyezkedésétől, az elektróda szigeteletlen hegyének méretétől. Kisfelszínű (1-5 mikrom) elektródák képesek 

egyetlen egység, ún. single unit (pl. izom- vagy idegsejt) aktivitását is regisztrálni. Ezzel szemben nagyfelszínű 

elektródák (5-100 mikrométer) egyszerre sok egységről gyűjtenek információt (multi unit), vagy még nagyobb 

területről, ún. mezőpotenciált is elvezethetünk. Az extracelluláris egysejt tevékenység leginkább az 

intracelluláris membránpotenciál felüláteresztő módon szűrt terméke. Matematikai kifejezéssel élve, az 

extracelluláris jel az intracelluláris potenciálváltozás első deriváltja. Gyakorlatilag minden klinikai 

neurofiziológiai eljárás extracelluláris elvezetéseken alapul (EEG, EMG, VEP, BERA, SSEP, etc. ) 

Élő emlős sejt belsejében a Na/K ATPáz aktivitás következtében a kálium koncentráció kb. harmincszor 

magasabb, mint az extracelluláris térben. A nátrium koncentráció pedig pont fordítva, kb. 15-ször alacsonyabb a 

sejt belsejében, mint a sejten kívüli térben. Mivel minden sejtben expresszálódnak ún. szivárgási kálium és 

klorid csatornák, ezért minden testi sejtünk membránja permeábilis káliumra és/vagy kloridra. Ez az igen 

alacsony nyugalmi ionpermeabilitás felelős a nyugalmi membránpotenciál kialakulásáért, ami minden földön 

előforduló sejtes életforma egyik jellegzetessége. A nyugalmi membránpotenciál eredménye a negatív 

elektromossággal töltött sejt belseje az extracelluláris térhez képest. Ez a polarizált állapot egy negatívan 

polarizált sejtet eredményez, amely külső elektromos eszközzel depolarizálható, vagy hyperpolarizálható, ill. a 

membránpotenciál természetes úton magától is megváltozhat az ingerlékeny szövetekben (pl. izomsejt, 

neuron). Az ioncsatornák azok az apró membránba épült egységek, melyek az ingerlékeny szövetek 

membránjában igen széles spektrumban expresszálódnak és a membránpotenciál természetes megváltozásáért 

felelősek. 

4.3. 3. Ionok mozgása a membránon keresztül 

Egy ioncsatornán keresztül átfolyó adott ion árama függ a kapu állapotától, az egyensúlyi potenciáltól és az 

éppen aktuális membránpotenciáltól. Egy konkrét példa látható a 1.4.3.1. ábrán, ahol egy kapumechanizmussal 

szabályozott szelektív kálium csatornán átfolyó kálium áramot szemléltetjük különböző feltételek mellett. 

1.32. ábra - 4. ábra: Ionmozgás a csatornákon keresztül 
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Amikor a csatorna kapuja zárva van, akkor nem folyik áram a csatornán keresztül, vagyis a netto kálium áram 

számértéke nulla. Amikor a kapu kinyílik, a kálium áram egyrészt függ az egyensúlyi potenciáltól (Nernst 

potenciál), másrészt a pillanatnyi membránpotenciáltól. A kálium áram egylő lesz nullával, ha a pillanatnyi 

membránpotenciál pontosan egyenlő az egyensúlyi potenciállal (Vm = EK). 1. Ha a pillanatnyi membránpotenciál 

nagyobb (kevésbé negatív), mint az egyensúlyi potenciál (azaz a sejt depolarizált állapotban van) (Vm > EK), 

akkor a kálium ionok a koncentráció grádiensüknek megfelelően a nagyobbtól az alacsonyabb koncentráció 

irányába vándorolnak. Vagyis a kálium kiáramlik a sejtből. Mivel pozitív töltések hagyják el a sejtet és negatív 

töltések maradnak hátra a sejtben, ez az ionáram a depolarizált állapotból a membránpotenciált negatív irányba 

igyekszik eltolni, vagyis egyre inkább polarizálni, próbálja a nyugalmi potenciál irányába tolni a 

membránpotenciált. 2. Ha az aktuális membránpotenciál kisebb (azaz a sejt negatívabb), mint az egyensúlyi 

potenciál (vagyis a sejt hyperpolarizált állapotban van) (Vm < EK), a kálium ionok a koncentráció grádienssel 

ellentétes irányba indulnak el. Vagyis a kálium beáramlik a sejtbe. Mivel pozitív töltések vándorolnak a sejtbe 

és negatívok maradnak vissza, ez az áram fokozatosan arra kényszeríti a membránpotenciált, hogy kevésbé 

hyperpolarizált legyen, és ismét próbálja eltolni a nyugalmi potenciál irányába. Az adott ion által keltett áram 

quantitatív módon Ohm törvényével írható le: 

Ix = gx(Vm – Ex) 

ahol Ix az adott ion árama, gx az adott ion permeabilitása, Ex az adott ion egyensúlyi potenciálja és Vm az aktuális 

membránpotenciál. 

Mivel sok ioncsatorna nem szelektív, vagy néhány ionra, ioncsoportra szelektív csak, az ioncsatorna 

megfordulási (reversal) pontencálja különbözik bármelyik ion egyensúlyi potenciáljától, amire éppen 

permeábilis. Például a nikotinerg acetylcholin receptor (nAR), ami a neuromusculáris junkcióban található, 

permeábilis nátriumra és káliumra is egyaránt. Amikor a csatorna kapuja kinyílik a nátrium ionok be, a kálium 

ionok pedig kiáramlanak a csatornán keresztül. A nátrium depolarizálja, a kálium repolarizálja a membránt 

ugyanabban az időben. Az ellentétes ionáramlás végeredményeként az ionhatások egy része semlegesíti 

egymást, így a csatorna megfordulási potenciálja a két ion egyensúlyi potenciálja között lesz, ami nem egyenlő 

sem a nátrium, sem a kálium egyensúlyi potenciáljával, hanem valahol a kettő között félúton, kb. 0 V környékén 

van. A nettó ionáramlás alapelve ugyanaz, mint az egy ionra szelektív csatornák esetében. Ha (Vm = ER), akkor 

nincs netto ionáramlás a membránon keresztül, hiába van nyitva a csatorna. Ha a (Vm < ER), akkor a netto 
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ionáramlás pozitív a sejtre nézve, vagyis pozitív ionok áramlanak a sejtbe. Ezzel szemben, ha (Vm > ER), a netto 

ionáramlás negatív a sejtre vonatkoztatva, azaz pozitív töltések hagyják el a sejtet. 

1.7. táblázat - 2. táblázat: Teoretikus ionáramok egy nátrium szelektív, kálium szelektív 

és egy nátrium-kálium kettős ion szelektív ioncsatorna esetében. Az áramokat Ohm 

törvénye alapján számoltuk ki: I = –g*(Vm – ER), ahol I a csatornán átfolyó áram, g az 

ioncsatorna vezetőképessége, ER a csatorna megfordulási (reversal) potenciálja, Vm az 

aktuális membránpotenciál 
 

pillanatnyi 

membránpotenciál (Vm) 
Na ion szelektív 

(feltételek ENa = +50mV, 

g = 100pS, ENa = ER) 

K ion szelektív (feltételek 

EK = –90mV, g = 100pS, 

EK = ER) 

Kettős ion szelektív Na és 

K nAR csatorna 

(feltételek ER = 0mV, g = 

100pS) 

(mV) csatornaáram (pA) csatornaáram (pA) csatornaáram (pA) 

+60 –1 –15 –6 

+50 0 –14 –5 

+40 +1 –13 –4 

+30 +2 –12 –3 

+20 +3 –11 –2 

+10 +4 –10 –1 

0 +5 –9 0 

–10 +6 –8 +1 

–20 +7 –7 +2 

–30 +8 –6 +3 

–40 +9 –5 +4 

–50 +10 –4 +5 

–60 +11 –3 +6 

–70 +12 –2 +7 

–80 +13 –1 +8 

–90 +14 0 +9 

–100 +15 +1 +10 

Például egy nátruimra és káliumra egyaránt permeábilis csatorna megfordulási potenciálja a Goldman-Hodgkin-

Katz egyenlettel írható le pontosan: 

 

ahol ER a csatorna reversal potenciálja, gK és gNa a csatorna kálium és nátrium permeabilitása, EK és ENa a kálium 

és nátrium ion egyensúlyi potenciálja. 

Az adott ion membránon átfolyó teljes áramát az egyetlen csatorna ionáramának és a membránban jelenlévő 

csatornák számának a szorzata adja (csatorna denzitása). Ha a membránban egynél több típusú ioncsatorna is 

jelen van, a teljes membránáramot az egyedi ionáramok numerikus összege adja. Ha pl. kálium, nátrium és 

chlorid csatornák egyaránt expresszálódtak a membránban, akkor a teljes ionáramot Im az egyedi áramok 

összege adja. 

Im = IK + INa + ICl 

4.4. 4. Az ioncsatornák kapu mechanizmusai 
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1.33. ábra - 1. animáció: Extracelluláris ligandvezérelt ioncsatorna. Az animáció két db. 

ioncsatorna működését illusztrálja. A valóságban a plazmamembránban 10-1000 

csatorna található minden microm^2 felületen 

 

Az ingerlékeny szövetekben (pl. izom és idegsejtekben) számos kapumechanizmus irányítja az ioncsatornák 

permeabilitását. Ezek lehetnek: 1. ligand, 2. feszültség, 3. mechanikai erőhatás, 4. fény, 5. hőmérséklet, 6. 

kémiai anyagok. Ligandvezérelt ioncsatornák esetében akkor nyílik meg az ioncsatorna kapuja, ha valamilyen 

kémiai jelzőmolekula kapcsolódik az ioncsatornához (1.4.4.1. animáció). Például, a nikotinerg acetylcholin 

receptorok a neuromuszkuláris jukcióban (más néven myoneurális szinapszis), melyek a szarkolemma 

membránjában találhatók, ligandvezérelt ioncsatornák. Ezek a csatornák nyugalomban zárva vannak. Mikor 

idegi parancs érkezik, az idegvégződésekből acetylcholin (azaz extracelluláris ligand) szabadul fel, bekerül a 

szinaptikus résbe, mely a pórussal rendelkező nikotinerg acetylcholin receptor ioncsatorna molekula alfa 

alegységéhez kötődik. Ekkor a pórus felnyílik, nátrium ionok áramlanak a sejtbe, melyek depolarizálják az 

izomsejtet, és egy sor eseményt indítanak el, amely végül az izom kontrakciójára vezet. Később a ligandot egy 

enzim gyorsan lebontja, mely véget vet a csatorna nyitott periódusának, az ioncsatorna újra bezárul. 

Feszültségfüggő vagy más néven feszültségvezérelt ioncsatornák esetében a kapuzási mechanizmust a 

pillanatnyi membránpotenciál szabályozza. Egy tipikus feszültségvezérelt ioncsatorna zárva, ill. majdnem 

teljesen zárva van a nyugalmi membránpotenciálon, és kinyílik, ha a membránpotenciál kevésbé negatívvá 

válik, vagyis a sejt depolarizálódik. A feszültségvezérelt ioncsatornáknak két alapvető típusa létezik: 1. nem 

inaktiválódó (1.4.4.2. animáció), és 2. inaktiválódó (1.4.4.3. animáció). A két csatorna működési elve alapjaiban 

különbözik egymástól. 

1.34. ábra - 2. animáció: Feszültségvezérelt nem inaktiválódó ioncsatorna. Az animáció 

egy db. ioncsatorna működését illusztrálja. A valóságban a plazmamembránban 10-

1000 csatorna található minden microm^2 felületen 
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A nem inaktiválódó ioncsatorna feszültségérzékelője, ami egy tlötött részecske, a csatornafehérje S4 

szegmentumában található, ez miatt hívjuk feszültségfüggőnek. Depolarizáció alkalmával egy konformáció 

változás következik be, melynek során a csatorna pórusa felnyílik, és egy bizonyos ion számára, melyre 

szelektív, átjárhatóvá válik. Repolarizáció alkalmával ellentétes folyamat révén a pórus kapuja bezárul, ionok 

nem képesek áthaladni rajta (1.4.4.2. animáció). Ezek a típusú ioncsatornák a depolarizáció teljes időtartama 

alatt nyitva vannak, és amíg a depolarizáció fennáll, ionáramlás zajlik. 

1.35. ábra - 3. animáció: Feszültségvezérelt inaktiválódó ioncsatorna. Az animáció egy 

db. ioncsatorna működését illusztrálja. A valóságban a plazmamembránban 10-1000 

csatorna található minden microm^2 felületen 

 

Az inaktiválódó ioncsatorna komplexebb, mivel két kapuval rendelkezik (1.4.4.3. animáció). Az egyik kapu az 

aktivációt végzik (ezt a kaput „m” kapunak is szokás nevezni), és nagyon hasonló a nem inaktiválódó csatorna 

kapujának működési elvéhez. A másik kapu az inaktivációt végzi (ezt szokás „h” kapunak is hívni), melynek 

különleges szerepe van. Az inaktivációs kapu szintén feszültségvezérelt, de az aktivációs kapuval ellentétes 

módon működik. Ez a kapu nyugalomban nyitva van, és bezárul akkor, amikor a sejt depolarizálódik. Látszólag 

tehát a pórus mindig zárva van, mert vagy az aktivciós vagy az inaktivációs kapu zárja el az ionok útját. Mikor 

folyik egyáltalán ionáram a csatornán keresztül? Ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk erre a kérdésre meg 

kell ismerkednünk a „kapuzási idő”, pontosabban kapu időállandó fogalmával. A kapuzási idő egy újabb fontos 
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paramétere a csatornának, és azt jelenti, hogy egy adott kapu milyen gyorsan képes egy korábbi membrán 

feszültséghez tartozó állapotból egy új membrán feszültséghez tartozó állapotba átállni. Amikor ugyanis a 

membránpotenciál hirtelen megváltozik, bizonyos időre van szükség ahhoz, hogy a kapu az új feszültséghez 

tartozó állapotba átálljon. Az előző kérdésre adandó válasz kulcs eleme tehát, hogy az aktivációs kapu mindig 

gyorsabban képes új pozíciót felvenni, mint az inaktivációs kapu. Ha tehát a membránpotenciál hirtelen egyik 

pillanatról a másikra depolarizálódik, mindkét kapu elindul az új feszültséghez tartozó állapot irányába, de 

mivel az aktivációs kapu éri ezt el először, lesz egy rövid időintervallum, mialatt nyitott kapu áll rendelkezésre, 

a központi póruson keresztül ionok tudnak áramlani mielőtt az inaktivációs kapu újra bezárná a pórust. A gyors 

feszültségfüggő nátrium csatornák talán a legfontosabb szubcelluláris membrán egységek az akciós potenciál 

létrejöttében majdnem az összes ingerlékeny szövet esetében. Ezek aktiválódása felelős ugyanis az akciós 

potenciál ún. gyors, felszálló fázisáért mind a szívizomban, a harántcsikolt izomban és az ideg akciós 

potenciáljában egyaránt. Vegyük észre, hogyha ez a típusú csatorna egyszer inaktiválódott, akkor egészen addig 

inaktív marad, amíg a membránpotenciál vissza nem tér a nyugalmi, vagy ahhoz közeli értékre. Amíg a 

membrán depolarizált, addig az inaktivációs kapu is zárva van. Az inaktiváció tehát kulcsfontosságú mozzanat 

az abszolút refrakter periódus megértésében. Az abszolút refrakter periódus alatt az ingerlékeny szövet 

teljesen válaszképtelen, függetlenül attól, hogy milyen erős inger éri. Ezzel szemben a relatív refrakter periódus 

alatt a szokásosnál erősebb ingerekkel ugyan, de kiváltható válasz, ami rendszerint kissé eltér a nyugalmi 

választól. Nyilván az inaktiváció a felelős az abszolút refrakteritásért, mert ezidő alatt az inaktivációs kapuk 

zárva vannak, és egészen addig zárva is maradnak, amíg a membránpotenciál ismét vissza nem tér a nyugalmi 

membránpotenciálra. 

Magas extracelluláris kálium koncentráció (azaz hyperkalaemia) eltolja a nyugalmi membránpotenciált 

depolarizáció irányába. A depolarizáció oka könnyen megérthető a Nernst egyenletből, mivel kisebb extra és 

intracelluláris kálium koncentráció különbség kevésbé polarizált membránt eredményez. Súlyos hyperkalaemia 

pedig idő előtt bezárhatja az inaktivációs kapukat az ingerlékeny szöveteknél. Ez az oka annak, hogy magas 

kálium koncentráció képes teljesen megállítani a szívet. Ezt a technikát alkalmazzák a szívsebészetben a szív 

immobilizálására arra az időre, míg a finom varratok elkészülnek (kardioplégiás oldat). A kálium hatása 

reverzibilis, vagyis ha az extracelluláris kálium koncentráció helyreáll, helyreáll a nyugalmi membránpotenciál, 

a szív újra működőképessé válik. Magas lokális kálium koncentráció extrém izomterhelés, vagy neuronális 

aktivitás kapcsán is kialakulhat, ill. patológiás esetben, mikor a keringés nem képes a lokálisan hirtelen 

felhalmozódó többlet káliumot „eltakarítani”, permanens depolarizáció alakulhat ki. Ez a típusú átmeneti 

ionegyensúly zavar átmeneti funkciókiesést okozhat. 

Amennyiben a depolarizáció nem elég gyors, ezt úgy hívjuk, hogy „ramp” depolarizáció (vagyis a 

depolarizációkor a depolarizáló áram nagyon lassan emelkedik, következésképpen a membránpotenciál is 

nagyon lassan emelkedik) és az ingerlékeny szövetben sohasem vált ki akciós potenciált. A jelenséget 

neuronális akkomodációnak hívjuk. A fokozatos depolarizáció ugyanis egyszerre nyitja az aktivációs és zárja 

az inaktivációs kapukat. Ha a két kapu lassú szinkronban mozog egymással, a központi pórus sohasem nyílik ki, 

ionok sohasem áramolhatnak át rajta. 

4.5. 5. Membránpotenciál 

Az ingerlékeny sejt membránpotenciálja nyugalomban állandó, de pillanatról pillanatra változik ingerléskor. 

Nyugalomban a membránpotenciált leginkább a membránban jelenlévő ioncsatornák összessége, és a nyugalmi 

membrán permeabilitása határozza meg. Külső áramforrásból származó ingerlés hatására azonban megváltozik 

mind a membránpotenciál, ill. a membrán permeabilitása is, amennyiben feszültségvezérelt ioncsatornák is jelen 

vannak. A feszültségfüggő ioncsatornák megváltozott permeabilitása „belső” membránáramokat generál, 

melyek tovább hatnak a membránpotenciálra. A membrán kapacitása szintén szerepet játszik, ami korlátozza a 

membránpotenciál változás sebességét. Minél nagyobb a kapacitás, annál lassabban változhat csak a 

membránpotenciál. Ezek a bonyolult interakciók a membránpotenciál, a permeabilitás és a membrán áramok 

között csak helyettesítő elektromos kapcsolási diagram segítségével írhatók le és érthetők meg precízen (1.4.5.1. 

ábra). 

1.36. ábra - 5. ábra: A membrán modell elektromos kapcsolási rajza 
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A teljes membrán áramot felbonthatjuk kapacitív áramra, amelyik feltölti vagy kisüti a membrán kondenzátort, 

ill. ionáramra, mely áthalad a membrán ioncsatornáin. 

 

ahol Itot a teljes membránáram, Im az ioncsatornákon átfolyó áram Cm a membránkapacitás, delta Vm a (delta t) idő 

alatt bekövetkezett feszültségváltozás. A membránáram további egyedi ionáram komponensekre bontható: 

Im = IK + INa + ICl 

ahol Im a teljes, ioncsatornákon átfolyó ionos áram, IK, INa, ICl sorban kálium, nátrium és chlorid membrán 

áramok. Az egyes ionokra vonatkozó áramok pedig Ohm törvénye alapján adhatók meg az alábbiak szerint: 

IK = gK (Vm – EK) 

INa = gNa (Vm – ENa) 

ICl = gCl (Vm – ECl) 

ahol IK, INa, ICl sorban a kálium, nátrium és chlorid membrán áramok, gK, gNa, gCl sorban kálium, nátrium és 

chlorid permeabilitás, EK, ENa, ECl, sorban a kálium, nátrium és chlorid egyensúlyi potenciálok, Vm pedig az 

aktuális membránpotenciál. Habár a fenti egyenletek alkalmazhatók a legbonyolultabb esetekben is, tekintsünk 

át néhány egyszerűbb esetet, amely segít megérteni a membránpotenciál változások komplex dinamikáját (ld. 

1.4.5.2. ábra). 

1.37. ábra - 6. ábra: A membránpotenciál alakulása három hipotetikus esetben. 1. eset: 

csak a kálium csatornák vannak nyitva a membránban, minden más csatorna zárva. 2. 

eset: csak a nátrium csatornák vannak nyitva, minden más csatorna zárva. 3. eset: újból 

csak a kálium csatornák vannak nyitva, minden más csatorna zárva van a 

membránban. A kezdeti membránpotenciál (V0) tetszőleges 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Tekintsük át az első esetet, amikor a membrán csak káliumra permeábilis, minden más csatorna zárva. 

Tulajdonképpen mindegy, hogy mi a kezdeti Vm, kálium, áram kezd folyni a sejtbe vagy a sejtből a 1.4.3.1 ábrán 

megbeszélt elvek szerint. Ez vagy tölti vagy kisüti a membránkapacitást egészen addig, amíg a 

membránpotenciál egyenlő nem lesz EK–val. Amikor Vm = EK, nem folyik tovább kálium áram a csatornákon 

keresztül. Most tekintsük át a második esetet, azaz a kálium konduktancia egyenlő nullával, vagyis minden 

kálium csatorna bezárult, és a nátrium csatornák nyílnak ki. Minden más konduktanciát nullának tekintünk. 

Azonnal nátrium áram kezd el folyni a sejt belsejébe, ami feltölti a membránkapacitást ENa feszültségre. Amikor 

Vm = ENa, abban a pillanatban megáll a nátrium áramlás, nem folyik több áram a membránon keresztül. Most 

térjünk rá a 3. esetre, amikor a nátrium csatornák bezárulnak (nátrium konduktancia nulla) és a kálium csatornák 

újra kinyílnak. Ismét kálium áram kezd folyni a sejtből kifele, ami feltölti a membránkapacitást a kálium 

egyensúlyi potenciáljára EK. Amikor Vm = EK, a kálium áram ismét nullára csökken. A fenti folyamatok pontos 

időzítés szerint sorbarendezve egy nagyon egyszerű modelljét adhatják az akciós potenciálnak, melyet a 

következő fejezetben fogunk elmagyarázni. 

4.6. 6. Akciós potenciál 

Hirtelen depolarizáció az ingerlékeny szövetekben gyakran akciós potenciált eredményez. Tintahal óriás 

axonban létrejövő akciós potenciál kialakulását és terjedését először Hodgkin és Huxley írta le 1952-ben és 

értette meg kellő mélységében. Egy viszonylag egyszerű, de kellően pontos fizikai modellt alkottak az akciós 

potenciálra, amely igen nagy pontossággal képes volt a pillanatnyi membránpotenciál alakulását megbecsülni 

változó körülmények mellett is. Kesőbb, 1962-ben Nobel díjat kaptak a számos tudós gondolatait 

megtermékenyítő munkásságukért. Az általuk létrehozott modellt gyakran csak Hogkin-Huxley modellnek, 

vagy egyszerűen HH neuronként említik. A modell szilárd alapot teremtett számos új tudományág 

megszületéséhez, mint pl. valósághű idegsejt modellezés, ami része egy nagyobb új tudományágnak, amit 

computációs idegtudományként szokás emlegetni. 

A tintahal óriás axon membránja kizárólag három fajta ioncsatornát tartalmaz: 1. feszültségvezérelt gyors 

nátrium csatorna, 2. feszültségvezérelt nem inaktiválódó kálium csatorna, 3. szivárgási csatorna, ami zömmel 

klorid ionokra permeábilis. A három csatorna interakciója bőségesen elegendő részletességgel magyarázza az 

ideg válaszkészségét a legtöbb kísérleti körülmény közepette. Bár az emlős neuronok számos egyéb ioncsatornát 

is expresszálhatnak membránjukban, ezért kissé bonyolultabb lehet a szóma és az axon iniciális szegmentum 

elektromos viselkedése. Ennek ellenére a neuronok vezető régiójában (myelinizált vagy nem myelinizált 

perifériás idegek, központi idegpályák) előforduló csatornák jelleggörbéi szinte tökéletes egyezést mutatnak a 
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tintahalban kimutatott csatornákkal. Ezért a mai napig a Hodgin-Huxley modell maradt, és feltehetően marad a 

jövőben is a legfontosabb referencia az ingerlékeny membrán működési alapelveinek tekintetében. 

Hodgin és Huxley alapvető célkitűzése volt az akciós potenciál generálásában résztvevő, előbb felsorolt 

ionpermeabilitások (akkor még nem ismerték az ioncsatornákat) pontos idői és feszültség függésének 

megismerése. Bár Hodgkin és Huxley nem tudtak semmit sem az ioncsatornák létezéséről, valójában ők jósolták 

meg a létezésüket elsőként a tudomány történetében, és precízen le is írták a működési alapelveiket. 

Mivel a membránpotenciál a membrán áramoktól és a permeabilitástól függ, de a membrán permeabilitás pedig 

a membránpotenciál függvénye, egyik paraméter sem vizsgálható egyedileg szisztematikusan. A probléma 

megoldásához egy fontos technikai fejlesztésre volt szükség, az ún. voltage clamp, magyarul feszültségzár 

módszer megalkotására. A feszültségzár lényege, hogy a kísérletes ingerlések ideje alatt az ideg ill. neuron 

membránpotenciálját állandó szinten tartják oly módon, hogy vagy pozitív vagy negatív áramot juttatnak a 

sejtbe abból a célból, hogy a membránon átfolyó áramot kompenzálja. A technika két elektródot igényel, egyik a 

feszültség mérésére, a másik a kompenzáló áram bejuttatására. Egy bonyolult készülék folyamatosan figyeli a 

membránpotenciált, és azonnal korrigálja, ha az eltér a kívánt feszültségtől. A kísérlet közben a kísérletező 

elhatározza, hogy éppen milyen feszültséget kell állandóan tartani. A kísérlet megkezdésekor a 

membránpotenciál késedelem nélkül, azonnal a kívánt feszültségre ugrik, és ott is marad egészen addig, amíg a 

kísérletező indokoltnak tartja a kísérlet folytatását (pl. pár száz ms időtartam). A feszültségzár alatt a sejtbe 

juttatott áram pontos mennyisége ismert, tehát a membránon átfolyó áram dinamikája precízen kideríthető, 

visszajátszható. Ioncsatornák szelektíven blokkolhatók kémiai anyagok segítségével. A tetrodotoxin (TTX) 

például blokkolja a nátrium ioncsatornákat, így a kálium áramok tanulmányozhatók szelektíven. Ha viszont 

tetraethyl-ammoniumot (TEA) használunk, ez szelektíven blokkolja a kálium ioncsatornákat, vagyis a nátrium 

ionáramok tanulmányozhatók külön. Mivel a membránpotenciál állandó, a membrán áram csak és kizárólag a 

permeabilitástól függ. Vagyis ha minden ioncsatornát blokkolunk, kivéve egy típust, akkor az éppen nem 

blokkolt csatorna permeabilitása lesz vizsgálható. Ha mindent blokkoltunk, kivéve a kálium iont, akkor a teljes 

membránáram a következőképpen írható fel: 

Itot = IK + gK (Vclamp – EK) 

ahol Itot a teljes membrán áram, IK a kálium áram, a kálium konduktancia, EK a kálium egyensúlyi potenciálja és 

Vclamp az éppen állandóan fenntartott feszültség. Mivel (Vclamp – EK) állandó, IK tükrözi a kálium permeabilitás 

időbeli változását, ill. a kálium ioncsatorna kapu állapotát, ami csak az és gK az idő függvénye. A fenti elvek 

alapján elvégzett kísérletek eredményeit láthatjuk a 1.4.6.1. ábrán. 

1.38. ábra - 7. ábra: Feszültségzár kísérlet 
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Az ábra felső része elmagyarázza a feszültségzár technika lényegét. Az ábra alján három különböző kísérlet 

eredményét mutatjuk be. Bal: A nátrium csatornákat TTX-el blokkoltuk, vagyis csak a kálium áramot mérjük 

egyedül. Amikor a feszültségzár bekapcsol és egy depolarizáló feszültségre ugrik a membránpotenciál, a 

transzmembrán kálium áram fokozatosan emelkedik, amíg el nem éri az egyensúlyi állapotot. Ez az időbeli 

lefolyás egy feszültségvezérelt ioncsatorna aktiválásával magyarázható (vagyis a kálium permeabilitás 

megemelkedik). Az áram nem lépcsőszerűen ugrik magasabb szintre úgy, ahogyan a feszültség, mivel a 

permeabilitás nem képes azonnal megváltozni. A kapunak valójában időre van szüksége, hogy kinyíljon, és az 

új, megváltozott feszültséghez tartozó állapotot felvegye. Mivel a kálium csatorna egy nem inaktiválódó 

csatorna, az új állapot állandó szinten marad egészen addig, amíg a feszültségzár fennáll. Középső: A kálium 

csatornákat TEA-val blokkoltuk, így most csak a nátrium áramok mérhetők. Amikor a feszültségzár bekacsol és 

a membránpotenciál hirtelen egy depolarizáló feszütségre ugrik, a nátrium áram gyorsan növekszik, majd kissé 

lassabb ütemben, de nullára csökken és marad nullán egészen addig, amíg a feszültségzár fennmarad. Ennek az 

áramnak ellenkező az iránya, mint a káliumnak, mivel a poziív töltések ellentétes irányba mozdulnak el a 

membránon keresztül. Míg az előbb (bal oldal) a kálium kifelé áramlott a sejtből, addig most a nátrium befelé 

áramlik a sejtbe. A nátrium áram időbeli lefolyásának értelmezése sokkal komplexebb, mint a kálium áramé. A 

nátrium áram kezdeti emelkedése (lefelé tartó görbe a negatív áram miatt), hasonlóan a káliumhoz, 

magyarázható egy feszültségvezérelt kapu kinyílásával (azaz a nátrium permeabilitás növekedésével). Az áram 

itt sem lépcsőszerűen változik, ahogy a kálium sem, mert a permeabilitás nem képes azonnal megváltozni, de a 

változás sokkal meredekebb, mint a kálium áram emelkedése az előző ábrán. A meredekebb áramváltozás 

gyorsabb permeabilitás változásra, következésképpen a csatorna aktivációs kapujának gyorsabb működésére 

utal. A nátrium csatorna azonban nemcsak aktivációs, hanem inaktivációs kapuval is rendelkezik. A nátrium 

áram kezdeti növekedés utáni csökkenése (felfelé elmozduló áramváltozás) magyarázható a nátrium csatorna 

inaktivációjával, amely együtt mozog az aktivációs kapuval (ld. 1.4.4.3. ábra.). Amikor ugyanis az inaktivációs 

kapu bezárul, a permeabilitás nullára csökken, és így a nátrium áram is nullára csökken. A nátrium áram nulla is 

marad egészen addig, amíg a membrán depolarizált állapotban marad. A nátrium csatorna újranyitásához 

szükség van előbb egy repolarizációra, majd egy újbóli depolarizációra (hasonlítsd össze 1.4.4.3. ábrával). 

Jobb: A nátrium és a kálium áramot egyszerre tanulmányozhatjuk, bármiféle farmakológiai blokkoló nélkül. A 

kezdeti befelé irányuló nátrium áramot egy kifelé irányuló kálium áram követi. Ez a mintázat a nátrium és a 

kálium konduktanciák ill. kapuk precízen összehangolt egymás utáni aktivációjával inaktivációjával 

magyarázható. A nátrium csatorna aktivációt egy inaktiváció, majd egy kissé megkésett kálium csatorna 

aktiváció követi. 
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1.39. ábra - 8. ábra: A nátrium csatorna kapujának feszültségfüggése. Folyamatos vonal 

a nátrium csatorna „m” kapujának egyensúlyi állapotát mutatja végtelen idő után. A 

szaggatott vonal a nátrium csatorna „h” kapujának egyensúlyi állapotát mutatja 

végtelen idő után. A zöld pont és a rajta keresztülhaladó függőleges szaggatott vonal a 

küszöböt mutatja. A küszöb az a feszültség érték, ahol az aktivációs kapu kifejezetten 

érzékennyé válik a feszültségváltozásra, és az öngerjesztő folyamat általában beindul. A 

küszöbpotenciál elérése nem feltétlenül garantálja az akciós potenciál kialakulását, ld. 

neurális akkomodáció 

 

1.40. ábra - 9. ábra: A kálium csatorna aktivációs kapujának feszültségfüggése. A 

folyamatos piros vonal a kálium csatorna aktivációs kapujának az egyensúlyi állapotát 

mutatja a végtelenben 
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Hodgkin és Huxley szisztematikusan tanulmányozta a nátrium és kálium permeabilitás változásait a tintahal 

óriás axonban. Az egyensúlyi kapu állapotváltozók feszültségfüggését minden kapu esetében meghatározták. A 

1.4.6.2. ábra a nátrium kapuk állapotát a 1.4.6.3. ábra a kálium kapuk állapotát mutatja. Ehhez több száz, vagy 

ezer feszültségzár kísérlet elvégzésére volt szükség. A feszültségfüggésen kívül a kapuk sebességét 

(időállandóját) úgyszintén meghatározták, amely szintén feszültségfüggő. A leggyorsabb kapunak az „m” kapu 

bizonyult, míg a leglassabb a kálium csatorna „n” kapuja., míg az inaktivációs „h” kapu sebesség tekintetében 

valahol a kettő között foglal helyet. 

1.41. ábra - 10. ábra: A Hodgkin-Huxley neuron akciós potenciál. A négyszög 

áramimpulzus 1 ms időpillanatnál kezdődik, és 2 ms hosszú. Felső görbe: 

Membránpotenciál az akciós potenciál alatt. Alsó görbék: Kapu állapotváltozók időbeli 

változása. A kapu állapotváltozók az alábbiak szerint értelmezhetők. 0: a kapu teljesen 

zárva van; 1: a kapu teljesen nyitva van; 0-1 közötti folyamatos számoknak két 

lehetséges értelmezése lehet, melyek lényegében azonos értékűek: 1. a kapu bizonyos 

részben nyitva van; 2. annak a valószínűsége, hogy egy kapu az adott pillanatban éppen 

nyitva van. A nátrium csatornának két kapuja van: 1. aktivációs, vagy „m” kapu; 2. 

inaktivációs vagy „h” kapu. A kálium csatornának egy aktivációs „n” kapuja van 
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Összefoglalva, az ideg akciós potenciáljának két fő fázisa van, gyors depolarizációs fázis (a membránpotenciál 

emelkedik), amit egy gyors repolarizációs fázis követ (a membránpotenciál csökken). A gyors felszálló fázis 

alatt a membrán depolarizált a nyugalmi potencálhoz képest, ami a csúcs környékén még ellentétesen is 

polarizálódik (túllövés v. overshoot), míg a repolarizációs fázis alatt a membrán repolarizálódik, gyakran még 

kissé hyperpolarizálttá is válik (undershoot), majd pedig rövid oszcillációs periódus után megállapodik a 

nyugalmi potenciálon. A nátrium és kálium csatornák akciós potenciál kialakulásában játszott szerepét 

elemezhetjük a 1.4.6.4. ábrán. Kezdetben a depolarizáció néhány feszültségvezérelt gyors nátrium csatornát nyit 

fel, melyek nagy sűrűségben találhatók az axonális membránban. A gyors nátrium csatorna felnyílása nátrium 

ion beáramlást generál a membránon keresztül, ami további depolarizációt idéz elő. A depolarizáció további 

csatorna felnyílást eredményez, ami még több nátrium beáramlását teszi lehetővé, és ezek a folyamatok egymást 

erősítve öngerjesztővé válnak (egyes szerzők ezt egy pozitív visszacsatolásnak „feed back” nevezik) egészen 

addig, amíg a membránpotenciál el nem éri a nátrium egyensúlyi potenciálját (a csúcs a +50 mV-ot majdnem 

eléri) vagy a csatorna inaktiváció be nem következik. A csatorna inaktiváció az aktivációval párhuzamos, bár 

kissé lassabb folyamat. Párhuzamos, mivel mind az aktivációs, mind az inaktivációs kapu feszültség vezérelt 

(ld. 1.4.4.3. ábra). Ha egyszer a nátrium csatorna inaktiválódott, vagy a membránpotenciál elérte a nátrium 

egyensúlyi potenciálját, további depolarizációra nincs lehetőség. 

A feszültségfüggő, nem inaktiválódó kálium csatornák szintén nagy számban jelen vannak az axonban. Ezeket a 

csatornákat szintén feszültség vezérli csakúgy, mint a nátrium aktivációs és inaktivációs kapuját, azzal a 

különbséggel, hogy sokkal lassabb a kapumechanizmus, mint bármelyik nátrium kapu. Nyugalomban relatíve 

kevés kálium csatorna van nyitva, kb. 30%, vagyis a többségük zárva van. A folyamatosan erősödő 

depolarizáció ugyan egyre több kálium kaput nyit ki, de a kapu mozgása rendkívül lassú. A legtöbb nátrium 

csatorna (80%) már inaktiválódik, mikorra a nyitott kálium csatornák száma eléri a maximumát. Röviddel az 

akciós potenciál feszültség csúcsa után (1-2 ms) a nátrium csatornák már inaktiválódnak, amikorra a kálium 

csatornák egyre nagyobb számban aktiválódnak és egyre gyorsabban egyre több kálium kiáramlását teszik 

lehetővé. Mikorra a nátrium inaktiváció befejeződik, a tömeges kálium ion kiáramlás gyorsan repolarizálja a 

membránt a nyugalmi potenciálra, kissé még az alá is. A membránpotenciál gyors zuhanása kiváltja a nátrium 

aktivációs kapu bezáródását, majd jóval később a kálium csatorna záródását. Ezzel egyidőben, de kicsivel a 

kálium csatorna záródása előtt a nátrium csatornák inaktivációs kapuja újra kinyílik. Az „n” és „h” kapuk 
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nyugalmi állapotának teljes helyreállása kb. 10-15 ms-ig tart, ami lényegében a relatív refrakteritás alapját 

képezi (ld. később). 

A következő animációban (1.4.6.1. animáció) a ioncsatornák kapujának képzeletbeli működését szimuláltuk 

akciós potenciál alatt. A modell a membránpotenciál változásával egyidőben bemutatja a nátrium és kálium 

csatornák kapuinak precíz összehangolt mozgásait, valamint a csatornákon átfolyó ionáramokat külön-külön az 

ingerlő árammal együtt feltüntetve. Amennyiben túl gyorsnak bizonyul az alapértelmezett lejátszási sebesség, 

bizonyos videolejátszók megengedik a kockánkénti léptetést is. 

1.42. ábra - 4. animáció: Ioncsatornák kapujának képzeletbeli működése akciós 

potenciál alatt 

 

Az akciós poteniál „minden vagy semmi” jellegű az ingerlékeny sejtekben, vagyis az egyedi izomrostokban és 

idegrostokban. Amikor a hirtelen depolarizációra legalkalmasabb négyszögimpulzus eléri a küszöböt, az akciós 

potenciál teljes erővel jelenik meg. Ha az inger csak egy kicsivel is a küszöb alatt marad semmilyen válasz nem 

keletkezik. Ezt a jelenséget nevezik a „minden vagy semmi” törvényének. Más szavakkal, az akciós potenciál 

alakja és amplitúdója nem függ az inger erejétől, mert vagy a teljes elektromos válasz megjelenik vagy 

semmilyen válasz nem jelentkezik. A válaszban fokozatok nem léteznek. A „minden vagy semmi” elv nem 

érvényes egy teljes idegre vagy izomra, mert az ideg számos idegrostból, az izom pedig számos izomrostból 

tevődik össze. Az egyetlen idegrostra jellemző akciós potenciállal ellentétben az összetett akciós potenciál 

amplitúdójában, a több idegrostból eredő együttes elektromos válasz miatt már lehetnek fokozatok (ld. összetett 

akciós potenciál). Habár a szívizom is számos izomsejtből tevődik össze, a „minden vagy semmi” elv a teljes 

szívre vonatkozólag mégiscsak érvényes. A szívnek ez a különös sajátsága annak köszönhető, hogy a 

szívizomsejtek gap junctionok (elektromos szinapszis) révén elektromosan kapcsolt funkcionális hálózatot 

alkotnak. Így az egész szív egyetlen funkcionális egységként viselkedik. 

Minden akciós potenciál során kevés nátrium ion áramlik a sejtbe, és valamennyi kálium ion szivárog ki a 

sejtből az extracelluláris térbe, vagyis a koncentrációkülönbség, ami a Na/K ATPáz aktivitása révén kialakult, 

fokozatosan csökken. A legtöbb diákban kialakult téves elképzeléssel ellentétben, rendkívül kevés az az ion 

mennyiség, ami egy akciós potenciál során a membránon áthalad. Egy neuron nagyobb ideg képes akciós 

potenciálok millióinak létrehozására anélkül, hogy a fiziológiás ionkoncentrációk szignifikánsan 

megváltoznának az idegsejtben. Tehát nincs szükség a Na/K ATPáz enzim aktiválására egy-egy akciós potenciál 

repolarizációs fázisa alatt. Ezzel szemben a Na/K ATPáz aktivitása sokkal inkább az intracelluláris nátrium 

koncentráció harmadik hatványával arányos. Vagyis a nátrium koncentráció megduplázódása a Na/K ATPáz 

aktivitás nyolcszoros emelkedésével jár együtt. A Na/K ATPáz aktivitását leginkább egy akkumulátor töltőhöz 

hasonlíthatjuk. Ez a töltő a háttérben működik, és folyamatosan újratölti azokat a mikroelemeket, melyek 

feszültsége az egyes ionok egyensúlyi potenciáljával azonos. 
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A nyugalmi potenciál fenntartásának energiaigénye jelentős teher a sejt számára. Általában egy testi sejt teljes 

alapanyagcseréjének harmadát a Na/K ATPáz aktivitás adja. Neuronokban a Na/K ATPáz aktivitására fordított 

energia még több, elérheti akár az alapanyagcsere 2/3-át is, ami emelkedik, ha az ingerlékeny szövet aktivitása 

megnő, és csökken, amikor nyugalomban van. Nem elhanyagolható a Na/K ATPáz szerepe a sejt térfogatának 

állandó szinten sem. A pumpa bénításakor a beszivárgó Na ionok a magukkal hozott hidrátburok révén előbb-

utóbb a sejt „felrobbanásához” vezetnek. 

4.7. 7. Egyetlen ioncsatorna szerkezete és működése 

A path clamp technika megjelenése az ioncsatornák működésének további, finomabb részleteibe nyújtott 

betekintést. Sikerült megmérni az egy csatornán áthaladó áram nagyságát és jellegét. A kísérletek során kiderült 

az is, hogy csatornák tulajdonképpen a kvantumfizikában tapasztalt mozgásokhoz hasonlóan sztochasztikusan 

működnek. Ennek értelmében egy csatorna vagy teljesen nyitva van és az ionok Ohm törvényének megfelelően, 

szabadon áramlanak, vagy teljesen zárva van és egyáltalán nincs ionáram a póruson keresztül. Részben 

permeábilis csatorna, ahogyan azt a Hodgkin-Huxley modellben szereplő kapunyitottsági állapotváltozó 

mutatja, nem létezik. Akkor hogyan értelmezhetjük a kapuk állapotváltozóinak 0 és 1 közötti tartományát egy 

ioncsatornára vonatkozóan? Vajon mit jelent az, amikor a kapu állapotváltozó értéke 0,5? 

A válasz a valószínűség. Amikor az állapotváltozó értéke 0,5 egy adott membránpotenciálon, ez azt jelenti, hogy 

0,5 annak a valószínűsége, hogy egy csatorna az adott pillanatban éppen nyitva van. Ha nagy számú csatornát 

veszünk figyelembe, ez a valószínűségi változó egyben azt is jelenti, hogy a membránban található csatornák 

fele éppen nyitva van. Ha pedig a teljes membrán áramot vesszük figyelembe, ami a sok-sok kis csatornán 

keresztül folyik, ugyanannyi áram folyik fele annyi teljesen nyitott csatornán, mint az összes csatornán 

keresztül, ha a kapuk félig lennének nyitva. Vagyis a teljes membránáramot figyelembe véve teoretikus 

szempontból mind a félig nyitott csatorna, mind az 50% valószínűséggel nyitott csatorna megfelelően helyes 

interpretációja a mérési eredményeknek. 

Az ioncsatornák gyakran szelektívek egyetlen ionra. Egy kálium csatorna pl. nagyságrendekkel átjárhatóbb 

kálium számára, mint a kisebb méretű nátrium ion számára. Logikátlannak tűnik, hogy egy pórus, amelyik 

átjárható kálium ion számára, nem átjárható egy kisebb nátrium ion számára. Az ioncsatornák szelektivitása 

évtizedekig komoly fejtörést okozott a tudósok számára. Roderick MacKinnon, aki 2003-ban kémiai Nóbel 

díjat kapott munkásságáért, végül tisztázta a kálium csatorna molekuláris térbeli szerkezetét és atomi szintű 

működését. Röntgen krisztallográfiával láthatóvá tette a kálium csatorna pórusának felépítését és a kálium ion 

mozgását a póruson keresztül. 

Az ionok hidrátburokkal rendelkeznek vizes közegben, vagyis minden egyes iont számos vízmolekula vesz 

körül egy meghatározott szerkezetben. Minden kálium iont 8 vízmolekula veszi körül, és ezek kb. 0,27 nm 

távolságra helyezkednek el a központi kálium mag körül. A kálium csatorna túl szűk a hidrátburokkal 

rendelkező kálium számára, a hidrátburoknak le kell szakadnia ahhoz, hogy a kálium beférjen a póruson. A 

dehidráció azonban energiaigényes. Ha ez a dehidrációs energia nem áll rendelkezésre vagy nem kompenzálja 

valami, akkor a kálium nem mozog abba az irányba. 

Az ion szelektivitásért felelős szűrő a kálium csatorna minden alegységében 5 aminosavból áll “TVGYG” a 

prokariotákban, és ez a szekvencia az evolúció során alig változott. A szelektivitásért felelős szűrő 

elektronegatív karbonil oxigén atomokkal bélelt, melyek a pórus közepe felé meredeznek. A karbonil oxigén 

atomok elhelyezkedése, egymástól való távolsága pontosan olyan, mint vizes közegben a kálium iont körülvevő 

hidrátburkot alkotó vízmolekulák elhelyezkedése. Amikor a hidratált kálium ion a szelektivitás szűrő felé 

közeledik, szabadon képes átugorni a csatorna pórusába, mert a karbonil oxigén atomok elhelyezkedése egy 

energetikailag kedvező útvonalat biztosít a kálium ionok számára, ugyanis a dehidrációs energia 

kompenzálódik. A nátrium ion számára ez az útvonal energetikailag nem kedvező, mert a karbonil oxigén 

atomok túl távol vannak a kisebb méretű nátriumhoz képest. 

4.7.1. Tesztkérdések 

1. Mi NEM befolyásolja a kálium ion egyensúlyi potenciálját? 

A. Intracelluláris nátrium koncentráció 

B. hőmérséklet 

C. Intracelluláris kálium koncentráció 
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D. Extracelluláris kálium koncentráció 

2. Mi NEM befolyásolja a nátrium ion egyensúlyi potenciálját? 

A. nátrium aktivációs kapu állapota 

B. hőmérséklet 

C. Intracelluláris nátrium koncentráció 

D. Extracelluláris nátrium koncentráció 

3. Hol található a legtöbb feszültségvezérelt gyors nátrium csatorna a neuronban? 

A. Ranvier csomó 

B. dendrit 

C. sejttest 

D. internodális axon 

4. Hol található a legtöbb feszültségvezérelt kálium csatorna a neuronban? 

A. internodálisan 

B. Ranvier csomó 

C. dendrit 

D. sejttest 

5. Hol található a legtöbb feszültségvezérelt kálcium csatorna a neuronban? 

A. Axon terminális 

B. internodálisan 

C. Ranvier csomó 

D. dendrit 

6. Hol található a nikotinerg acetylcholin receptor ligand kötőhelye? 

A. Az ioncstornán az extracelluláris oldalon 

B. A sejtmagban 

C. A plazmamembránon az ioncsatornától távol 

D. A plazmamembrán intracelluláris oldalán 

7. Melyik ioncsatorna permeabilitása határozza meg leginkább egy neuron nyugalmi potenciálját? 

A. kálium 

B. nátrium 

C. kalcium 

D. magnézium 

8. Mennyi lenne a legvalószínűbb membránpotenciál, ha minden csatorna zárva lenne, és csak nátrium 

szelektív ioncsatronák lennének nyitva? 
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A. +50 mV 

B. 0 mV 

C. –70 mV 

D. –90mV 

9. Mennyi netto ionáram folyik a nikotinerg acetylcholin receptor ioncsatornán, amikor a 

membránpotenciál pillanatnyi értéke 0 mV? 

A. A netto ionáramlás nulla 

B. Pontosan annyi amennyi kálium kiáramlik a sejtből 

C. Nem lehet megmondani, mert a csatorna nem ionszelektív 

D. Pontosan annyi amennyi nátrium beáramlik a sejtbe 

10. Mi felelős a kálium ioncsatorna ionszelektivitásért? 

A. Az ioncsatorna pórusának negatív töltése, és a carbonyl oxigén atomok egymástól való távolsága 

B. Az ioncsatoran pórusának átmérője 

C. Az ioncsatorna pórusának hossza 

D. A kapu szerkezete, a feszültségszenzor helyzete 

11. Mely tényezők depolarizálják a membránt? 

A. Nátrium aktivációs kapujának nyílása 

B. Nátrium inaktivációs kapujának nyílása 

C. kálium aktivációs kapujának nyílása 

D. a klorid ioncsatorna fokozódó permeabilitása depolarizáció alatt 

12. Melyik ionáram felelős az idegi akciós potenciál gyors felszálló szárának kialakításáért? 

A. nátrium beáramlás a sejtbe 

B. nátrium kiáramlása a sejtből 

C. kálium kiáramlása a sejtből 

D. kálium beáramlása a sejtbe 

13. Az akciós potenciál csúcsán NEM igaz? 

A. A kálium csatornák még teljesen zárva vannak 

B. A nátrium inaktivásiós kapuk zárva vannak 

C. A nátrium aktivásiós kapuk nyitva vannak 

D. A nátrium áram gyakorlatilag nulla 

14. A hyperkalaemia hatása lehet. 

A. Depolarizálja a membránt 

B. A nátrium egyensúlyi potenciálja negatívabb lesz 
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C. A feszültségvezérelt kálium csatornák aktivációs kapuja bezárul 

D. A feszültségvezérelt gyors nátrium csatornák inaktivációs kapuja kinyílik 

15. Mi történik, ha nyugalmi potenciálról feszültségzár segítségével 0 mV-ra depolarizáljuk az 

ideget? 

A. Kezdeti nátrium beáralmás után a nátriumáram nullára csökken, majd egy kálium kiáramlás jön létre 

egészen addig, amíg a feszültségzár fennáll 

B. Semmi nem történik, mert 0 mV-on minden csatorna egyensúlyi, inaktív állapotba kerül 

C. Folyamtos nátrium kiáramlás zajlik egészen addig, amíg a feszültségzár fennáll 

D. A kezdeti gyors kálium kiáramlást egy lassú kiáramlás váltja fel, ami fokozatosan nullára csökken 

5. 1.e. Az ingerület kialakulását és vezetését 
befolyásoló mechanikai és biokémiai tényezők (az 
ingerképzésre és ingerületvezetésre ható anyagok. – 
Jandó Gábor [Szakmai lektor: Sáry Gyula] 

Ami megkülönbözteti a neuronokat és izomsejteket más testi sejtektől az az ingerelhetőség. Az ingerelhetőség 

nem más, minthogy a sejtek képesek megváltoztatni nyugalmi membránpotenciáljukat és ez a változás gyorsan 

tovaterjed a membránon, majd jelzőingerként beindít és összehangol más, sejten belüli és kívüli folyamatokat. A 

tovaterjedő elektromos neuronális jel egyben gyors kommunikációt biztosít a sejten belül az input és output 

régiók között. 

Az ioncsatornák eloszlása a neuronon belül alapvetően meghatározza, hogy milyen típusú elektromos jelek 

generálódhatnak. A sejt azon részei, ahol a membránban nincsenek különféle ioncsatornák, csak lokális 

membránpotenciálok vezetésére képesek. Ha a biológiai membrán csak phospholipid kettősrétegből állna, és 

nem expresszálódnának rajta ioncsatornák, akkor csak rövid távolságra lenne képes ezeket az elektromos jeleket 

továbbítani. A dendritek általában ilyenek, kivéve a posztszinaptikus membránt, ahol a szinapszisok végződnek. 

A szinapszison kívül néhány elszórt ioncsatorna kivételével gyakorlatilag nincsenek jelen ioncsatornák. A 

ligandvezérelt ioncsatornák leginkább a neuron bemeneti régiójában helyezkednek el a posztszinaptikus 

membránban, ahol az ún. posztszinaptikus potenciálok (PSP) képződnek. A szinaptikus potenciálok lehetnek 

serkentőek vagy gátlóak attól függően, hogy milyen neurotranszmitter vezérli őket, illetve hogy azok milyen 

receptoron hatnak (pl. a glutamát ionotróp ill. metabotróp receptorai, a dopamin D1 és D2 receptorai). A 

serkentő szinapszisok ún. excitátoros posztszinaptikus potenciálokat (EPSP), míg a gátló szinapszisok 

inhibítoros posztszinaptikus potenciálokat (IPSP) generálnak. Az EPSP alatt a membrán depolarizálttá válik, 

míg az IPSP alatt még jobban polarizálódik, vagyis hyperpolarizálódik. Ahol viszont együttesen megfelelő 

sűrűségben jelen vannak feszültségvezérelt nátrium és kálium csatornák is, ott depolarizáció hatására akciós 

potenciál keletkezhet, mely rendszerint jóval nagyobb amplitúdóval rendelkezik és az amplitúdója terjedés 

közben nem változik egészen addig, amíg a membrán ioncsatorna eloszlása kedvező marad. 

Azon túl, hogy a membrán rendelkezik a membrán permeabilitását megváltoztatni képes ioncsatornákkal, 

vannak a neuronnak nem változó (állandó) elektromos tulajdonságai is, amelyek nem változnak pillanatról 

pillanatra úgy, mint a csatornák permeabilitása, de mégis nagyban befolyásolják az elektromos jelátvitelt. Ezek 

az állandó membrántulajdonságok a következők: 1. membránkapacitás, 2. tengelyirányú cytopolazma vagy 

intracelluláris ellenállás, 3. membránellenállás, mely utóbbi nagyban függ a kapuval nem rendelkező ún. 

szivárgási ioncsatornák sűrűségétől. A fenti membránparaméterek meghatározzák a terjedés hatékonyságát és 

sebességét, valamint az idegi jel térbeli, időbeli szummációját a sejttesten a dendriteken ill. az axonban egyaránt. 

5.1. 1. A membrán állandó elektromos tulajdonságai 

Ezeket az állandó membrántulajdonságokat szokás “passzív” elektromos tulajdonságoknak is nevezni. Passzívak 

azért, mert nem függnek a membránpotenciáltól úgy, ahogyan pl. a feszültségvezérelt ioncsatornák képesek 

aktívan megváltoztatni a membrápotenciált azzal, hogy ionáramokat generálnak. Állandóak azért, mert az 

időtartományban változatlanok. Az állandó elektromos tulajdonságok szemléltetésére, megértésére 
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legalkalmasabb a helyettesítő elektromos kapcsolási rajz, mely elektromos alkatrészekből állítja össze a 

biológiai membránnal azonos tulajdonságú elektromos hálózatot. Ha minden feszültség- és ligandvezérelt 

ioncsatornát egyszerre blokkolnánk a sejtben, akkor a neuron minden egyes darabkája csak ezekkel a passzív 

membránkomponensekkel lenne képes vezetni a kívülről bejuttatott elektromos áramot. Ebben az esetben 

önállóan viszont nem lenne képes elektromos jeleket generálni. Az 1. ábra mutatja azt a helyettesítő kapcsolást, 

amely modellezi a viszonyokat a membránkapacitás, a membrán és intracelluláris axiális ellenállás között. 

1.43. ábra - 1. ábra: Egy idegnyúlvány állandó elektromos tulajdonságait modellező 

helyettesítő elektromos kapcsolás 

 

Az 1. ábra egy állandó átmérőjű hengeres idegsejtnyúlvány (pl. dendrit vagy axon) sematikus képe. Egy 

hosszabb idegnyúlványt mindig feloszthatunk rövidebb egyenlő hosszúságú (delta x) darabokra. Minden (delta 

x) hosszú darabka membránfelülete az alábbiak szerint kvantifikálható: 

A = 2rπΔx 

ahol „A” a nyúlványt borító membrán felülete, „r” a cilinder sugara, „delta x” a cilinder darabka hossza. A 

membrán specifikus ellenállása, ami egy adott egységnyi felületű membrán ellenállását jelenti, osztva a 

membrán felületével (A) megadja az adott szegmentumhoz tartozó membránellenállást (Rm). Minél kisebb ez a 

membránfelület, annál nagyobb az ellenállása. Az intracelluláris axoplazmatikus mag szintén rendelkezik 

ellenállással, ami a tengelyirányú áramokkal szemben fejt ki ellenállást, és úgy hívjuk, hogy intracelluláris 

ellenállás, melynek értéke Ri minden szegmentumra vonatkoztatva. A membránkapacitás szintén arányos a 

membránfelülettel és a membrán (vagyis a lipid kettősréteg vagy a myelin) dielektromos tulajdonságaival és 

inverz módon függ a membrán vastagságától. Az egyszerűség kedvéért az extracelluláris tér ellenállását ebben a 

modellben elhanyagoltuk. 

A membránkapacitás korlátozza a feszültségváltozás időbeli sebességét. Az áram és a feszültség mindig késik 

egymáshoz képest, ha kapacitív komponens is jelen van egy elektromos rendszerben. Képzeljünk el egy nagyon 

egyszerű kísérletet egyetlen idegnyúlvány szegmentummal. Akár a biológiai membránt vizsgáljuk, akár a 

helyettesítő elektromos kapcsolást használjuk, az eredmény ugyanaz. Amikor áramot juttatunk a sejt belsejébe a 

membránpotenciál fokozatosan emelkedik. Ahogyan egyre több töltés halmozódik fel, a membránkapacitáson 

egyre nagyobb feszültség mérhető a membránon egészen addig, amíg a kapacitás teljesen fel nem töltődik és az 
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egyensúly be nem áll. Az 1. ábra felső jobboldali grafikonja a membránpotenciál időbeli lefutását mutatja, 

miután áramot juttattunk a hengeres neuronális szegmentumba, melynek helyettesítő kapcsolási rajza felül az 1. 

ábra közepén látható. Amikor az áramingerlés véget ér a membránkapacitás fokozatosan kisül a 

membránellenálláson keresztül történő szivárgás következtében. Minél nagyobb a membránellenállás, annál 

lassabb a feszültségcsökkenés a membránon, azaz annál laposabb a piros vonal lefutása, ami az éppen aktuális 

membránpotenciált reprezentálja. A membránfeszültség fokozatosan megközelíti a nyugalmi membránpotenciált 

(RMP: resting membrane potential). A feszültségcsökkenés jellege exponenciális az idő függvényében. Tegyük 

fel, hogy az egyensúlyi membránpotenciál, amit az áramingerlés során elértünk U0. A feszültségesés időbeli 

lefolyását leginkább az időállandó (tao) határozza meg, ami a membránnak egy fontos származtatott paramétere: 

értéke a membránellenállás Rm és a kapacitás Cm szorzata. Az időállandó szemléletesen az az idő, ami alatt a 

feszültség U0/e értékre esik, ami U0-nak kb. 37%-a. Ebben az esetben az e szám nem más, mint a természetes 

logaritmus alapja. Minél több szivárgási ioncsatorna expresszálódik egy membránban, annál nagyobb a 

membrán permeabilitása. Minél nagyobb a membrán permeabilitása, annál rövidebb a tao és annál gyorsabb a 

feszültségvesztés a membránon. A dendritek és a sejttest membránjának időallandója 15 ms körül van. A 

myelinhüvely, mint egy járulékos szigetelő, nyilvánvalóan növeli a membrán ellenállását. Ez a növekedés 

nagyságrendi, eléri a 300 szoros növekedést, de kb. ugyanilyen mértékben csökkenti is a membránkapacitást. A 

myelinhüvely, ami az axon köré csavarodik és számos (10-200) membránrétegből áll, úgy viselkedik, mint 

sorbakapcsolt kondenzátorok. Sorbakötött kapacitások eredő kapacitása pedig a következőképpen számolható 

ki: 

 

ahol Cm a myelinhüvely eredő kapacitása, C1 - Cn az egyedi myelinrétegek kapacitása, n a myelin rétegek száma. 

Összességében a myelinhüvellyel borított axon tao-ja legalább 10-szer kisebb, mint a sejttestben. 

Amikor áramot juttatunk a hengeres idegsejtnyúlványba, a töltések nem maradnak egy szegmentum határain 

belül, hanem tengelyirányba az intracelluláris ellenálláson keresztül szintén terjednek. A membránkapacitások 

tehát a szomszédos szegmentumban is töltődnek, melyek a szomszédos intracelluláris és 

membránellenállásokon keresztül folyó áram útján valósulnak meg. Amint a szomszédos szegmentumok is 

feltöltődtek, a töltések tovább áramlanak, az azt követő szegmentum is feltöltődik, és így tovább. A távolsággal 

a folyamatos, a membránon zajló áramveszteség miatt az axiális áram, valamint a neuronális jel amplitúdója 

egyaránt fokozatosan csökken, végül el is tűnik. Ez a típusú passzív jelátvitel a veszteségek kiküszöbölésének 

hiánya miatt nem képes az idegi elektromos jelet nagyobb távolságokra eljuttatni (ld. 2. ábra). 

1.44. ábra - 2. ábra: Az idegi elektromos jel passzív terjedése a dendriten 
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A 2. ábra egy olyan kísérletet mutat be, ahol egy hengeres dendrit darabot rövid időtartamú négyszögárammal 

egy ponton ingerlünk. Számos elvezető elektródot helyeztünk el az ingerlés helyétől 1, 2, 3, és 4 mm távolságra. 

A dendriteken általában nincsenek ioncsatornák, ezért az idegi elektromos jel passzív terjedése tisztán és 

zavartalanul megfigyelhető. Amikor az ingerlő áram be- és kikapcsol, a membránpotenciál emelkedik, majd 

csökken. A membrán időállandójának megfelelően a fel- és leszálló szárak exponenciális függvénynek 

megfelelően alakulnak (ld. első, legmagasabban levő piros görbe). A piros görbék mutatják a membránon 

megjelenő elektromos jel alakulását különböző távolságokban. A csúcsamplitúdók alakulására szeretnénk 

felhívni itt a figyelmet, mely exponeciálisan csökkenve tart a nullához. A csökkenés mértékét a hossz vagy más 

néven térállandó határozza meg. Más szavakkal, a térállandó tulajdonképpen a membránpotenciál passzív 

terjedésének hatékonyságát mutatja meg. Az értéke pontosan az a távolság, ahol a jel amplitúdója a nulla mm 

távolságon mért kezdeti amplitúdó (U0) 1/e-ed részére, azaz 37%-ra csökken. A térállandó legfontosabb 

meghatározója a membrán és az intracelluláris axiális ellenállások hányadosa. Azok az áramok, amelyek a 

párhuzamosan kapcsolt memránellenállásokon Rm és az axiális ellenállásokon Ri keresztül folynak, 

megmagyarázzák az amplitúdó csökkenését. Az áram egy része ugyanis továbbhalad axiális irányba, 

ugyanakkor egy része párhuzamosan áramlik a membránellenállásokon keresztül. A membrán ellenállásokon 

létrejövő veszteségek miatt egyre kevesebb axiális irányba haladó áram marad. A különböző vastagságú lila 

nyilak mutatják, hogy a membránon átfolyó áramok erőssége egyre kisebb lesz, ahogy egyre távolabb kerülünk 

az áramingerlés helyétől. A kisebb membránáramok következésképpen kisebb feszültségű jeleket is generálnak 

a membránon. A fenti, csökkenő amplitúdójú szignálterjedési mechanizmust általában lokális, ill. 

elektrotónusos potenciálnak is hívják. 

Neuronokban a térállandó 0.01 és 1 mm között változik. Azok az idegelemek, melyeknek alacsony az 

intracelluláris ellenállása, nagyobb térállandóval rendelkeznek. A myelinhüvely, ami a membránellenállást 

sokszorosára növeli, nagyságrendekkel növeli a térállandót is (2. ábra fent jobbra.). Az eddig mért legmagasabb 

térállandót (1.7 mm) macska agytörzsi idegsejtjeiben találták. 

Az elektrotónusos potenciál fontos tulajdonsága, hogy az akciós potenciálhoz képest gyors, és 

energiatakarékos. Gyors, mert nincs szükség ion csatorna aktivációra, energiatakarékos, mert viszonylag kevés 

ion áramlik a emebránon keresztül. Jelentős hátránya viszont, hogy nem képes távolra eljuttatni az idegi 

elektromos információt. 

5.2. 2. Az ideg extracelluláris elektromos ingerlése 
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A perifériás ideg megfelelő elektromos ingerlése tovaterjedő akciós potenciált vált ki. Az akciós potenciálok 

akár az ingerléstől távolabbi helyen is regisztrálhatók elektródák segítségével, és az alakzat oszcilloszkóp 

képernyőjén megjeleníthető, tanulmányozható. In situ vagy izolált béka ideg-izom preparátumon a beidegzett 

izom rángása egy jól észelhető bizonyítéka az ingerület létrejöttének. Éber egyénben az elektromos inger 

gyakran látható izomkontrakciót és érzekletet is kivált egyszerre, melyről az egyén kérésre be is számol. 

Elektromos ingerléshez legalább egy pár elektródára van szükség, amit közvetlenül hozzáérinthetünk a 

kipreparált ideghez, vagy elektromos vezető pasztával felragaszthatjuk a bőr felszínére a mélyben elhelyezkedő 

ideg közelében. Szükség van még egy elektromos ingerlőre, mely pontosan szabályozza a kimenő áramot 

és/vagy feszültséget. Az ingerlő áram általában négyszög impulzus, mely idegi ingerület kiváltásához a 

leghatékonyabban alkalmazható elektromos ingerlési típus. 

1.45. ábra - 3. ábra: Egyszerű elektromos ingerlő. Az ingerlő főbb részei: 1. 

változtatható kimenettel rendelkező elektromos elem, 2. nyomógomb, 3. elektróda pár. 

Amikor a gombot megnyomjuk, az zárja az áramkört (“be”), és az áram azonnal folyni 

kezd az elektródokon és a vele érintkező biológigai szöveten keresztül. Ezt a pillanatot 

reprezentálja a négyszöghullám felszálló szára. Amikor a nyomógombot eleresztjük, ez 

megszakítja az elektromos áramkört (“ki”), ami azonnal megszakítja az áramot is. Ezt a 

pillanatot reprezentálja a négyszöghullám leszálló szára. Folyamatos ingerléskor ezek a 

négyszöghullámok ismétlődnek a kívánt gyakorisággal. A stimulus frekvenciája 

meghatározható 1/T –vel Hz-ben, ahol T a két impulzus között eltelt idő. T időt a 

négyszöghullám felszálló szárától a következő hullám felszálló száráig kell mérni 

másodpercben 

 

A legegyszerűbb elektromos ingerlő vázlatát a 3. ábrán láthatjuk. A gyakorlatban ezt a fajta ingerlőt nem 

használjuk, kivéve amikor a katód zárás és anód nyitás idegre gyakorolt hatását kívánjuk demonstrálni, mert a 

fenti ingerlő esetén az ingerlő áram időtartamát nem lehet kellően precízen szabályozni kézi vezérléssel. A 

komolyabb ingerlőknél a bekapcsolás és kikapcsolás időpillanatát az ismétlődési gyakorisággal együtt digitális 

mikroprocesszor vezérli a kvarcóra pontosságával. Az egyetlen manuális beavatkozási lehetőség az ingerlési 

ciklus vagy egyes ingerlések indítása. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 90  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Már említettük, hogy az elektromos ingerléshez legalább két elektródára van szükség. Az egyik az áramforrás 

pozitív pólusához, a másik a negatív pólushoz kapcsolódik. Azt, amelyik a pozitív pólushoz kapcsolódik 

anódnak, amelyik a negatívhoz kapcsolódik katódnak hívjuk. (Elektrokémiából ismert, hogy az anódhoz 

vonzódnak az anionok, a katódhoz pedig a kationok.) Amikor az áramkör zárva van és az ingerlőáram éppen be 

van kapcsolva, az áram az elektródokon keresztül gyakorlatilag a tér minden irányába (4. ábra) tovaterjed. 

1.46. ábra - 4. ábra: Az ideg extracelluláris ingerlése 

 

Ha az extracelluláris tér elektromos ellenállása homogén lenne, az áram az ábrán látható folytonos vonalak 

irányába, 3 dimenzióban a tér minden irányába folyna. A legerősebb áram a legkisebb ellenállás mentén folyik, 

amelyik útvonalat az anód és katód közötti egyenes vonal képviseli. A távolabbi vonalak rendre exponenciálisan 

egyre kisebb és kisebb erősségű áram útvonalakat reprezentálnak. Csak az az áram képes hatékonyan ingerelni 

az ideget, amelyik áthalad az axonális membránon. Kézenfekvő, hogy minél távolabb helyezkedik el az 

elektróda az idegtől, annál gyengébb áramvonalak metszik a membránt, és annál kevésbé hatékonyak is. Ezért 

aztán nagyobb kimenő ingerlő áramra is van szükség, hogy az effektív ingerlési tartományt elérjük. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az extracelluláris elektromos ingerlés egy alacsony hatásfokú és pontatlan 

ingerlési módszer. Alacsony hatásfokú, mert a ingerlőáram nagy része az extraceluláris téren keresztül kis 

ellenállással rövidre zárt áramköri veszteség, csak a kisebb hányad hatékony. Pontatlan, mivel nagyon érzékeny 

a térbeli viszonyokra, így nem igazán szabályozható, hogy mely áramútvonalak haladjanak át a sejtmembránon 

és mekkora szövethányad essen a hatékony ingerlési tartományba. 

1.47. ábra - 1. animáció (5. ábra): Az idegrost extracelluláris ingerlése 
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A 4. ábrának egy kissé egyszerűsített változata látható az 5. ábrán, ami egy animáció. Az egyszerűsítés abban 

áll, hogy itt csak két áramirányt mutatunk be. Az egyik a legerősebb egyenesvonalú áramirány, amelyik az 

extracelluláris ellenálláson keresztül folyik (Re). Itt az extracelluláris ellenállás nem hanyagolható el,mert értéke 

nem lehet nulla! Ez az áram hatástalan, míg a másik, a gyengébb áramirány, amelyik áthalad az axonális 

membránon, az ingerlőáram hatékony összetevője. A valóságban természetesen nagyon sok alternatív áramirány 

létezik, amelyik a membrán más-más pontján halad keresztül (4. ábra). Amikor a nyomógombbal rövidre zárjuk 

az áramkört az áram megindul az elektródák között. (Az áramirányt tradícionálisan az anódtól (+ pólus, többlet) 

a katód (- pólus, hiány) felé történő áramlásként értelmezzük, annak dacára, hogy későbbi kutatások igazolták, 

hogy az áramot valóságban az elektronok katódtól az anód felé történő mozgása jelenti.) A gyenge, hatékony 

áramútvonal keresztül halad az axonális membránon, az intracelluláris ellenálláson, majd újból a membrán 

ellenálláson a katódnál visszatérve zárul az áramkör. Ohm törvénye szerint, amikor áram halad keresztül egy 

ellenálláson, feszültség keletkezik. A feszültség nagysága egyenlő lesz az áram és az ellenállás szorzatával. Az 

ábra alapján nem nehéz kitalálni, hogy a katódnál átfolyó transzmembrán áram depolarizálja a membránt. Ezzel 

ellentétben az anódnál átfolyó áram hyperpolarizálja a membránt (ld. 5. ábra). Ha katódnál kialakuló 

depolarizáció kellően erős és eléri a küszöböt, akkor képes akciós potenciált kiváltani, ezt úgy hívjuk, hogy 

katód zárási ingerlés. A hyperpolarizáció megszakadása, amit anód szakítási ingerlésnek hívunk, szintén 

képes akciós potenciál kialakítására. Teljesen logikátlannak tűnik, hogy hyperpolarizációval a küszöbpotenciált 

meghaladó depolarizáció érhető el. Valóban, az anód szakítási ingerlés jelensége évtizedekig komoly fejtörést 

okozott az elektrofiziológusoknak, mielőtt Hodgkin és Huxley 1952-ben megalkotta vonla az akciós potenciál 

fizikai modelljét. Annak ellenére, hogy munkájuk során nem állt szándékukban olyan jelenségek algoritmusának 

“beépítése”, mint az anód szakítási ingerület kialakulásának mechanizmusa, meglepő módon mégis, amikor 

elkészültek, az axon modell tökéletes precizitással reprodukálta az anód szakítással kapcsolatos összes 

jelenséget, és még sok egyéb jelenséget (neuronális akkomodáció, oscilláció, neurális burst, folyamatos tüzelés, 

refrakteritás). Pontosan ezen okból kifolyólag nehéz szavakba foglalni az anód szakítási ingerület kifejlődésének 

mechanizmusát, hiszen a pontos, végső válasz maga a modell, ennek ellenére munkájuk jelentősen közelebb vitt 

a mechanizmus megértéséhez. Egy lehetséges magyarázat a következő. 

A hyperpolarizáció önmagában valóban hatástalan, de az áram megszakadása kiváltja a membránpotenciál 

fokozatos emelkedését a nyugalmi potenciál irányába, amelyik magasabb, mint a hyperpolarizáció alatt kialakult 

membránpotenciál. Valójában ez a folyamat egy lassú depolarizáció, ami kulcsfontosságú mozzanat a 

mechanizmus megértésében, mert egy kritikus ponton ez a depolarizáció váltja majd ki az akciós potenciált, 

amennyiben a hyperoparizáció kellően erősnek bizonyult. Vegyük észre, hogy a hyperpolarizáció alatt a nátrium 

inaktivációs kapuja extrém módon kinyílik. Ezzel egyidőben a kálium aktivációs kapuja, amely még 

nyugalomban is 30%-ban nyitott, majdnem teljesen bezárul. Emlékezzünk vissza arra is, hogy mind a nátrium 

inaktivációs kapuja, mind pedig a kálium aktivációs kapuja meglehetősen lassú a nátrium aktivációs kapujához 

képest. Most térjünk vissza a hyperpolarizáció megszakadásakor bekövetkező lassú depolarizációra. A 

depolarizáció mindig felnyit kevés nátrium csatornát, és a következményes nátrium beáramlás tovább 
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depolarizálja a membránt, ami egy pozitív visszacsatolás, és öngerjesztővé válhat, hacsak az inaktivációs kapu 

vagy a kálium aktivációs kapu meg nem akadályozza. Az elnyújtott hyperpolarizáció viszont mindkét kaput 

olyan helyzetbe hozza, hogy sokkal kevésbé hatékonyan képesek megakadályozni az öngerjesző ördögi kört, 

ami a nátrium ioncsatornákat aktiválja. Más szavakkal, a nátrium csatornák nyugalmi maradék inaktivációját, és 

a nyugalmi kálium szivárgást a hyperpolarizáció megszűnteti és a nátrium csatornák gyors aktivációs kapujának 

kedvez, mert a kezdeti depolarizációval társuló öngerjesztő depolarizáció kialakulhat. 

1.48. ábra - 2. animáció (6. ábra): Anód szakítási ingerlés 

 

Bár az anód szakítás is képes akciós potenciált kiváltani, a katód zárás mindig hatékonyabban vált ki ingerületet, 

mint az anód szakítás. Ha manuálisan szabályozzuk az áram indítását és szakítását (3. ábra), kb. azonos erősségű 

áram ingerli az idegrostokat mindkét elektródnál. Hyperpolarizáció történik az anódál, depolarizáció a katódnál 

ugyanabban az időben. Ha a négyszögimpulzus amplitúdóját fokozatosan kis lépésekben növeljük, az ingerlés 

először a katódnál és indításkor válik hatékonnyá. További áramintenzitás növeléskor előbb utóbb a szakítás is 

hatékonnyá válik az anódnál. Erős ingerlőáramok esetében mind a katód zárás, mind az anód szakítás 

hatékonyan ingerli az ideget. 

Az anód szakítási ingerület kialakulása rávilágít az ingerküszöb egy fontos tulajdonságára. Az ingerküszöb nem 

egy kőbe vésett, állandó és megváltoztathatatlan membránpotenciál érték, hanem sokkal inkább egy 

dinamikusan változó állapot. Leginkább az a visszafordíthatatlan pillanat, amikor a nátrium csatornák 

aktiválódása révén kialakult depolarizáló nátrium áram öngerjesztővé válik. 

Amennyiben a négyszögimpulzus ingerlés helyett lassan és fokozatosan emelkedő amplitúdójú ingerlőáramot 

alkalmazunk nem alakul ki akciós potenciál. Ez a jelenség a neuronális akkomodáció. Ez a fajta ingerlés úgy 

valósítható meg a gyakorlatban az egyszerű ingerlővel (3. ábra), hogy a kimenő intenzitást nullára állítjuk, majd 

az ingerlést indító gombot benyomjuk. Ekkor a nyomógom folyamatos nyomvatartása mellett nagyon lassan 

növeljük az ingerlő kimenő intenzitását. A kimenő feszültség emelkedésének ütemét 1 mV/s vagy az alatt kell 

tartanunk. A nagyon lassú depolarizáció párhuzamosan egyszerre vezérli a nátrium csatorna aktivációs és 

inaktivációs kapját valamint a kálium csatorna aktivációs kapuját. A nagyon lassú depolarizáció nem kedvez a 

depolarizáció indukálta nátrium csatorna aktiváció és következéményes nátrium áram öngerjesztő ördögi kör 

kialakulásának, mert az egyidőben bekövetkező nátrium inaktiváció és kálium csatorna aktiváció 

megakadályozza a kellően gyors depolarizációt, és inaktiválja a nátrium csatornákat, még mielőtt szignifikáns 

nátrium beáramlás kialakulhatna (ld. 7. ábra animáció). A lassú extracelluláris kálium koncentráció emelkedés 

(azaz hyperkalaemia) hasonló következményekkel jár (ld. 1.4.4. fejezet). 

1.49. ábra - 3. animáció (7. ábra): Idegi akkomodáció 
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5.3. 3. Chronaxia, mint az ingerlékenység mérőszáma 

Amikor az ideget négyszögimpulzussal ingereljük, a küszöböt mind a négyszöghullám amplitúdója, mind pedig 

az időtartama meghatározza. Tegyük fel, hogy az inger időtartama 1 ms, az intenzitása pedig 30 V, egy n. 

medianus ingerlés paradigmában. Ezekkel a parméterekkel bőven küszöb feletti az inger, és minden egyes 

négyszöghullám jól érzékelhető szomatoszenzoros érzékletet és a hüvelykujjban izomkontrakciót vált ki. Az 

ingerküszöböt úgy kereshetjük meg, hogy az amplitúdót fokozatosan csökkentjük addig, amíg a válasz el nem 

tűnik. A küszöb pontos meghatározása időt és türelmet igényel, mert az intenzitást a küszöb közeledtével 

nagyon lassan szabad már csak csökkenteni az ingert, és gyakran többször át kell haladni a küszöbön ahhoz, 

hogy kellően precízen meghatározzuk azt az értéket, amelyik még éppen kiváltja vagy éppen nem váltja ki a 

választ. A konkrét példához visszatérve tegyük fel, hogy a küszöb 12.8 V-nak adódik. Most állítsuk az 

intenzitást ismét 30V-ra és csökkentsük az inger időtartamát addig, amíg a válasz el nem tűnik. A vizsgálat azt 

mutatja, hogy a válasz 0.12 s-nál tűnik el. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy mindkét stimulus paraméter, 

nevezetesen a (12.8 V,1 ms) és a (30 V,0.12 ms) egyaránt küszöb közeli inger, és éppen nem vagy éppen 

aktiválja n. medianust. Elméletben végtelen sok egyéb intenzitás-időtartam paraméter pár létezik, amelyik 

küszöbinger. Az időtartamként választhatunk számos értéket (pl. 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ms… 

etc.), és ezekhez megkereshetjük a küszöbintenzitást. A 8. ábrán nagyon sok ilyen ingerintenzitás-időtartam 

paraméter párt ábrázoltunk, melyeket a legjobban illeszkedő hiperbolával kötöttük össze. Leolvasható az 

ábráról, hogy létezik egy intenzitás korlát, amit rheobázisnak nevezünk, és ez alatt nem hozható ingerületbe az 

ideg még akkor sem, ha az időtartamot végtelen hosszúságúra állítjuk. Amennyiben az intenzitást 

megduplázzuk, és a rheobázis kétszereséhez tartozó időtartam küszöböt meghatározzuk, ez az érték lesz a 

chronaxia. 

1.50. ábra - 8. ábra: Inger intenzitás-időtartam küszöb diagram 
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Mi a rheobázis és chronaxia jelentősége? Ahhoz, hogy elérjük egy ideg ingerküszöbét, hirtelen meg kell emelni 

a membránpotenciált egy bizonyos deltaV értékkel. Ahhoz, hogy a membránpotenciált megemeljük deltaV 

feszültséggel bizonyos mennyiségű töltésre van szükség, ami feltölti a membránkapacitást a küszöbpotenciálra: 

 

ahol C a membránkapacitás, deltaQ pedig az a bizonyos töltésmennyiség ami a küszöb eléréséhez kell az 

ingerlés során. Mivel a töltésmennyiség az áram I és a idő deltat szorzata, ugyanaz a mennyiségű töltés rövid idő 

alatt nagy árammal, vagy hosszú idő alatt kis árammal is felvihető a kondenzátorra. Vegyük észre, hogy 

feszültéség és áram ebben az értelemben felcserélhető, mert valójában a grafikon is intenzitást használ (8. ábra). 

A fenti ideális kapacitás modell azt sugallja, hogy az intenzitásnak nulla közelébe kellene csökkennie ahogy az 

inger időtartama egyre növekszik. A valóságban azonban az ideális kapacitás modell nem működik, ugyanis a 

reheobázis alatt nem hozható ingerületbe az ideg. Az eltérés oka abból adódik, hogy a biológiai membrán nem 

szivárgásmentes ideális kapacitás. Hosszú inger időtartam használatakor a kapacitásra kis árammal feljuttatott 

töltések a rheobázis alatt nem képesek kompenzálni a membránon át zajló szivárgást, ily módon a kapacitás 

feszültsége sohasem éri el a ingerküszöböt. 

Elméletben a chronaxia korrelál az ingerlékeny szövet tér- és időállandójával, valamint az ingerküszöbbel. Egy 

myelinhüvelyes idegrost pl. rövidebb chronaxiával rendelkezik, mint egy myelin hüvely nélküli idegrost, de 

azért vannak a korrelációt rontó tényezők is. Sajnos az irodalomban közölt chronaxia értékek igen magas 

variabilitást mutatnak. Egy tanulmány pl. azt állítja, hogy a chronaxia számértéke függ az elektród típusától. 

Fémelektróddal végzett mérések alapján 0.12-2.4 ms, üvegelektróddal 0.04-0.65 ms tartományba estek 

ugyanazon axonok chronaxia értékei. Denervált izomban a chronaxia 3-10 szeresére növekszik attól függően, 

hogy mennyi idő telt el a denerváció óta. Nem myelinizált vagy demyelinizált rostoknak hosszabb a 

chronaxiájuk, mint myelinizált intakt rotstoké. 

1.8. táblázat - 1. táblázat: Ingerlékeny szövetek chronaxiája 
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ingerlékeny szövet chronaxia (ms) átmérő 

(mikron) 
myelin hüvely 

kar szenzoros idegei 0.35-1.17     

A-alfa rostok 0.04-0.1 10-20 vastag 

A-beta rostok 0.15 <5 közepes 

C rostok 0.4 0.5-2 nincs 

centrális axon 0.03-02 20 vastag 

dendrit sejttest 1-10 1-2 nincs 

szívizom 0.5   n.a. 

Intakt vázizom 0.1-0.2   n.a. 

devervált vázizom (1-2 nap) 0.5-1   n.a. 

devervált vázizom (2-3 hónap) 10-30   n.a. 

intakt vázizom (nyúl) 4.5   n.a. 

denervált vázizom (nyúl) 14.1   n.a. 

Összességében a chronaxia az ingerlékeny szövetek egy funkcionális indikátora, mely az ingerlékenység 

mértékére utal. A pontosabb összefüggések feltárását akadályozza, hogy az értékek igencsak módszerfüggőek. 

Az öt legfontosabb variabilitást okozó módszertani tényező, amely a mérések pontosságát leginkább 

meghatározza: 1. az inger alakja: gyors felszállószárú katódzárási ingerlés a legmegfelelőbb; 2. elektród 

karakterisztika: alacsony impedancia fontos; 3. ingerlő kimeneti impedanciája: áramgenerátoros kimenet a 

legjobb; 4. a szöveti inhomogenitás: idegköteg esetén minden egyes rostnak más a chronaxiája; 5 hőmérséklet: 

egy Celsius fok csökkenés a hőmérsékletben 5.9%-al növeli a chronaxiát. 

Egészséges axonok esetében a chronaxia értéke 0.5 ms vagy az alatt van. Vastag myelinhüvelyes rostoké 0.05-

0.5 ms, ezzel szemben a nem myelinizált “C” rostoké 0.5-1.2 ms. Emberi vázizmok chronaxiája 0.1-0.2 ms 

között változik, a szívizomé kb. 0.5 ms. Denerváció szignifikánsan növeli a chronaxia idejét néhány 

tízszeresére. A chronaxia rendszeres ellenőrzése hasznos lehet a sebészileg helyreállított idegsérülések 

gyógyulásának nyomonkövetésekor ill. a célszövetek ingerlékenységének meghatározására bármilyen 

elektromos ingerléses kezelés megkezdése előtt (pl. mély agyi ingerlés vagy kardiális pacemaker). 

Megnövekedett értekei utalhatnak demyelinizációra vagy egyéb neurodegeneratív folyamatokra. 

5.4. 4. Refrakteritás 

Ingerlékeny szövetekben az akciós potenciált egy, a válasz ismétlésére képtelen időszak követi, amit refrakter 

periódusnak hívunk, és amelynek két fő fázisát különböztetjük meg: 1. abszolút refrakter periódus, 2. relatív 

refrakter periódus. A refrakteritás korlátozza az akciós potenciálok ismételhetőségét, amely az ingerelhető 

szövetben folyamatosan fenntartható. Az abszolút refrakter periódus az az időszak, mialatt a szövet teljesen 

válaszképtelen. Újabb inger, függetlenül az erősségétől, nem fog újabb akciós potenciált kiváltani. A relatív 

refrakter periódus közvetlenül az abszolút refrakter periódus után kezdődik. Ilyenkor az újabb akciós potenciál 

már nem lehetetlen, de az eredetihez képest erősebb ingerre van szügség és a keletkező akciós potenciál alakja 

kissé el is térhet attól, amit a teljes refrakter periódus után kapunk. A refrakter periódus hossza szövettípustól 

függ. Általánosságban elmondható, hogy az abszolút refrakter periódus közel olyan hosszú, mint az akciós 

potenciál időtartama, az abszolút refrakter periódus vége rendszerint egybeesik azzal, amikorra a 

membránpotenciál visszatér a nyugalmi potenciál közelébe. Idegben a relatív refrakter periódus alatt a membrán 

rendszerint hyperpolarizált, szívizomban viszont depolarizált. Létezik egy időszak a relatív refrakter 

periódusban, mialatt az ingerküszöb egy újabb akciós potenciál kiválthatósága szempontjából alacsonyabb, mint 

a teljes refrakter periódust követően. Ez a fázisa, az ún. szupernormális periódus. Csak idegeknek és néhány 

fajta neuronnak van szupernormális periódusa, a szívizom refrakter periódusából is hiányzik a megnövekedett 

ingerlékenység szakasza. A Hodgkin-Huxley modell többek között jól modellezi a szupernormális, alacsony 

küszöbű periódust is. Vannak bizonyos inger paraméterek, amikor nemcsak egy, hanem a szupernormális 

periódus alatt egy másik akciós potenciál is keletkezik, esetleg még több egymás után. Ez a mechanizmus 

alapját képezi a folyamatos vagy az idegi burst tüzelési mintázatoknak. 

1.51. ábra - 4. animáció (9. ábra): Neurális burst 
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Vastag myelinhüvelyes rostok abszolút refrakter periódusa 0.4-1.0 ms, a relatív refrakteritás pedig kb. 50 ms. 

Vékonyabb myelinizált rostokban az abszolút refrakteritás kiscsit hosszabb, 1.2 ms, de a relatív periódus a 

duplája, kb. 100 ms. Mivel az abszolút refrakter periódus szabja meg az idegi akciós potenciálok maximális 

ismétlődési frekvenciáját, és ez az idő 1 ms alatt van, a maximális tüzelési frekvencia elérheti a 400-500 Hz-et 

is. Az 1000 Hz elméletben még elképzelhető, de ez sokal inkább csak teória, mint valóság. Létezik egy ún. 

optimális tüzelési frekvencia, amely 6-43 Hz között van, és energetikailag optimális a neuron számára. A 

maximális akaratlagos izomkontrakciók alkalmával a neuronális tüzelési frekvencia eléri a 100-200 Hz-et. 

Ismert, hogy szívizom meglehetősen hosszú plató típusú akciós potenciált generál, melynek az abszolút refrakter 

periódusa is meglehetősen hosszú, kb. 200-350 ms. A szív különlegesen hosszú refrakter periódusa szabja meg a 

kontrakciók gyakoriságának felső határát is, ami kb. 3Hz. 

5.5. 5. Az akciós potenciál terjedése 

5.5.1. 5.1. Összetett akciós potenciál 

A teljes idegkötegből elvezetett elektromos választ összetett akciós potenciálnak nevezzük. Egy ideg több ezer 

különböző típusú idegrostból tevődik össze. Az egyes rosttípusoknak különböző az ingerlékenysége, és 

különböző a vezetési sebessége is. Az idegrost típusok legfontosabb tulajdonságait az első táblázat foglalja 

össze. Anatómiai tanulmányokban kb. 106 myelinizált rostot számoltak a n. opticusban, 3x104 rostot a n. 

acusticusban; perifériás idegek szintén jelentős számú rostot tartalmaznak, kb. 104-105 –ra tehető a rostszám az 

ideg vastagságtól függően. 

Extracelluláris ingerléskor (ld. 3. ábra) az áram különböző módon érinti az egyes rostokat. Azok a rostok, 

melyek közelebb helyezkednek el az ingerlő elektródhoz, erősebb ingerlő áramot kapnak, míg a távolabb 

elhelyezkedőket az adott ingerlési paraméterek mellett nem biztos, hogy a küszöb eléréséhez elegendő áram éri. 

A rosttípusból adódóan egyes rostoknak alacsonyabb az ingerküszöbe, míg másoknak magasabb. Így végül az 

elektródák és az ideg térbeli elrendeződésének, az idegrost összetételének, valamint az egyes rostok 

ingerlékenységének az interakciója fogja meghatározni, hogy éppen mennyi rost vesz részt a válaszban. 

Gyengébb ingerlőáram kisebb amplitúdójú választ eredményez, mert kevesebb számú rost vesz részt a 

válaszban. Fokozatosan növekvő ingerintenzitás alkalmazásakor egyre több rostban keletkezik akciós potenciál, 

így egyre nagyobb és nagyobb amplitúdót regisztrálhatunk. Ha már egyszer minden idegrost ingerületbe került 

és részt vesz a válaszban, további amplitúdóemelkedés nem lehetséges, még akkor sem, ha tovább növeljük az 

ingerlés intenzitását. Ez hívjuk válasz telítődésnek. Vegyük észre, hogy az összetett akciós potenciál válasz 

jellege jelentősen eltér az egy idegrostnál tapaszalt akciós potenciál “minden vagy semmi” jellegétől. (ld. 1.4.6. 

fejezet). Fontos alapelv az extracelluláris elvezetésben, hogy minél nagyobb szövettömeg vesz részt a jel 

létrehozásában, annál nagyobb az elvezethető válasz nagysága, feltéve, hogy szinkronban történt sok egyforma 

egység aktivációja. Amikor pl. a válaszoló egységek száma megduplázódik, kb. megduplázódik az elvezethető 
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jel nagysága is. Ez a szabály nem érvényes intracelluláris válaszok esetén, mert ott a plazmamembrán 

hatékonyan elszigeteli az sejteket egymástól. 

Az összetett akciós potenciáloknak létezik egy másik fontos jellegzetessége, amit meg kell említenünk. Amikor 

az ingerléstől távolabb vezetjük el a potenciálokat, általában egynél több csúcs detektálható. Minél távolabb van 

az elvezetés az ingerléstől, annál jobban szegregálódnak a csúcsok egymástól. A rosttípusokkal magyarázhatjuk 

a szegregációs hatást. A perifériás idegek sok különböző rosttípusból állnak. Az eltérő rosttípusoknak más az 

átmérője és a vezetési sebessége is. Minél nagyobb a távolság az ingerlő és az elvezető elektródák között, annál 

nagyobb a késés a lassabban és gyorsabban vezető rostok akciós potenciálja között. 

5.5.2. 5.2. Az ideg vezetési sebességének mérése 

Idegben az akciós potenciál terjedésének gyorsaságát nevezzük vezetési sebességnek. A vezetési sebesség egy 

fontos elektrofiziológiai mérőszám a neurológiában, mert egyrészt korlátozza a beteg környezeti ingerekre adott 

reakcióinak sebességét, másrészt a lassulás önmagában is kórjelző folyamatok fontos indikátora lehet (pl. 

mechanikai kompresszió, gyulladás, ischaemia, demyelinizáció vagy egyéb degeneratív folyamat). A 10. ábra 

béka n. ischiadicus ideg összetett akciós potenciálját mutatja. 

1.52. ábra - 10. ábra: Idegingerület vezetési sebességének mérése béka n. ischiadicusból 

 

Az 10. ábra alján balra a kis ábra illusztrálja a kísérleti elrendezést. A narancssárga vonal reprezentálja a 

békaideget (n. ischiadicus), a három merőleges vonalpár a platina elektródákat mutatja, balról az első az 

ingerléshez a másik kettő az elvezetéshez. Amikor a négyszöginger megjelenik, akciós potenciál keletkezik a 

rostok egy részében, attól függően, hogy milyen erős az inger. Az akciós potenciál mindkét irányba, jobbra és 

balra is terjed. A balra terjedő akciós potenciál hamarosan elhal, mert eléri az ideg végét. A jobbra terjedő 

akciós potenciál először az 1-es számú, majd a 2-es számú elvezető elektródát fogja elérni. Az elvezető 

elektródák néhány mV nagyságú extracelluláris feszültség szignált gyűjtenek az ideg felszínéről, melyet 

megfelelő erősítés és szűrés után több csatornás tároló oszcilloszkópon jeleníthetünk meg. A piros görbe az első 

elektródról elvezetett jelet, míg a kék a második elektródáról kapott jelet ábrázolja. Az alsó fekete görbe az 

ingerlőáram időbeli lefolyását mutatja, a négyszög felszálló éle mutatja az akciós potenciál keletkezésének a 

pillanatát. Mivel a terjedés időt vesz igénybe, késés alakul ki az elektródokról elvezetett akciós potenciál 

csúcsok között, amit pontosan megmérhetünk az oszcilloszkópon. Az elektródok között mért távolság osztva a 

csúcsok között mért időbeli késéssel megadja a vezetési sebességet. 
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Klinikai ideg vezetési vizsgálatot láthatunk a 11. ábrán. Az elektródok több ponton a bőr felszínén kerülnek 

elhelyezésre közvetlenül az ideg fölé, a n. medianus anatómiai lefutásának megfelelően. Hasonló vizsgálat 

végezhető az alsó végtagon is. Elektromos vezető gél/paszta alkalmazása fontos, hogy az elektródák és a bőr 

közötti ellenállás a lehető legkisebb legyen. A szenzoros rostok aktiválásához az ingerlőelektródot az ideg 

disztális részén kell elhelyezni (L1), az elvezető elektródákat pedig proximálisan (L2-L4). A vezetési sebességet 

itt is az elektródok között mért távolság és az oszcilloszkópon az ingerületek között kapott késés hányadosa 

adja. A vezetési sebesség egészséges egyénekben 40-60 m/s körül adódik. Motoros rostok orthodromos 

aktivációval vizsgálhatók oly módon, hogy a stimuláló elektródokat az L4-re helyezzük, majd L1-L3-ról 

elvezetést végzünk. A motoros rostok vezetése kissé gyorsabb is lehet, kb. 50-75 m/s. 

1.53. ábra - 11. ábra: Klinikai ideg vezetési sebesség mérése 

 

1.9. táblázat - 2. táblázat: Idegrost típusok 
 

Izom idegrostok 

motoros   átmérő 

(mikrométer) 
vezetési 

sebesség 

(m/s) 

myelin 

hüvely 
megjegyzés 

alfa A (alfa) 8-18 55-110 vastag alfa motoneuron 

gamma A (gamma) 2-7 15-50 közepes gamma efferens 

érző 

Ia A (alfa) 13-20 80-120 vastag izomorsó 

Ib A (alfa) 10-20 60-120 vastag ínorsó 

II A (beta) 6-12 35-75 közepes virágcsokor (flower spray) 

III A (delta) 1-5 5-30 vékony szabad idegvégződés; tapitás, 

nyomás nociceptorok; hideg 

IV C 0.2-1.5 0.2-0.5 nincs termo-, mechano-, nociceptor 

Bőr afferensek 

A A (alfa) 5-22 5-120 vastag proprioceptor 

B A (beta) 1-3 3-15 közepes bőr mechanoreceptorok 
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Izom idegrostok 

C A (delta) 0.3-1.3 0.7-2.3 vékony éles fájdalom 

D C 0.4-1.2 0.2-0.5 nincs égő fájdalom 

Vegetatív rostok 

B B <3 3-15 vékony preganglionális rostok 

C C 0.2-1.5 0.2-0.5 nincs postganglioális rostok 

A vezetési sebességet sok tényező befolyásolja az idegrostokban. A következő fejezetekben áttekintjük az 

idegingerület terjedésének legfontosabb aspektusait myelinizált és myelinhüvely nélküli rostokban. 

5.5.3. 5.3. Nem myelinizált axon 

Az akciós potenciál terjedését először gerinctelenekben vizsgálták, de gerincesekben, beleérve az embert is, is 

előfordulnak nem myelinizált axonok mind a perifériás, mind pedig a központi idegrendszerben is. Az akciós 

potenciál terjedését axonban az 1. ábrán lehet legjobban szemléltetni és megérteni. Tételezzük fel, hogy egy 

szegmentumot a középtájon négyszögárammal ingerlünk. Az áram megemeli a membránpotencált a stimulált 

szegmentumban, ami tengely mentén, axiális irányba is terjed és megemeli a membránpotenciált a szomszédos 

szegmentumokban is, ahogyan az a 2. ábrán látható. Emlékezzünk vissza, hogy az axon membránban számos 

feszültségvezérelt ioncsatorna megtalálható. Amint a nátrium ioncsatornák aktiválódnak az ingerelt vagy a 

szomszédos szegmentum valamelyikében járulékos depolarizáló áram keletkezik a membránon, ami a nátrium 

csatornákon keresztül folyik, és végül akciós potenciál keletkezik. Ez a jelentős nátrium áram tovaterjed 

mindkét irányba és megemeli a membránpotenciált lokálisan, aminek révén további nátrium csatornákat aktivál, 

de amint a szomszédos csatornák aktiválódtak a passzív terjedés révén, akciós potenciált formálnak és így 

tovább. A terjedés pontosabb mechanizmusa a 12. animációs ábrán tanulmányozható. 

1.54. ábra - 5. animáció (12. ábra): Az akciós potenciál terjedése nem myelinizált 

axonban. Alul: a kísérleti elrendezés látható. Középen: a membánpotenciál az axonális 

távolság függvényében. Minden képkocka az animációban 0.5 ms-ot reprezentál az 

időtartományban. Fent: ugyanaz, mint középen, de a membránpotenciált színkód jelzi 

 

Fiziológiás körülmények között az idegsejtben az akciós potenciál terjedése egyirányú, leggyakrabban az input 

régióból az output régió felé halad az ingerület. Az aktiválódott nátrium csatornák és a következményes 

membránpotenciál emelkedés aktiválja a kálium csatornákat, ugyanakkor inaktiválja a nátriumcsatornákat. 

Mivel az axon ezen részei ekkor abszolút refrakter periódusba kerülnek, válaszképtelenné válnak egy időre. A 
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refrakteritás következtében tehát a “feszültség front” mögötti axonális membrán azonnal nem ingerelhető újra, 

hanem csak a front előtti membránszakasz válaszképes. 

A terjedési sebességet meghatározó fő tényezők: 1) a feszültségvezérelt gyors nátrium csatornák denzitása. 2) a 

passzív elektromos tulajdonságok (membránkapacitás, membrán ellenállás, intracelluláris ellenállás) 3) 

hőmérséklet. A nátrium csatornák denzitása egyértelműen meghatározza a maximális nátrium áramot, ami 

nagyban meghatározza a membránpotenciál emelkedési sebességét. Amennyiben a membránpotenciál 

gyorsabban emelkedik, ez az jelenti, hogy a szomszédos szegmentumban hamarabb eléri a feszültség a 

küszöböt. A membránkapacitás, mivel korlátozza a feszültségemelkedés sebességét, szintén fontos meghatározó 

tényező. Nagyobb kapacitás feltöltéséhez több töltésre van szükség ahhoz, hogy a küszöböt elérje a 

membránpotenciál. Minél több töltésre van szükség egy folyamathoz, annál kevésbé hatékony energetikai 

szempontból, mert több ATP-re lesz szükség az ionegyensúly helyreállításához. Ezért az alacsony 

membránkapacitás energetikailag sokkal előnyösebb az axon számára és emellett gyorsabb akcióspotenciál 

terjedést tesz lehetővé. A növekvő axon átmérő szintén gyorsítja a terjedés sebességét, mert csökken az 

intracelluláris ellenállás. A vezetési sebesség arányos az átmérő négyzetgyökével. A nagyobb térállandó, mely a 

membránellenállás és az intracelluláris ellenállás függvénye (1. ábra), a feszültség szignál messzebbre történő 

passzív terjedését engedi meg. A messzebbre terjedő szignál távolabbi nátrium csatornákat képes aktiválni, ami 

szintén gyorsabb ingerületvezetést tesz lehetővé. 

5.5.4. 5.4. Myelinhüvelyes axon 

Myelinizált rostok esetében az axont egy járulékos lipidszerű elektromos szigetelőréteg borítja be, amit 

myelinhüvelynek nevezünk. A periférián a Schwann sejtek, míg a központi idegrendszerben az olygodenrocyták 

alkotják a myelinhüvelyt. A myelinhüvely periodikusan, egyenlő távolságonként megszakad. A szakadásnál 

lévő axon dudor a Ranvier csomó, ahol az axonális membrán közvetlenül érintkezik az extracelluláris közeggel. 

Ezzel szemben az internodális, myelinhüvellyel fedett részek jól elszigetelődnek az interstitiumtól. Az 

internodális távolságok 0.1-1.5 mm között változnak. A nodális axonmembrán nátrium csatorna denzitása 

extrém magas, kb. 103-104 /microm^2, ezzel szemben gyakorlatilag hiányoznak az internodális szakaszokon. A 

kálium csatornák legnagyobb denzitásban perinodálisan találhatók, a myelin alatt a Ranvier csomó közelében 

(1.4.1 fejezet 1. ábra) Az ioncsatornák eloszlása következtében az akciós potenciál keletkezése a Ranvier 

csomókra korlátozódik. Mivel internodálisan hiányoznak a nátrium csatornák, a neuronális elektromos jel 

passzív elektrotónusos formában terjed a csomók közötti szakaszokon (ld. 2. ábra), ugyanakkor akciós potenciál 

keletkezik a csomókban. 

A myelinhüvely két módon változtatja meg az axon passzív elektromos tulajdonságait: 1. kb. 300 szorosára 

növeli a membránellenállást, és 2. csökkenti a membrán kapacitást hasonló mértékben. Ennek következtében a 

myelinhüvellyel borított membrán ellenálláson keresztül alig folyik áram, és jelentősen nő a térállandó. A nagy 

térállandó hatékony passzív terjedést tesz lehetővé. Vagyis a depolarizáció viszonylag messzire terjed az 

axonban anélkül, hogy a jel nagysága jelentősen csökkenne. Például, akciós potenciál kialakulása egy Ranvier 

csomóban általában 2-3 csomóval távolabbi csomókban is képes akciós potenciált generálni. Az akciós 

potenciál terjedését megfigyelhetjük myelinhüvelyes axonban a 13. animált ábrán. 

1.55. ábra - 6. animáció (13. ábra): Az akciós potenciál terjedése myelinizált axonban 

(animáció). Alul: a kísérleti elrendezés látható. Középen: a membánpotenciál az 

axonális távolság függvényében. Minden képkocka az animációban 0.5 ms-ot 

reprezentál az időtarományban. Fent: ugyanaz, mint középen, de a membránpotenciált 

színkód jelzi 
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Myelinizált axonban az akciós potenciál terjedését sok tankönyv saltatórikus ingerületvezetésnek is nevezi. 

“Saltare” a latin ugrani szóból ered. A 13. ábra animációja jól demonstrálja az elnevezést. A vezetés relatíve 

gyors internodálisan, de lelassul a Ranvier csomóban. Internodálisan az amplitúdó fokozatosan csökken, majd 

minden Ranvier csomónál az amplitúdó felugrik az akciós potenciál amplitúdójára. A terjedést figyelve az 

embernek az a benyomása mintha a jel tényleg ugrálna. Összességében a vezetési sebesség gyorsabb a 

myelinizált idegrostokban, mint a nem myelinizált rostokban. 

A myelinizált axonban nem csak a terjedés gyorsabb, hanem sokkal hatékonyabb is egyben az ingerület 

továbbítása összehasonlítva egy hasonló vezetési sebességű nem myelinizált axonnal. A myelinhüvely által 

biztosított nagy membránellenállás következtében ionok gyakorlatilag csak a nodális membrán keresztül 

áramlanak. Mivel kevesebb ion halad át a membránon kevesebb energiára is lesz szükség az ion homeosztázis 

helyreállításához. 

5.5.5. 5.5. Demyelinizált axon 

A demyelinizáció általában autoimmun, fertőzéses ill. ismeretlen eredetű degeneratív betegségcsoport (pl. 

sclerosis multiplex, tabes dorsalis, Devic szindróma, Guillain-Barré szindróma), mely a myelinhüvely gyors 

vagy lassan progrediáló fokozatos pusztulásával jár együtt. A demyelinizált axon nem azonos a nem myelinizált 

axonnal, leginkább az ioncsatorna eloszlásban különböznek, de jelentősen megváltoznak a passzív elektromos 

tulajdonságok is, lecsökken a térállandó, megnő a membrán kapacitása. Egészséges myelinizált axonban a nagy 

térállandó következtében egy Ranvier csomóban kialakult akciós potenciál akár 2-3 csomóval távolabbi csomót 

is küszöb fölötti feszültségre depolarizálhat. Elvben tehát a internodális távolságok akár 3x akkorák is 

lehetnének, mint a fiziológiásan előforduló maximális 1-2 mm és optimális esetben még ekkor is működhetne a 

vezetés. A zavartalan működés érdekében azonban a myelinizált rostokban egy háromszoros biztonsági faktor 

garantálja a hibamentes jelátvitelt. Mivel a demyelinizáció általában random módon támadja meg a myelin 

hüvelyeket, lassú progresszió esetén kezdetben akár észrevétlen is maradhat. A biztonsági faktor miatt ugyanis 

egy-egy kieső myelinhüvely nem feltétlenül okoz vezetési zavart. A folyamat progressziója következtében egyre 

többször fordulhat elő, hogy véletlenül két vagy több egymás utáni myelinhüvely funkciója szenved csorbát, 

ekkor már sokkal nagyobb a vezetési block valószínűsége. Ebben az állapotban gyakoriak az átmeneti vezetési 

zavarok. A testhőmérséklet enyhe emelkedése, vagy intenzívebb idegi tevékenység kapcsán megemelkedett 

Na/K ATPáz aktivitás pl. fokozhatja a blokk valószínűségét. Jelentős myelinpusztulás teljes vezetési blokkra, és 

következményes bénulásra ill. érzéskiesésre vezet, attól függően, hogy motoros vagy szenzoros rostok 

érintettek. Bár krónikus esetben vannak mechanizmusok a vezetés helyreállítására, az átmeneti vezetési zavarok 

a kompenzációs mechanizmusok megjelenése után később is kialakulhatnak. Egy kompenzációs mechanizmus a 

nodálisan koncentrált Nav1.6 csatornák egyenletesebb úrjaeloszlása az axon mentén. Megjelenhetnek újabb 

típusú csatornák is, pl. a postnatálisan, myelinizálció előtt előforduló Nav1.2-es típusú nátrium csatorna is 

megjelenhet. Lehetséges a remyelinizáció is, ami egészséges egyénekben tulajdonképpen része az idegrendszer 
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hibaelhárító regenerációs folyamatainak. Ritka esetben, aminek az oka nem ismert, akár korai multiplex 

sclerosis esetében is visszafordulhat a folyamat, és a sérült axonok remyelinizálóhatnak. A demyelinizált 

axonban gyakori az ectopiás ingerületképződés, ami paraesthesiát, izomgörcsöt vagy fájdalmat is okozhat. 

5.6. 6. Csatorna blokkolók, neurotoxinok 

A természetben számos faj termel ioncsatornákra ható neurotoxinokat hogy elkábítsák az áldozatukat, vagy 

védekezzenek a nagyobb ragadozók támadásaival szemben. Mivel az ioncsatorna fehérjék evolúciós 

szempontból ősi, konzervált, ebből adódóan gyakori és elterjedt szekvenciák, jelentős hasonlóságot mutatnak 

fajok között a baktériumoktól egészen az emberig. Ezért alacsonyabb rendűekben, mint pl. a tengeri planktonok 

vagy rovarok, termelt méreganyagok hatékonyan kötődhetnek emberi ioncsatornákhoz is, melyeket 

funkcióképtelenné tehetnek. A veszély érkezhet a táplálékkal enterálisan, vagy harapással, csípéssel 

parenterálisan. A neurotoxin típusától és a bejutott méreganyag mennyiségétől függően a következmények 

lehetnek enyhék, életveszélyesek vagy letálisak. A természetben előforduló csatorna neurotoxinok listája 

végtelen. A legveszélyesebb méreganyag a saxitoxin, a tetrodotoxin és a conotoxin. A saxitoxin és a 

tetrodotoxin hőállóak, ezért a szokásos főzési eljárások során nem inaktiválódnak, és akár néhány цg 

mennyiségű méreganyag elfogyasztása is halálos lehet. A mérgezés történhet hal vagy egyéb tengeri étek 

elfogyasztása után. A leggyakoribb tetrodotoxin mérgezési forrás a gömbhal (angolul pufferfish), ami egy 

nagyrabecsült gasztronómiai különlegességnek számít Japánban. Japánban ezt a halat fugu-nak hívják, értékes, 

de viszonylag könnyen beszerezhető halfajta. Mivel éttermekben csak vizsgázott szakácsok készíthetik el, az ott 

elfogyasztott fugu általában biztonságos, és még ha elő is fordul néha mérgezés a tünetek általában enyhék és 

túlélhetőek. Gyakorlatlan, önjelölt fugu szakács vagy fel nem ismert, tévedésből elfogyasztott fugu halálos 

kimenetelű mérgezést okozhat. Az első tünetek az ajkak és a nyelv paraesthesiája, hasonlóan lidocain injekció 

hatásához. Súlyosabb mérgezés esetén a dysaesthesiát nyálfolyás, izzadás, bronchorrhea, bronchospasmus és 

fejfájás követheti. A vázizomzatot érintő tünetek: gyengeség, tremor, paralysis, aphonia, dysphagia, dyspnoe, 

légzési elégtelenség. Központi idegrendszeri tünetek: lethargia, koordiációs zavarok, epilepszia, coma. Kardiális 

tünetek: bradycarida, hypotenzió, cyanosis. Az átlagos TTX halálozási ráta 6-7%. 

A saxitoxin, ami szintén tengeri neurotoxin, még kisebb adagban is halálos lehet. Algák, planktonok, 

baktériumok termelik a mérget, de a tápláléklánccal gyakorlatilag bármelyik tengeri halba is bekerülhet. A 

leggyakoribb mérgezési forrás a shellfish fogyasztása, és a velejáró tünetegyüttest paralitikus shellfish 

mérgezésnek hívják (PSP). A tünetek igen hasonlóak a TTX mérgezéshez. A saxitoxint, mint tömegpusztító 

vegyifegyvert is vizsgálták. A toxin belélegzése ugyanis 1000-szer hatékonyabb, mint a legismertebb 

cholinesteráz blokkoló ideggáz a sarin. 

1.10. táblázat - 3. táblázat: Nátrium csatorna blokkoló neurotoxinok 
 

Saxitoxin (STX), 

neosaxitoxin (NSTX), 

decarbamoylsaxitoxin 

(dcSTX). 

Tengeri neurotoxin; shellfish, dinoflagellates, 

cyanobactérium; hőstabil; mérgezés módja: 

shellfish fogyasztása; tünetegyüttes paralytic 

shellfish toxin (PST) 

feszültségvezérelt Na csatornák; 

halálos dózis 6 mikrogramm per kg; 

parenterális 0.6 mikrogramm per 

kg; 

Tetrodotoxin (TTX) Tengeri neurotoxin; szinbiotikus baktérium 

termeli a gömbhalban, porcupinefish, ocean 

sunfish, triggerfish; hőstabil; mérgezés módja 

halfogyasztás 

feszültségvezérelt Na csatornák; 

halálos dózis 8 mikrogramm per kg 

Mu conotoxin tengeri kígyó; peptid; poisioning by bite of 

the snail 
vázizom specifikus 

feszültségvezérelt Na csatornák; 

Skorpió alfa toxin mérgező skorpió; peptid; skorpió csípésével 

jut a szervezetbe 
módosítja a feszültség 

érzékenyéget, lelassítja a 

feszültségvezérelt Na csatornák 

inaktivációs kapuját; 

raventoxins egy pók méreganyaga (Macrothele raveni); 

peptid; a pók csípésével jut a szervezetbe 
feszültségvezérelt Na csatornák 

aktivációját és inaktivációját 

hyperpolarizáció irányába tolja el; 

egérben az LD50: 1 mg/kg i.p. 

Az orvosi gyakorlatban alkalmazott helyi érzéstelenítők (pl. procain, cocain, amethocain, lidocain, prilocain, 

mepivacain, bupivacain, levobupivacain, dibucain) támadáspontja is a feszültségvezérelt nátrium csatorna. A 
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nátrium csatornák blokkolása révén az afferens ideg ingerületvezetése átmenetileg szünetel, így a 

szomatoszenzoros neurális információ el sem jut a központi idegrendszerbe, ott sem érzékletet sem fájdalmat 

nem képes kiváltani. A különböző típusú idegrostok különböző mértékben érzékenyek lokális érzéstelenítőkre. 

Általában a rostátmérővel fordítottan arányos az érzékenyég. A myelinhüvely nélküli legvékonyabb C rostok, 

melyek elsősorban az égő fájdalomérzetet közvetítik a legérzékenyebbek, míg a vastag myelinhüvelyes rostok, 

melyek gyakran motoros rostok, a legkevésbé érzékenyek a helyi érzéstelenítőkre. Az eltérő érzékenység 

feltehetően eltérő szöveti diffúzióval magyarázható. Az érzéstelenítők többféle módon is alkalmazhatók: a 

nyálkahártyáról is felszívódnak, akár infiltrációs és/vagy vezetéses érzéstelenítésre egyaránt használhatók. 

5.7. 7. Hőmérséklet 

A hőmérséklet minden testben zajló kémiai reakciót érinti, így nem meglepő, hogy az idegi funkciókat is 

befolyásolja. Az emberi testhőmérséklet (maghőmérséklet) ugyan szigorúan állandó még szélsőséges 

körülmények között is, de a végtagok hőmérséklete, különösen a bőr felszíne alatt közvetlenül még akkor is 

szignifikánsan megváltozhat, ha nincsenek extrém hőmérsékleti viszonyok. Láz okozta maghőmérséklet 

emelkedés, ill. egyéb hőleadási folyamatok elégtelensége kapcsán kialakuló hyperthermia szintén befolyásolja 

az idegrendszer ingerlékenységét. Gyermekkorban 6 hónapos és 6 éves kor között gyakori az ún. lázgörcs, ami 

leggyakrabban tónusos klónusos grand mal epilepszia formájában jelentkezik. Az esetek nagy részében 

ártalmatlan és nem igényel különösebb kezelést. Pontos mechanizmusa nem ismert. Sokkal inkább hirtelen 

testhőmérséklet emelkedés váltja ki, mint folyamatosan, már hosszú ideje fennálló emelkedett maghőmérséklet. 

A hőmérséklet elsősorban a kémiai reakciók és a diffúzió sebességét növeli. Mivel a hőmérséklet a Nernst 

egyenlet egyik paramétere, kézenfekvő, hogy növekedése az ionok egyensúlyi potenciáljának abszolút értékét is 

emelni fogja. A nátrium csatornákra gyakorolt fontos hőmérsékleti hatás a kapuk mozgási sebességének 

növekedése, ugyanakkor viszonylag kevéssé hat az egyes membránpotenciálokhoz tartozó maximális vagy más 

néven egyensúlyi permeabilitára. 

5.7.1. 7.1. Csökkent bőrhőmérséklet hatása az ideg vezetési sebességre 

A perifériás idegek vezetési sebessége nem lineáris módon csökken a bőrhőmérséklet csökkenésével. A vezetési 

sebesség csökkenésének százalékos mértéke nagyobb az alacsonyabb hőmérsékleti tartományokban. Például a 

gyors afferens rostok vezetési sebessége 58-ról 40 m/s-ra csökken, mialatt a bőr hőmérséklete 36-ról 17 Celsius 

fokra esik. A vezetési sebességben mért csökkenés elhanyagolható 32-37 Celsius tartományban, mivel a 

csökkenés mértéke minden fokra csak 0.5 m/s vagy az alatt van. Ezzel szemben alacsony bőrhőmérsékleten (20 

Celsius) a csökkenés minden fok esetében 1.8-2.2 m/s. Lineáris csökkenés mérhető az akciós potenciál 

időtartama és a hőmérséklet növekedése között. Sem a motoros, sem a sensoros rostok akciós potenciál 

amplitúdója nem változik szignifikánsan 17-36 Celsius fokos bőrhőmérséklet tartományban. A fentiekre való 

tekintettel, a bőrhőmérséklet monitorozása, standardizálása mindenképpen ajánlott a klinikai ideg vezetési 

sebesség meghatározások közben. 

5.8. 8. Ionháztartás és ingerlékenység 

Izolált túlélő békaszíven és izmon végzett első élettani tanulmányok is rávilágítottak az extracelluláris 

ionkoncentrációk fontosságára. Sidney Ringer 1880-ban felfedezte, hogy az izolált szív csak akkor tartható 

hosszú időn át funkcióképes állapotban, ha a szövet kiszáradását megakadályozó oldat megfelelő 

koncentrációban tartalmaz nátrium, klorid, kálium és kalcium ionokat. Később Alexis Hartman módosította 

Ringer receptjét, és laktátot adott hozzá, hogy segítse a pH állandó szinten tartását. 

A Nernst egyenletből nyilvánvaló, hogy az extra/intraceluláris koncentráció arányának növekedése növeli az ion 

egyensúlyi potenciálját. Kation esetében az egyensúlyi potenciál előjele attól függ, hogy a hányados értéke 

nagyobb vagy kisebb egynél. A sejt belsejében egy adott ion növekvő koncentrációja ugyanolyan hatást vált ki, 

mintha ugyanannak az ionnak a koncentrációja a külső oldalon csökkent volna. Ez a tény egyszerűen annak a 

következménye, hogy mindkét változás ugyanolyan irányban változtatja meg a extra/intraceluláris koncentráció 

arányt. Az intracelluláris ion koncentrációk meglehetősen teoretikusak, nehéz mérni őket, ezért láthatatlan 

marad a klinikai gyakorlat számára. Ezen okból kifolyólag csak az extracelluláris ionkoncentráció változásokkal 

foglalkozunk a továbbiakban. 

5.8.1. 8.1. Kálium 
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Hypokalaemia, alacsony extracelluláris kálium ion koncentráció (<2.5-3 mM) csökkenti a nyugalmi 

membránpotenciált (hyperpolarizál), és emeli a küszöbpotenciált, így összességében csökkenti az 

ingerlékenységet. Ennek következtében mérsékelt hypokalaemia elsősorban az izomfájdalmakat, 

izomgyengeséget renyhe bélműködést okoz, bár lehetnek izomgörcsök is. Súlyos esetben hyporeflexia vagy 

teljes petyhüdt paralysis fejlődhet ki. Az idegek vezetési sebessége szintén csökkent, mivel a hyperpolarizált 

membrán lassabban éri el a küszöböt. A légzőizmok gyengesége következtében légzési elégtelenség is 

kialakulhat. Az EKG jelek: megnyúlt PQ intervallum, ST depresszió, lapos vagy invertált T hullám, U hullám 

megjelenése. 

Magas extracelluláris kálium ion koncentráció (> 5.2 mM), vagy hyperkalemia növeli a nyugalmi 

membránpotenciált (depolarizál), csökkenti a küszöbpotenciált, vagyis összességében növeli az 

ingerlékenységet. Mérsékelt hyperkalaemia alig okoz érezhető tüneteket, szívritmus zavarok, izomgyengeség, 

ill. izomgörcsök fordulhatnak elő. Súlyos hyperkalaemia viszont egyértelműen orvosi vészhelyzetet jelent. 

Ennek oka, hogy a hyperkalaemia okozta lassú depolarizáció egy bizonyos szint felett nátrium csatorna 

inaktivációt okoz, ami azt jelenti, hogy minden ideg, ill. izom abszolút refrakter periódusba kerül. Ekkor 

mindazoknak az ingerlékeny szöveteknek a működése funkcionális szempontból megszűnik, melyekben az 

inaktiválódó nátrium ioncsatornák szerepet játszanak. Ez azt jelenti, hogy az idegek ill. idegpályák nem 

továbbítanak akciós potenciálokat, a szív kamrafibrillációt követően megáll, beáll a hirtelen halál. A kritikus 

pillanatot, amikor a magas káliumszint kezelhetetlen kardiális ritmuszavart okoz nehéz megjósolni, ezért 

minden hyperkalaemiát komolyan kell venni, és kezelését 6.5 mM kálium szint felett haladéktalanul meg kell 

kezdeni. A hyperkalaemia 6.1 mM-ig enyhe, afelett közepes, 7 mM felett pedig súlyosnak számít. A kezelés 

megkezdése előtt a pszeudohyperkalemia (a levett vérminta utólagos haemolysise miatt mért magas 

káliumszint) kizárása érdekében EKG felvételt kell készíteni. Valódi hyperkalaemia esetén jellegzetes EKG 

jeleket lehet megfigyelni: alacsony P, kisebb QRS amplitúdó, hosszabb QRS időtartam, magas csúcsos T 

hullám. 

Lokális szöveti hyperkaleamia, ami nehezen bizonyítható, ill. mérhető jelenség gyakran állhat átmeneti 

funkciózavarok hátterében. Ilyenkor a kálium ionok lokálisan nagyobb ütemben áramlanak ki a működő vagy 

éppen sérült sejtekből, mint ahogyan az interstitialis ill. extracelluláris homeosztatikus mechanizmusok 

(diffúzió, vér-, nyirokkeringés) képesek azt elszállítani a helyszínről. A lokális kálium ion felszaporodás 

hátterében állhat fokozott terhelés (pl. izommunka ), keringészavar, gyulladás, nekrózis, vérzés, vagy bármelyik 

kombinációja. A pihenést vagy gyógyulást követően a helyreálló ionegyensúly következtében rendeződnek a 

funkcionális zavarok is. 

5.8.2. 8.2. Kalcium 

A kalcium áramok ugyan nem vesznek részt az idegi akciós potenciálok keletkezésében, de az extracelluláris 

koncentrációjuk nagyban befolyásolja azok jellegét, és hatással van az ingerlékenységre is. A kalcium ionok 

eddigi ismereteink szerint leginkább a feszültségvezérelt gyors nátrium csatornák fiziológiás működéséhez 

szükségesek. Alacsony kalcium szint megnöveli a csatornák érzékenységét a membránpotenciál változásokra, 

így a kapuzási mechanizmus sebességét is nagyban befolyásolja. Normál szérum, ill. magasabb kalcium 

koncentráció ezzel ellentétesen hat, csökkenti a nátrium csatornák érzékenységét, az aktiváció lassabban 

következik be, és a nyugalmi nátrium permeabilitás is alacsonyabb. A pontos mechanizmus, ahogyan a kalcium 

megváltoztatja a nátrium csatorna működését nem ismert, de két hipotetikus mechanizmus a legvalószínűbb, és 

az sem kizárt, hogy mindkettő létezik, és szerepet játszik. Egyrészt úgy tűnik, hogy a kalcium az ioncsatorna 

pórusát elfoglalja, különösen alacsonyabb membránfeszültség értékeken, ezzel csökkentve a permeabilitást. 

Másrészt a membránhoz kötődve megváltoztatja a csatorna feszültség érzékenységét. A csatorna 

feszültségérzékelője ugyanis nem tud különbséget tenni a membránon lévő kalcium, ill. a membránon lévő 

egyéb töltések között, ami a membránpotenciált megváltoztatja. 

A plazma normál kalcium koncentrációja 2.2-2.6 mM. A plazmában lévő kalciumnak mintegy 40%-a 

albuminhoz, 15% pedig anorganikus vagy organikus ionokhoz kötött, és csak a fennmaradó 45% az, ami a 

szabad vagy ionizált kalcium, és közvetlenül részt vesz az ingerületi folyamatokban. Hormonálisan a szabad 

kalcium mennyisége szabályozott, ugyanakkor az albumin mennyiségével arányban változik az össz kalcium 

mennyisége. Hypalbuminaemia hypocalcaemiával jár, ami nem feltétlenül jelent csökkent szabad kalcium 

szintet is. Minden 10 g/l albumin csökkenés 0.2 mM csökkenést okoz az össz kalcium koncentrációban. Az 

albuminhoz kötött részarány erősen pH függő és minden 0.1-es emelkedés a pH skálán 0.04 mM csökkenést 

eredményez az ionizált kalcium szintben. 

A hypocalcaemia idegi hatásait, ami nemcsak hyperventilláció de egyéb kalcium ionháztartási zavar 

következében is kialakulhat (pl. parthormon, D vitaminhiány, vesekárosodás, diuretikus therápia kapcsán), a 
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következő alfejezetben részletezzük. Hypercalcaemia acut idegi hatásai nem túl jellegzetesek, általánosságban 

csökkenti az ingerlékenységet a membránt stabilizáló hatásai révén, de extrém esetben 3.7-4.0 mM felett már 

vészhelyzet van, mert szívmegállást is okozhat. EKG jelek: rövid QT intervallum, és széles T hullám jellegzetes. 

Hosszú távon a kalcium szervi érrendszeri lerakódása, vesekő, peptikus fekély kialakulása jellemző. 

5.8.3. 8.3. Hyperventilláció okozta hypocalcaemia (respiratórikus alkalosis) 

Hyperventilláció, ami lehet akaratlagos vagy indukált (pl. hypoxia, stressz) szignifikánsan csökkenti a vér 

széndioxid koncentrációját és respirációs alkalózist eredményez. Az alkalózis következtében a plazma ionizált 

vagy szabad kalcium koncentrációja csökken, mialatt a plazma összes kalcium koncentrációja változatlan 

marad. A csökkenés oka, hogy az albuminhoz kötött és szabadon lévő kalcium ionok között fennálló egyensúly 

erősen pH függő, a pH emelkedése csökkenti, csökkenése pedig növeli az ionizált kalcium koncentrációját. A 

szabad kalcium hirtelen csökkenése növeli a szív, a vázizmok, neuronok, és idegek ingerlékenységét (látens 

tetánia: jellegzetes kéztartás, a mimikai izmok fokozott ingerlénysége). A tünetek átmenetiek, de lehetnek 

súlyosak is (pl. paraesthesia, szívritmus zavar, izomgörcs, epilepsziás roham). A tünetek azonnal enyhülnek, 

amint a kiváltó ok, a hyperventilláció megszűnik és a vér pH normalizálódik, végül a plazma ionizált kalcium 

szintje is helyreáll. Ha a hyperventilláció oka maga a pánik, magasabb széndioxid tartalmú levegő belélegzése 

vagy zárt konténerből (pl. nylon zacskó a száj és orr elé, nem a fejre!!!) való lélegzés szignifikánsan javít a 

tüneteken. 

A hyperventillációt már 1924 óta használják, mint provokációs tesztet EEG vizsgálat alatt, hogy rohammentes 

időszakban, diagnosztikus céllal epilepsziás rohamot provokáljon. Körülbelül négy percig tartó 30/min légzési 

frekvencia háromszoros légzési térfogattal már elegendő, hogy egészséges egyénekben megjelenjen az EEG-n a 

szikronizáció és a frekvencia lelassul 8-12 Hz-re (alfa tartomány). Mivel az agyi erek különösen érzékenyek a 

széndioxid szintre, a hypocapnia növeli az agyi vasculáris ellenállást, mert vazokonstrikciót okoz, ez pedig 

következményes csökkent véráramlással jár, ami hypoxiához vezet. A Hamburger (vagy Bohr) shift 

következtében a haemoglobin oxygén affinitása is megnő. Négy percnyi hyperventilláció után a Doppler 

ultrahanggal mért agyi vérátáramlás akár 50%-ra is csökkenhet. A hyperventilláció elsősorban 3 Hz-es spike and 

wave rohamokat indukál gyermekekben, akik absence epilepsziában szenvednek vagy felnőttekben, akiknél 

fokális ill. idopathiás epilepszia diagnosztizálható. A hyperventilláció szintén növeli az ún. interiktáis tüskék 

megjelenésének valószínűségét, ami epilepsziára diagnosztikus értékű lehet. 

5.8.4. 8.4. Nátrium 

Hyponatraemia csökkenti az idegek vezetési sebességét, a nyugalmi membránpotenciált, az akciós potenciál 

amplitúdóját és az ingerlékenységet egyaránt. Ugyanakkor az ozmotikus nyomás csökkenése a sejtek, beleértve 

a neuronok duzzadását is okozza, ami az agyban nyomásfokozódással járhat. Ezért fejfájás, hányinger, hányás, 

izomgyengeség, fáradság jelentkezik, de az ozmotikus hatások miatt fokozott irritabilitás is megjelenik, ami 

izomgörcsökben, de akár görcsrohamban is megnyilvánulhat. 

Hypernatraemia az idegekre ellentétesen hat, mint a hyponatraemia, így inkább az irritabilitás fokozódása 

dominál mind az izmok, mind pedig a központi idegrendszeri hatások tekintetében. 

1.11. táblázat - 4. táblázat: Extracelluláris nátrium kálium és kalcium ion koncentráció 

változás és azok következménye az ideg vezetési sebességére, akciós potenciál 

amplitúdójára, ingerküszöbre és a nyugalmi membránpotenciálra. Minden változás 

matematikai (tehát nem abszolút) értelemben értendő. Például növekedés a nyugalmi 

membránpotenciál értékében azt jelenti, hogy a membrán kevésbé negatív lesz (kevésbé 

polarizált a membrán) 
 

ion fiziológiás cc 

(mM) 
extracellulári

s változás 

iránya 

vezetési 

sebesség 
AP amplitúdó küszöb nyugalmi 

potenciál 

K+ 3.8-5.2 hyper nő nő csökken nő 

hypo csökken csökken nő csökken 

Na+ 136-146 hyper nő nő csökken nő 

hypo csökken csökken nő csökken 
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ion fiziológiás cc 

(mM) 
extracellulári

s változás 

iránya 

vezetési 

sebesség 
AP amplitúdó küszöb nyugalmi 

potenciál 

Ca++ 2.2-2.6 hyper csökken csökken nő csökken 

hypo nő nő csökken nő 

5.8.5. 8.5. Paraesthesia 

A paraesthesia (zsibbadásérzés, hangyamászásérzés, tűszúrásérzés, végtag elfekvése) a szomatoszenzoros 

neuronok egy nem specifikus ektópiás aktiválódása, ami hamis érzékletre vezet anélkül, hogy bármilyen valós, 

kézzelfogható ingerlés történne. Az egyénnek az a benyomása, mintha milliónyi hangya árasztaná el a bőr 

felszínét vagy részben felváltva milliónyi apró tűszúrás érné a bőrt. Elkerülő magatartást is kiválthat, amint a 

páciens az érintett végtag rázogatásával igyekszik megszabadulni a kellemetlen érzéstől. Hosszantartó vagy 

visszatérő paraesthesia sokfajta, a szomatoszenzoros pályákat a receptortól a kéregig bármely szintet érintő, 

kóros állapot tünete is lehet, de az átmeneti, gyorsan múló paraesthesia egészséges idegrendszerben is előfordul. 

A múló paraesthesia leggyakoribb okai a hyperventilláció, tartós mechanikai nyomás, ill. a nyomás alól való 

felszabadulás, ischaemia és annak megszűnése. Feltehetően a mechanikai kompresszió okozta paraestesia 

kialulásához is részlegesen hozzájárul az ischaemia. A mechanizmus hátterében elsősorban az energiahiány 

miatt kialakult ionegyensúly eltolódás állhat, ami növeli az ingerlékenységet. Spontán depolarizáció, majd 

ektópiás akciós potenciálok alakulnak ki az idegrostokban, melyek érzékletté válnak a kéregben. 

  

Lábjegyzet: 

Valójában egyébként minden extracelluláris ingerlés áram ingerlésnek felel meg, függetlenül attól, hogy az 

ingerlő kimenete milyen áramforrásként működik (feszültség ill. áramgenerátor). 

5.8.6. Tesztkérdések 

1. Mitől NEM függ a membrán kapacitása? 

A. A membránpotenciáltól 

B. A membrán felület nagyságától 

C. A membrán vastagságától 

D. A membrán dielektromos tulajdonságától 

2. Nagyobb membránkapacitás hatása az idegműködésre? 

A. Csökkenti a membránpotenciál változás sebességét 

B. Csökkenti a membránáramokat 

C. Csökkenti a küszöbpotenciált 

D. Növeli a vezetési sebességet 

3. Nagyobb membránellenállás hatása az idegműködésre? 

A. Energetikailag hatékonyabb az ingerület terjedése 

B. Lassul a membránpotenciál változás sebessége 

C. Csökken az ideg ingerlékenysége 

D. Lassul az ingerületterjedés sebessége 

4. Alkalózis hatása az idegekre? 
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A. Növeli az ingerlékenységet, ezért paraesthesia alakulhat ki 

B. Az ionizált kálcium mennyisége nő, ezért tetánia alakul ki 

C. A membránfehérjék stabilizációja révén lassul a nátrium csatorna kapuja 

D. A kálium csatornák aktivitáfokozódása révén hyperpolarizálódik a membrán 

5. A TTX hatása az idegekre? 

A. Blokkolja a gyors feszültségfüggő nátrium csatornákat 

B. Növeli az idegingerlékenységet 

C. A kálium csatornák blokkolása révén nő az ingerlékenység 

D. Elsősorban az ún. szivárgási, vagy klorid csatornákra hat 

6. Melyik állapot jár csökkent idegi ingerlékenységgel? 

A. hypokalaemia 

B. hypocalcaemia 

C. hyperkalaemia 

D. hypernatraemia 

7. Mi NEM igaz a myelinhüvelyes rostokra a nem myelinizált rostokkal összehasonlítva? 

A. Energetikailag kevésbé hatékonyak 

B. Gyorsabb az ingerületvezetés 

C. Alacsonyabb az ingerküszöbük 

D. Kevésbé érzékenyek anaesthetikumokmra 

8. Melyik csatornákra hatnak a lolális anaesthetikumok? 

A. Nátrium 

B. Kálium 

C. Kálcium 

D. Klorid 

9. Mely rosttípus nem myelinizált? 

A. C 

B. A alfa 

C. A béta 

D. A delta 

10. Egy egészséges n. ulnaris idegen, melyik a legvalószínűbb mért chronaxia érték? 

A. 0.3 ms 

B. 12 V 
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C. 3 ms 

D. 1 mikros 

11. Nervus medianus idegen mért motoros vezetési sebesség 20 m/s, a bőrhőmérséklet 33 Celsius. Az 

alábbiak közül melyik rendellenesség gyanítható a háttérben? 

A. A vezetésis sebesség csökkent, demyelinizáció állhat a háttérben 

B. Nincs rendellenesség, az érték normális 

C. A vezetési sebesség csökkent a bőrhőmérséklet miatt. 37 Celsius bőrhőmérsékleten a vezetési sebesség 

feltehetően elérné a 50 m/s-ot is. 

D. A vezetési sebesség túl gyors, feltehetően hypocalcaemiás a beteg. 

12. Mit NEM okoz a hyperkalaemia? 

A. Az EKG T hulláma lapos lesz 

B. Hypopolarizálja a plazmamembránt 

C. Fokozza az ideg ingerlékenységét 

D. Állandó abszolút refrakter periódusba kényszeríti a szivet 

13. Hogyan befolyásolja a kálcium ion a membrán működését? 

A. Csökkenti a nátrium ioncsatorna aktviciójának sebességét 

B. Eltolja a nátrium egyensúlyi potenciálját 

C. Elzárja a kálium ion csatorna póruát, és lassabban repolarizálódik a membrán 

D. Elsősorban a klorid permeabilitást változtatja meg 

14. Mikor fordulhat elő paraesthesia intakt idegrendszer esetében? 

A. Hyperventilláció alkalmával 

B. hypokalaemiában 

C. 33 Celsius fokos bőrhőmérséklet körül taktilis ingerekre 

D. elektromos ingerlés hatására 

15. Melyik a helyes növekvő sorrend a bőridegrostok vezetési sebessége tekintetében? 

A. D, C, B, A 

B. A, B, C, D 

C. A, C, B, D 

D. C, A, D, B 

6. 1.f. A perifériás idegek kóros elváltozásai 
(gyulladások, degeneráció, trauma, daganatok. – 
Sebők Ágnes [Szakmai lektor: Boczán Judit] 

6.1. 1. Bevezetés 
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Váratlan vendéget szoktunk emlegetni, ha könyökünket beütve a kisujj felé futó villanyozó érzés után elzsibbadt 

a fél karunk. Ez tulajdonképpen a nervus ulnaris enyhe – és általában gyorsan rendbejövő - traumás 

károsodásának a következménye (8.1.4 fejezet) (a Tinel-jel kiváltásánál is hasonló történik – bár némileg kisebb 

erőbehatással). 

A perifériás idegek betegségei relatíve gyakoriak, a prevalenciájuk 2.400/100.000, ami az idősek esetében 

8000/100.000-re emelkedik. A leggyakoribb generalizált polyneuropathia a diabeteses szenzomotoros 

polyneuropathia, amely a népesség közel 1%-át érinti (prevalencia: 1.000/100.000). A leggyakoribb 

mononeuropathia a carpalis alagút szindróma, a n. medianust érintő alagút-szindróma, melynek prevalenciáját 3-

6.000/100.000-re becsülik. 

A perifériás neuropathiák hátterében sokféle ok állhat: metabolikus, toxikus, gyulladásos, öröklött, traumás, stb. 

Szisztematikusan kutatva, a perifériás idegbántalmak kb. 75%-ában tudunk jelenleg specifikus kóroki diagnózist 

adni. A diagnózis a neuropathiára jellemző panaszok és tünetek felismerésén alapul, a károsodás helyének 

meghatározásával (pl. egyetlen ideg: mononeuropathia, ideggyök: radiculopathia, az egyik plexus, esetleg a 

perifériás idegek összessége: polyneuropathia), a károsodás típusának meghatározásával: pl. demyelinizációs 

vagy axonális, az érintett rostok (pl. tisztán motoros, kevert vagy vékonyrost-neuropathia) azonosításának 

segítségével juthatunk közelebb a háttérben álló okok meghatározásához. A fizikális vizsgálat mellett az 

elektroneurográfia (ENG) a másik alapvető diagnosztikus módszer, e mellett képalkotó és laboratóriumi 

vizsgálatok is segítségünkre lehetnek. 

Az előidéző oknak megfelelő specifikus terápiával egyes neuropathiák jól kezelhetőek, közel teljes regenerációt 

remélhetünk (pl. gyulladásos, szegmentális demyelinizációs polyneuropathia, mint a Guillain-Barré szindróma 

esetében), vagy legalább részleges funkcionális javulás várható (pl. egy ideg sebészi helyreállítása során), a 

toxikus ágens (pl. alkohol) kiiktatása legalább a progressziót megállítja, és némi lassú javulás is valószínű. A 

kellemetlen tüneteket, elsősorban a fájdalmat, kezelhető ok hiánya esetén is jól lehet - és kell - csillapítani. 

6.2. 2. A perifériás idegrendszer károsodásának mintázata 
(topológiai diagnosztika) 

A perifériás idegrendszerhez soroljuk mindazokat az idegi struktúrákat, amelyek a gerincvelő vagy az agytörzs 

pia materén kívül találhatóak (a látó- és szaglóidegeken kívül); a spinális és agytörzsi gyököktől, az ezekből 

kialakuló plexusokon át, a perifériás idegeket alkotó axonokon és myelinhüvelyen keresztül a bőrben található 

receptorokig, és az izmokban található neuromuscularis junctiókig. Bár a gerincvelőben foglal helyet, 

funkcionálisan a perifériás idegrendszerhez tartozik a gerincvelő mellső szarvában helyet foglaló motoneuron is. 

A perifériás idegrendszerben az axonok körül Schwann sejtek hozzák létre a myelinhüvelyt (míg a központi 

idegrendszerben ez az oligondendroglia feladata). 

6.2.1. 2.1. Neuronopathia - a szenzoros és motoros idegsejtek sejttestének 
károsodása 

Ha a patológiai folyamat elsődlegesen az idegsejt sejttestét, sejtmagját károsítja, neuronopathiáról beszélünk. 

Mivel ezt szabályszerűen az axon degenerációja is követi, a tünetek alapvetően hasonlítanak a perifériás ideg 

(ill. axon) károsodásához: szenzoros neuronopathia esetén az ellátási területnek megfelelő érzéskiesés, motoros 

neuronopathia esetén perifériás típusú paresis (renyhe reflexekkel, hypotoniával, időnként fasciculacióval) 

jelentkezik.. Finomabb diagnosztika elektrofiziológiai módszerekkel lehetséges. 

Szenzoros neuronopathiák közé sorolható pl. a vér-agy gátat át nem lépő doxorubicin okozta szenzoros 

neuronopathia, amelyet a spinalis ganglionokban lévő sejtek proteinszintézisének gátlása okoz. Az alsó 

motoneuron sérülése – a motoros neuronopathia avagy (alsó) motoneuron betegség (pl. spinalis izomatrophiák, 

poliomyelitis) a perifériás motoros axonok károsodásához hasonló klinikai képet okoz, elkülönítésükben az 

elektrofiziológiai vizsgálatok alapvető fontosságúak. 

A tünetek térbeli megjelenése a szenzoros vagy motoros neuronopathiák esetén többféle lehet: hasonlíthat 

polyneuropathiára, mint a doxorubicin károsodás esetében, vagy lehet „foltos”, mint a poliomyelitis példája 

mutatja. 

6.2.2. 2.2. Radiculopathia és polyradiculopathia 
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A radiculopathiát - azaz egyetlen gyök károsodását - legkönnyebben az érzéskiesés (és/vagy fájdalom) egyetlen 

dermatómára való korlátozottságáról ismerhetjük fel. (A dermatómák itt tekinthetők meg: http://ars.els-

cdn.com/content/image/1-s2.0-S1439484709000349-gr7ab.jpg) 

1.56. ábra - 1. ábra: Az emberi test dermatómái 

 

Az ehhez a gerincvelői szegmentumhoz tartozó reflexek kiesése is várható, és a gyökhöz tartozó izmok is 

meggyengülhetnek. 

Az egyes gyökök ellátási területe között jelentős átfedés van, ezért egyetlen gyök sérülése esetén sem teljes 

érzéskiesést, sem plegiát nem várhatunk. A radiculopathiát az idegsérüléstől e mellett az autonóm tünetek (pl. az 

izzadás zavarának) hiánya különbözteti meg. 

Egy előreboltosuló csigolyaközti porckorong megnyomhat egy gerincvelői gyököt, jellegzetes, gyöki típusú 

érzészavart és fájdalmat okozva, súlyosabb esetben pedig izomgyengeség is jelentkezik. 

Ha egyszerre több gyök is érintett, polyradiculopathiáról beszélünk. A megjelenés általában aszimmetrikus, sőt, 

míg az egyik végtagon proximális, a másikon disztális lehet a tünetek túlsúlya. Mivel a mononeuritis multiplex 

hasonló klinikai tünetekkel jár, a két kórkép megkülönböztetése (eltérő pathomechanismusuk miatt) fontos. 

Polyradiculopathiát okoz például a meningitis carcinomatosa. Ekkor a liquorban lévő metasztatikus 

carcinomasejtek véletlenszerűen telepednek meg az agyideken, az egyes gyökökön, jobb vagy bal oldalon, 

cervicalisan vagy lumbalisan (leggyakrabban mégis a cauda equinán és az agyidegeken). 

6.2.3. 2.3. Mononeuropathia és mononeuritis multiplex 

Mononeuropathia alatt egyetlen perifériás ideg sérülését értjük, amelyet okozhat akár trauma, daganat, vagy 

gyulladásos infiltráció is. A gyengeség és érzészavar eloszlása megfelel az ideg vagy idegág ellátási területének. 

Az ideg elágazásainak ismeretében a sérülés pontos helye is meghatározható (mint ahogyan a perifériás facialis 

sérülés példája mutatja). 

Mononeuritis (vagy mononeuropathia) multiplex esetén több ideg egyidejű vagy egymást követő sérülését 

látjuk, a kép általában aszimmetrikus, az érintett területek nem függnek össze. Ilyen „foltos” elrendeződésű 

gyengeség és érzészavar esetén szisztémás betegségre kell gondolnunk, mint például vasculitisre, az idegeket 

ellátó kis erek (vasa nervorum) autoimmun gyulladására. 
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6.2.4. 2.4. Plexus-sérülés 

A lumbosacralis vagy brachialis plexus egészének vagy egy részének sérülését (pl. a brachiális plexus felső 

részének traumás sérülése a szülőcsatornában, az Erb-Duchanne paresis) nem könnyű megkülönböztetni a 

polyradiculopathiától, esetleg néhány idegág izolált sérülésétől. A beidegzések pontos ismerete, illetve az ENG 

lehet ilyenkor segítségünkre. 

6.2.5. 2.5. Polyneuropathia 

A polyneuropathiát általában szisztémás betegség (pl. diabetes mellitus, autoimmun folyamatok, toxinok, 

genetikai eltérés) okozza. A tünetek szimmetrikusak, disztálisan súlyosabbak, mint proximálisan. Többnyire 

először az alsó, azután a felső végtag lesz érintett, a kórfolyamat a leghosszabb idegek távoli végén kezdődik. 

Általában az alsó végtagi tünetek elérik a térdet, mire a kezeken is jelentkeznek a tünetek. A progresszió felfelé, 

azaz disztális irányból proximal felé halad. Az ennek megfelelő érzészavar kesztyű-harisnyaszerű elrendeződést 

mutat a végtagokon. 

6.3. 3. A perifériás idegek kóros elváltozásait kísérő panaszok és 
tünetek 

A perifériás idegek többségében együtt futnak az érző és mozgató rostok, így általában együtt jelentkeznek az 

ezekkel kapcsolatos tünetek, súlyosságukban azonban eltérhetnek, pl. a toxikus és metabolikus neuropathiák 

többségében az érzészavar jelentősebb az izomgyengeségnél. Mivel kevés betegségben fordul elő, 

differenciáldiagnosztikai jelentősége van, ha izolált motoros vagy sensoros neuropathiát találunk. A vegetatív 

tünetek jelentősége is eltérő az egyes kórképekben. Az érzészavarral járó neuropathiákban az érintett területen a 

vegetatív működések is károsodnak, primeren radiculáris ártalom esetén (mivel a vegetatív rostok disztálisabban 

csatlakoznak) ez nem figyelhető meg. 

6.3.1. 3.1. Motoros panaszok és tünetek 

A motoros rendszer károsodása esetén a beteg a károsodott ideg által ellátott izom gyengeségét, olykor a végtag 

ügyetlenségét, esetleg az izmok sorvadását, görcsölését, akaratlan izomrángásait panaszolja. Fizikális vizsgálat 

során paresist, súlyosabb esetben hypotrophiát, atrophiát (az izom tömegének csökkenését) és fasciculaciót is 

megfigyelhetünk. A denervációs atrophia fokozatosan alakul ki, maximumát 90-120 nap között éri el, és az 

izomtömeg 70-80%-os csökkenését is okozhatja. A gyengeség arányos az érintett axonok vagy motoneuronok 

számával. Amennyiben az érző rostok is érintettek az érintett terület fájdalma és az érzészavar is fokozhatja a 

végtag funkcionális károsodását. 

6.3.2. 3.2. Ínreflexek 

A perifériás idegek károsodása esetén az ínreflexek renyhék lesznek, vagy kiesnek. Az ízületi helyzetérzékelés 

zavara és a reflexkiesés általában arányos, mivel mindkettőt ugyanaz a típusú vastag rostok közvetítik. 

Vékonyrost-neuropathiában azonban az ínreflexek általában nem érintettek. 

6.3.3. 3.3. Az érzőrendszer károsodását kísérő panaszok és tünetek 

A szenzoros rendszer károsodása esetén gyakori panasz az érintett terület zsibbadása, emellett a végtag 

különböző érzéskvalitásokra vonatkozó érzéketlensége (hyp- vagy anaesthesia), illetve túlérzékenysége 

(hyperaesthesia) is jelentkezhet. Gyakori panasz a fájdalom is, ami égő, villanyozó, görcsös, éles és 

késszúrásszerű is lehet. 

Vékonyrost-neuropathiában az allodynia (semleges inger által kiváltott fájdalom) és az éjszaka súlyosbodó, 

spontán jelentkező, égő fájdalom (causalgia) jellemző, a mélyérzés és a reflexek megtartottak, és nincs motoros 

tünet sem. 

Fizikális vizsgálat alkalmával az érintett területen gyakran észlelhető felszínes- (fájdalom, hő és tapintás) és 

mélyérzészavar (ízületi helyzet- és mozgásérzés, vibráció). Az érzészavar határa nagyban segíti az érintett 

anatómiai stuktúra (gyök, plexus vagy ideg) mibenlétének meghatározását. 

A szenzoros ataxia a főleg a vastag rostok károsodásával függ össze. 
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6.3.4. 3.4. Vegetatív tünetek 

Ortosztatikus hypotenzió és anhydrosis mellett gyakran látunk gasztrointesztinális tüneteket (pl. gastroparesis, 

ileus), szívritmuszavarokat, detrusor hypotoniát. A gyakori diabeteses polyneuropathia mellett az igen ritka 

amyloid neuropathiára jellemzőek különösen ezek a tünetek. A légzési arrhythmia megszűnésé EKG-val, az 

ortosztatikus hypotoniat Shellong-teszttel vizsgálhatjuk. 

6.4. 4. A perifériás idegek károsodásának és regenerációjának 
mechanizmusai 

6.4.1. 4.1. A perifériás ideg sérülésének alapvető mechanizmusai 

1.57. ábra - 2. ábra: A kéz érző beidegzése 

 

Az alábbi folyamatok nem betegség-specifikusak, és egymás mellett, kombinálódva is jelentkezhetnek. 

6.4.1.1. 4.1.1. Primer demyelinisatio 

Demyelinizációt okozhat a Schwann-sejtek sérülése, a myelinhüvelyt közvetlenül károsító folyamat, vagy lehet 

az axonális károsodás következménye. Szegmentális demyelinizáció során csak a rost egy szakasza érintett, és 

axonkárosodás nem következik be, vagy ha igen, csak másodlagosan, hosszabb idő után. A regeneráció 

általában gyors és teljes lehet, különösen, ha az axon másodlagos károsodása nem áll fenn. A szegmentális 

demyelinizáció hátterében lévő ok gyakran immunfolyamat, ENG vizsgálattal ilyenkor csökkent vezetési 

sebességek mellett temporalis dyspersio és conductios blokk is gyakran látható. Ilyen típusú károsodás történik 

pl. Guillain-Barre szindrómában, valamint chronicus, immun mediált neuropathiákban. Ezzel szemben a 

herediter, demyelinisatios polyneuropathiák (HMSNI) esetében észlelhető myelin károsodás jellemzően 

egyenletes az axon mentén, ezért ENG során a vezetési sebesség egyenletes csökkenését figyelhetjük meg. 

6.4.1.2. 4.1.2. Primer axonális degeneratio 

Ilyen típusú sérülést okozhat a sejttest vagy az anterograd axonális transzport károsodása. Az ok gyakran 

toxikus vagy metabolikus, esetleg autoimmun folyamat. Legelőször az axon legtávolabbi része károsodik és a 

károsodás proximál felé terjed (retrograd degeneráció, dying back). Az axon károsodását követi a myelinhüvely 

felbomlása. A regeneratio, ha egyáltalán létrejön, lényegesen lassabb, mint az előző esetben. Klasszikus példa az 

alkoholos és diabeteses polyneuropathia, ritka, de klinikailag fontos a Hepatitis C fertőzéssel összefüggő 

cryoblobulinaemia okozta ischaemiás axonkárosodás. 
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6.4.1.3. 4.1.3. Waller-féle degeneratio 

(http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Nerve+Degeneration&lang=1#) 

Ebben az esetben az ideg a sérülés helyétől disztális irányban hal el (anterograd degeneratio, dying forward). Az 

ok legtöbbször mechanikus sérülés. Mind az axon, mind az azt körülvevő myelinhüvely lebomlik. Fagocytáló 

macrophagok bontják el a szövetmaradványokat, egyedül az összeesett Schwann-sejtek sora marad meg. A 

regeneráció az axon végén kialakuló, növekedési kúppal rendelkező nyúlványok meghosszabbodása révén 

valósul meg, a növekedéshez a Schwann-sejtek mutatják az irányt. 

6.5. 5. A traumás idegsérülés alapvető mechanizmusai 

Csonttöréssel, különösen, ha az ficammal is jár, gyakran társul idegsérülés. Az ilyen sérülések 95%-a felső 

végtagon történik, a vállficamok közel felét idegsérülés kíséri, míg a csípő traumás ficama esetén gyakorisága 

13%. 

6.5.1. 5.1. Megnyújtás hatására kialakuló sérülések 

A perifériás idegek meglehetősen elasztikus struktúrák, melyet főleg a kollagén tartalmú endoneurium biztosít. 

Nyújtás hatására a sérülés legtöbbször részleges. Ilyen károsodás jön létre például a brachialis plexus születés 

során bekövetkező sérülése esetén (Erb-Duchanne és Klumpke-féle plexuslézió), illetve csonttöréssel járó 

esetekben a csonthoz közel futó ideg is ezzel a mechanizmussal sérülhet. 

6.5.2. 5.2. Laceráció 

Ebbe a csoportba tartozik például az éles kés okozta metszett seb. A perifériás idegeket érintő gyakori 

sérülésfajta, az összes eset harmadát is kiteheti. A sérülés kiterjedhet a perifériás ideg teljes keresztmetszetére, 

de gyakran néhány elem folytonossága megmarad. 

6.5.3. 5.3. Kompressziós sérülés 

Ebben az esetben nem jön létre az idegelemeket érintő folytonossági hiány, mégis teljes szenzoros és motoros 

kiesés alakulhat ki. Ennek oka akut esetekben az ideg legalább 8 órát meghaladó ischaemiája. Az ideg krónikus 

nyomásos károsodása áll fenn a legtöbb alagút szindróma esetén, melyek közül leggyakoribb a n. medianust 

érintő carpalis alagút szindróma, ennél ritkább a n. ulnaris károsodása a könyökárokban (cubitalis alagút 

szindróma), valamint a n. radialis humerus magasságában bekövetkező nyomásos sérülése. 

6.6. 6. A traumás idegsérülések súlyossági osztályozása 

1.58. ábra - 3. ábra: A diffúz, lepromatosus leprára jellemző neuropathia eloszlása, a 

hidegebb bőrfelületek érintettségével 
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A mindennapi gyakorlatban a Seddon illetve a Sunderland által kidolgozott rendszer terjedt el, mindkettő a 

funkcionális javulás előrejelzését, és ennek alapján a kezelési terv kidolgozását segíti. 

6.6.1. 6.1. A Seddon-féle osztályozás 

A neurapraxia a legenyhébb forma, ilyenkor az idegelemek kontinuitása nem szakad meg, a funkcionális 

károsodás csak időleges. A károsodás oka helyi iontranszport-zavar lehet, de megfigyelték a myelin enyhe 

károsodását is. 

Axonotmesis esetén az axon és a myelinhüvely folytonossága is megszakad, azonban a perineurium és 

epineurium ép marad. Következményesen a sérüléstől disztál felé az axon és myelinhüvely degenerációja 

következik be (Waller-féle degeneráció). A regeneráció esélye nagyon jó, mert a megmaradt mesenchymális 

elemek kijelölik és biztosítják az utat a kialakuló axonális nyúlvány számára. 

Neurotmesis esetében az ideg minden eleme sérül. A kialakuló heg illetve a mesenchymális útjelző funkció 

kiesése miatt a regeneráció csak sebészi beavatkozás útján lehetséges. 
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Fedett sérülés, pl. kompressziós mechanizmusú trauma esetén a három forma között az ENG differenciálhat. 

Míg a sérülést követő első 5 napban még mindhárom esetben azonos képet, azaz a sérülés helyén teljes vezetési 

blokkot láthatunk, mintegy 3 hét múlva ez csak neurotmesis esetén marad fenn. 

6.6.2. 6.2. A Sunderland-féle osztályozás 

Sunderland I. és II. fokú sérülése lényegében megfelel Seddon neurapraxiájának és axonotmesisének, a 

neurotmezist azonban tovább kategorizálja. III. fokú sérülés esetén a perineurium ép marad. A localis érsérülés 

következtében vérzés és gyulladás alakul ki, amely hegképződéshez vezethet, és gátolja a növekvő axon 

továbbhaladását. A disztális endoneuralis cső így hosszabb ideig marad üres, ami fibrosishoz, a lumen 

elzáródásához vezethet. IV. fokú sérülés esetén csak az epineurium marad ép. A IV-V. fokú sérülés esetén a 

sérült ideg végén Schwann sejtekből, fibroblastokból, macrophagokból és collagén rostból álló megvastagodás, 

neurinoma keletkezhet, amelyben a regenerálódó axon nehezen talál utat, gyakran visszafelé is fordul. 

6.7. 7. A perifériás ideg regenerációja 

A Waller-féle degeneráció anterograd irányú, azaz a disztális axondarab elpusztulásához vezet, azonban az 

esetek mintegy 20%-ában apoptosis révén maga a sejttest is elpusztul. Ennek esélye annál nagyobb, minél 

közelebb van a sérülés a sejttesthez. 

Ha a sejttest és az axon proximális része túlél, a regeneráció megkezdődhet. Ehhez a neuronban intenzív 

fehérjeszintézis és az axon mentén történő fehérjetranszport szükséges. A növekedést a megmaradó idegelemek, 

mint útjelzők és számos növekedési faktor (pl. NGF, idegnövekedési faktor) segíti. Ha az endoneurium is sérül, 

a növekvő axon gyakran nem találja meg az eredeti hüvelyét, és így helytelen reinnervatio következhet be: a 

motoros rost érzőreceptor irányába indul el, vagy a flexorokat eredetileg extensorokat ellátó rostok idegzik be. A 

helytelen reinnervatio példája a n. facialis paresisének gyógyulása után kialakuló ú.n. „krokodilkönnyezés”. 

Az axon növekedésének sebessége átlagosan 1 mm/nap, ez azonban a sérülés mértékétől és a beteg korától, 

általános állapotától is függ. A humerus középső harmadában kialakuló n. radialis sérülés esetén a mintegy 15 

cm a regeneráció hossza, azaz kb. 150 nap, 5 hónap múlva várható a csuklóextensorok mozgásának visszatérése. 

A Bell-féle bénulás esetén a gyógyulás ideje 4-8 hét között van. 

6.8. 8. A perifériás idegrendszer károsodásának gyakori formái (a 
gyöktől az idegig) 

6.8.1. 8.1. Mononeuropathiák 

6.8.1.1. 8.1.1. Perifériás facialis bénulás 

1.59. ábra - 10. ábra: A leggyakoribb gyöki sérülések tünettana 
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A n. facialis főleg motoros rostokat tartalmaz, az arc egyik oldalán a mimikai izmokat innerválja, e mellett a m. 

stapediust. Érző része felel a nyelv elülső kétharmadán az ízérzésért, és a külső hallójárat elülső falának érző 

beidegzéséért, továbbá paraszimpatikus rostokat szállít a könnymirigyekhez és nyálmirigyekhez. 

Legproximálisabban a könny- és nyálmirigyeket innerváló rostok lépnek ki, majd a n. stapedius, végül a Chorda 

tympani, amely az ízérző rostokat szállítja. A koponyából kilépve már csak motoros rostokat tartalmaz. 

Centrális facialis paresis esetén csak a száj körüli izmok mozgása gyengül, mert a szem körüli izmok centralis 

beidegzése kétoldali. 

http://www.tabletsmanual.com/img/wiki/signs_of_facial_paralysis_small.jpg 
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Perifériás paresis esetén az azonos oldali szájzug lefittyed, a beteg nem tudja felfújni az orcáját, nem tudja 

szemét becsukni, és homlokát ráncolni. Ezen felül az érintett oldalon a hangokat a szokottnál hangosabbnak 

érzékeli (hyperacusis, m. stapedius), illetve az érintett nyelvfélen az ízézés zavara (Chorda tympani) is 

jelentkezhet. A szemzárás zavara miatt gyakori a könnyezés, szemviszketés. 

Bell-parézisnek nevezzük az idiopathiás, vagyis ismeretlen eredetű facialis bénulást, bár az esetek egy részében 

Herpes simplex vírus szerepét feltételezik. A sérülés helye leggyakrabban a szűk facialis-csatorna, ahol a 

gyulladás következtében ödéma és ischaemiás károsodás lép fel. A motoros rostok mellett a szenzoros és 

vegetatív rostok is sérülnek általában. A bénulás általában akutan jelentkezik, és 2-5 nap alatt éri el a 

maximumát. 

Differenciáldiagnosztikai szempontból a centrális facialis bénulás, illetve a n. facialis magját károsító agytörzsi 

lézió (ilyenkor más agyidegtünetek vagy hosszúpálya tünetek is várhatóak) elkülönítése fontos. Keresni kell a 

herpeses hólyagokat a külső hallójáratban (A Herpes zoster oticus (Ramsay-Hunt szindróma) 60%-ban jár 

perifériás facialis bénulással, a hólyagos eruptiok a külső hallójáratban jelennek meg. A n. facialis károsodhat 

középfülgyulladás, valamint kisagy-híd szögleti térfoglalás esetén is. Kétoldali n. facialis parézis esetén (akkor 

is, ha az ellenoldali tünetek néhány nap késéssel jelentkeznek) Guillain-Barré szindrómára és Lyme borreliosisra 

kell gondolni. 

A prognózis jó, az esetek 80%-ában tapasztalunk teljes regenerációt, melyhez 5-8 hét szükséges. Jó 

prognosztikai jel, ha az ízérzés és némi mozgás már az első héten visszatér. Az első héten adott szteroid (1 

mg/tskg, 5-7 napig) meggyorsíthatja a gyógyulást, e mellett gyógytorna javasolt. Óvni kell a corneát a 

kiszáradástól (műkönny, éjszakai takarás). A regeneráció során néha helytelen innerváció alakul ki, így a 

perioralis izmok mozgását szemhéjzárás kísérheti, vagy a nyálelválasztás során könnyezés is megjelenik 

(krokodilkönnyek). 

6.8.1.2. 8.1.2. N. radialis bénulás 

http://www.sciencephoto.com/image/484014/large/C0148011-Wrist_drop_after_radiotherapy-SPL.jpgA 

A n. radialis leggyakrabban a humerus felső harmadánál sérül, ahol belülről kifelé megkerüli a csontot. A csont 

törése mellett a sérülés gyakori oka, hogy az ideg hosszasan a csontnak nyomódik. (Ezt a sérülést angolul 

„Saturday night palsy”-nak, németül: „Parkbanklehmung”-nak nevezik, utalva a körülményekre. A toxikus – 

alkoholos neuropathia hajlamosító tényező.) Az ideg károsodása esetén Ilyenkor a motoros kiesés dominál, a 

csukló és ujjak extensorainak sérülése miatt „esőkezet” látunk, a szenzoros kiesés a kar feszítő oldalán, ill. az I-

III ujjak dorsalis felszínén, a proximális ujjperc felett. A kompressziós radialis neuropathia spontán 

gyógyhajlama jó, gyógytorna ajánlott. 

Ha a sérülés az axilla magasságában van (pl. mankóhasználat), a m. triceps által kivitelezett könyök extenzió is 

károsodik. 

1.60. ábra - 4. ábra: Phalen-teszt 
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6.8.1.3. 8.1.3. Carpalis alagút szindróma (N. medianus) 

A n. medianus látja el érző beidegzéssel a tenyéri felszínen az I-IV ujjakat (ez utóbbi feléig), a háti felszínen a 

II-III ujjat és a IV. felét. 

1.61. ábra - 8. ábra: A traumás idegsérülések súlyossági osztályozása (Seddon és 

Sunderland) 
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http://nervesurgery.wustl.edu/NerveImages/MISC%20-

%20EM%20(Images%20Require%20Captions)/Sensation---Digital-Nerve-and-Palmar-Branch-of-Medium---

IMG_6134.jpg 

http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/002/2314-0550x0475.jpg 

Mozgatólag beidegzi a m. abductor pollicis brevist és m. opponens pollicist. Krónikusan fennálló, súlyos 

károsodás esetén a thenar izmainak atrophiája figyelhető meg. 

http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/rehabilitation/305143-327330-181.jpg 

A carpalis ligamentumtól proximálisan lépnek ki az alkar pronációját és a csukló flexióját biztosító ágak. 

Az ideg a carpalis alagútban kerül nyomás alá. Oka legtöbbször nem ismert, a csuklót igénybevevő munka 

szerepe lehetséges. Gyakori terhesség alatt, hypothyreosis, metabolikus polyneuropathia (pl. diabetes) is 

hajlamosít. Ez a leggyakoribb alagút szindróma, prevalenciája nőkben kb. 6%, férfiakban sokkal ritkább. 

A tünetek kezdetben csak szenzorosak, a I-IV ujj zsibbadása mellett az alkar, sőt a felkar és váll fájdalma is 

jelentkezhet, a panaszok éjszaka rosszabbak, a kéz megrázása néha segít. A fizikális vizsgálat során a n. 

medianus ellátási területén észlelhető hypaesthesia, hypalgesia. Később jelentkezik a thenar izmainak 

hypotrophiája, és a hüvelyk abductiojának és oppozíciójának gyengesége. A tüneteket a Phalen-teszttel 

provokálhatjuk: http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/011/11109-0550x0475.jpg, ilyenkor a 

csuklót hyperflectáljuk (pl. a két kéz háti felszínét egymásnak támasztva) kb. 1 percig. A Tinel-teszt során az 

ideget carpalis szalag magasságában ütögetjük, evvel paraesthesiát váltunk ki. A tesztek szenzitivitása 50% 

körül van, specificitásuk ennél jobb. 

A fizikális diagnosztikán kívül az ENG vizsgálat alapvető. A csukló hyperflexiójának gátlása sínezéssel 

időlegesen segíthet, a háttérben lévő betegség kezelése is elég lehet. Súlyos esetekben jön szóba a műtét, amely 

a ligamentum carpi transversum átvágásával felszabadítja az ideget a nyomás alól. 

1.62. ábra - 9. ábra: A n. radiális paresise, esőkéz 
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6.8.1.4. 8.1.4. Cubitális alagút szindróma és sulcus ulnaris szindróma (n. ulnaris) 

A n. ulnarist C8 és Th1 gerincvelő szegmentumokból származó rostok alkotják. Az ideg a felkar belső oldalán 

halad, a humerus mediális epicondylusáig, ahol a sulcus ulnarisban folytatja útját lefelé, majd ettől kb. 3 cm-re 

disztál felé belép a cubitális alagútba, amelyet az olecranon és az epicondylus medialis között feszülő 

aponeurosis alkot. 

A n. ulnaris gyakran sérül a sulcus ulnarisban (pl. gyakori könyöklés, korábbi csontsérülés okozhatja), vagy a 

cubitális alagútban (pl. a könyököt fokozottan igénybevevő mozgások esetén). Mivel az ideg (általában) csak a 

cubitális alagút után ágazik el, a két sérülés tünettana lényegében megegyezik. 

Fájdalom csak a betegek egy részében jelentkezik, inkább a motoros tünetek állnak előtérben. A m. 

interosseusok atrophiája általában jelentősebb, mint a hypothenár izomzatáé, az ujjak ab- és adductiója gyengül 

meg legjobban. A m. flexor dig. prof. V érintettsége miatt a kéz ökölbe szorításánál a kisujj nem hajlítható be 

teljesen. Az érzéskiesés a kéz tenyéri és kézháti oldalán is az V. ujjat s a IV. ujj felét érinti. Az alkaron az 

érzéskiesés legfeljebb a csukló környékét érinti, és biztosan nem terjed túl az alkar alsó felén; ha igen, 

proximálisabb sérülésre, pl. C8 lézióra kell gondolni. 

A konzervatív therápia (külső nyomás, könyöklés megszüntetése, éjszakai sínezés) sikertelensége esetén műtéti 

megoldás jön szóba, amely állhat a cubitális csatorna megnagyobbításából (az aponeurosis átvágása), a sulcus 

felszabadításából, vagy az ideg volár felé való áthelyezéséből. 
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6.8.1.5. 8.1.5. Meralgia paraesthetica (n. cutaneus femoris lateralis) 

Az L2-3 gyökökből származó tisztán szenzoros ideg a comb elülső-lateralis felszínét látja el, az inguinalis 

szalagtól a térdig. 

1.63. ábra - 11. ábra: A perifériás idegek sérülésének alapvető mechanizmusai 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC557083/bin/4FF2.jpg. 

http://www.e-algos.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_03161.jpg 

Mivel nincs motoros funkciója, sérülése esetén sem a m. quadriceps, sem a patellareflex nem gyengül meg 

(ennek differenciáldiagnosztikai jelentősége van, pl. L3/L4 gyöki lézió). A sérülés helye leggyakrabban az 

inguinalis szalag alatt való átlépésnél van, melyet terhesség, obesitás vagy más, hyperlordózist kiváltó ok, 

esetleg szűk ruházat, nehéz öv viselése provokálhat. A beteg az ideg ellátási területén zsibbadást, paraeshesiát, 

néha heves fájdalmat panaszol. A kiváltó ok megszüntetése legtöbbször elég, műtét ritkán szükséges. 

6.8.1.6. 8.1.6. Peroneus-parezis 

A N. peronus érző rostokkal látja el a lábszár elülső-lateralis felszínét és a lábhátat (kép 5.), valamint mozgató 

rostokkal a láb dorsalflexiójáért felelős izmokat (m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus és brevis, m. 

extensor hallucis longus). Leggyakrabban a fibula fejének magasságában sérül a lábak gyakori vagy 

hosszantartó keresztezésekor, esetleg magas szárú, szűk csizma vagy gipsz okozhatja a megnyomódást. 

1.64. ábra - 5. ábra: A n. cutaneus femoris lateralis beidegzési területe 
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Az érzészavar mellett a láb dorsalflexiójának és everziójának gyengesége figyelhető meg, míg az inverzió (az 

L5 gyöki léziótól való elkülönítés) és az Achilles-reflex (S1) normális. A kiváltó ok megszüntetése legtöbbször 

elég, a regeneráció spontán. A láb esését megakadályozó sín (ún. proneus-emelő) viselésére szükség lehet. 

6.8.2. 8.2. A leggyakoribb gyöki sérülések (Ld. 1. táblázat) 

Egyetlen spinális gyök sérülése főleg a csigolyák és porckorongok degeneratív elváltozásaival függ össze, míg 

több gyök együttes érintettsége esetén gyulladásos, metabolikus, esetleg metasztatikus (meningitis 

carcinomatosa) folyamatok jönnek szóba. 

Az egyes gyökök érintettségét a gyökhöz tartozó dermatómának megfelelő fájdalom és érzéskiesés, a 

myotomhoz tartozó izmok gyengesége, illetve a megfelelő reflexek kiesése jelezheti. Mivel a gyökök által 

szenzorosan beidegzett bőrfelületek átfednek, csak a dermatómák középső részén várhatunk teljes érzéskiesést. 

Hasonlóan, az egyes izmok beidegzése is több gyökből származik, így a gyöki léziónál általában nem látunk 
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teljes bénulást. Vannak azonban olyan izmok, amelyek beidegzése túlnyomóan egyetlen gyökből származik 

(indikátorizmok), és így a sérült gyök azonosításában segítségünkre lehetnek. Az izomerő vizsgálatánál fontos 

arra is figyelni, hogy a fájdalom miatt néha nagyobb izomgyengeséget látunk, mint amilyen valóban van. A 

tüneteket provokálhatjuk nyújtási próbákkal (Lasegue), de köhögés és hasprés is tünetfokozó. Különösen az 

ágyéki szakasz érintettsége esetén gyakran észleljük a paravertebralis izomzat feszességét. 

Mivel a vegetatív rostok disztálisabban csatlakoznak, a gyöki léziót nem kíséri vegetatív zavar, mint például az 

izzadás csökkenése. 

Az érintett gyök, illetve a tünetek hátterében álló pathológia azonosításában képalkotó vizsgálatok (CT, MRI) 

vizsgálatok segítenek. A gyöki és a perifériás ideg sérülésének elkülönítésében az ENG vizsgálatnak is nagy 

szerepe van. A gyök ramus dorsalisa által ellátott paraspinalis izmok (EMG-vel kimutatható) érintettsége 

egyértelműen gyöki lézióra utal, és kizárja a plexus vagy perifériés ideg magasságában lévő sérülést. Hasonlóan, 

gyöki léziónál a szenzoros neurográfia nem mutat eltérést, hiszen a postganglionáris axon épen maradt, míg az 

ideg magasságában bekövetkező sérülés esetén (amikor a postganglionáris axon Waller-féle degenerációnak 

esik áldozatul) a szenzoros válasz kiesik, de legalább is amplitúdója csökken. 

1.65. ábra - 6. ábra: A perifériás és centrális faciális paresis 

 

6.8.2.1. 8.2.1. Felső cervicalis gyökök (C1-C4) 

Az első két gyök esetében csak a dermatómának megfelelő fájdalom, érzészavar jelentős. C4 sérülésnél féloldali 

rekeszbénulás alakulhat ki. 

6.8.2.2. 8.2.2. C5 

A fájdalom a m. deltoideus felett kb. tenyérnyi területen jelentkezik, lefelé kb. a felkar harmadáig terjedhet. A 

m. deltoideus gyengesége miatt a kar emelése korlátozott. 

6.8.2.3. 8.2.3. C6 

A fájdalom a kar leterális oldalán, a hüvelykujjig fut. A m. biceps gyengébb, e miatt a kar flexiója gyengül, a 

bicepsz-reflex renyhébb. 
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6.8.2.4. 8.2.4. C7 

A fájdalom a középső ujj felé halad, a m. triceps érintettsége miatt a könyök extenziója gyengébb, a triceps-

reflex renyhe. 

6.8.2.5. 8.2.5. C8 

A fájdalom a kar ulnaris oldalán a kisujj felé halad. Az ujjhajlítók és a hypothenar izmai gyengülnek meg, a 

Trömner-reflex renyhébb lehet. Differenciáldiagnosztikus nehézség a hasonló tünetekkel járó n. ulnaris lézió 

elkülönítése, mely ENG vizsgálat segítségével lehetséges. 

6.8.2.6. 8.2.6. Thoracalis gyökök 

Leginkább a dermatómának megfelelő fájdalom jelentkezik, Th5-12 közötti lézió esetén a hasizmok gyengesége 

kimutatható lehet pl. köhögésnél. 

6.8.2.7. 8.2.7. L1-2 

Az inguinalis szalag felett és alatt elhelyezkedő, a comb elülső laterális harmadáig terjedő dermatómákban 

fájdalom és a csípőhajlítók (m. iliopsoas, m. sartorius) gyengesége jellemző. 

6.8.2.8. 8.2.8. L3 

A fájdalom a comb elülső oldalán, a térdig húzódik, a csípő hajlítása és addukciója gyengülhet. (Csípőhajlítók 

vizsgálata: a páciens széken ülve a térdét emeli ellenállás ellenében. Az adduktorokat háton fekve tesztelhetjük.) 

A fordított Lasegue jel pozitív (hason fekve a nyújtott alsó végtagot emelve fájdalom jelentkezik). 

6.8.2.9. 8.2.9. L4 

A fájdalom és hypaesthesia a csípő laterális oldalától mediál felé, a comb elülső oldalán, az alszáron pedig 

mediál felé húzódik. A m. quadricpes paresise miatt a térd extenziója gyengül. A patellareflex renyhébb. Mind a 

direkt, mind a keresztezett Lasegue jel pozitív. 

6.8.2.10. 8.2.10. L5 

A fájdalom lábszár elülső oldalán a nagyujjig húzódik. A m. extensor hallucis longus paresise miatt a sarokállás 

nehezített. A Lasegue és keresztezett Lasegue jel (az ellenoldali láb emelése) pozitív, a fordított Lasegue jel 

azonban negatív. A n. peroneus lézió elkülönítése okozhat nehézséget. 

6.8.2.11. 8.2.11. S1 

A fájdalom a comb és lábszár hátsó-laterális oldalán, a talp lateralis szélén a kisujjig húzódik. A plantárflexió 

(lábujjhegyre-állás) nehezített. Az Achilles -reflex renyhe. A Lasegue és a keresztezett Lasegue jel is pozitív. 

6.8.3. 8.3. Plexus sérülések 

6.8.3.1. 8.3.1. A teljes plexus brachialis sérülése 

A karfonat a C5-Th1 gyökökből származik. Sérülése esetén az érzészavar a válltól a felkar közepéig terjedő 

vonaltól disztálisan észlelhető. (A C4 gyök által ellátott terület, azaz a deltaizom feletti terület nem esik bele.) A 

teljes kar bénult, lóg, a biceps, triceps reflexek nem kiválthatóak. A teljes brachiális plexus sérülésének oka 

legtöbbször közlekedési baleset. 

6.8.3.2. 8.3.2. Felső brachiális plexus lézió (Erb-Duchanne) 

A C5-6 gyökökből kialakuló felső fasciculusokat érintő sérülés esetén a kar a test mellett lóg, befelé fordulva, a 

könyök nyújtva. A kar abductiója, kifelé rotációja, a könyök hajlítása gyengült. Az alkar és kéz mozgásai 

rendben vannak. Az érzészavar a felkar lateralis oldalán és az alkaron a hüvelykujj felől észlelhető. Születési 

sérülésként, motoros- vagy lovasbalesetként, a váll zúzódása folytán fordulhat elő. 

6.8.3.3. 8.3.3. Alsó plexus lézió (Dejerine-Klumpke) 
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A C8-Th1 gyökökből kialakuló alsó plexus károsodása esetén a kiskézizmok és az ujjhajlítók gyengesége miatt 

a kéz karomállásban lesz, az érzészavar a kéz ulnaris oldalát és az alkar medialis részét érinti. A traumás eredet 

mellett nyaki borda is okozhat compressiót, illetve tüdőcsúcsi térfoglaló folyamatok kapcsán is kialakulhat, 

ilyenkor ggl. cervicale superiusból származó szimpatikus rostok érintettsége miatt Horner-szindróma (myosis, 

ptosis, enophthalmus, e mellett az izzadás hiánya az arcon, ill. a test azonos oldali felső quadránsában) is 

jelentkezhet. 

6.8.3.4. 8.3.4. A lumbalis plexus 

Traumás sérülése ritka, kismedencei tumorok, áttétek által okozott compressió, és ezek besugárzása után 

postirradiációs sérülés gyakoribb. 

6.9. 9. Infekciós eredetű neuropathiák 

Számos fertőző ágens által okozott betegség jár perifériás neuropathiával, amely akár az egyetlen vagy vezető 

tünet is lehet. Mivel többségében jól kezelhetőek, a neuropathiák differenciáldiagnosztikájának fontos részét 

képezik. A teljesség igénye nélkül, néhány gyakori, vagy különös tanulságot hordozó betegség kerül említésre. 

6.9.1. 9.1. Bakteriális fertőzések 

6.9.1.1. 9.1.1. Lyme-kór (polyradiculitis, agyidegtünetek) 

A Lyme-kórt a kullancs által hordozott spirocheta, a Borrelia burgdorferi okozza. A kullancs csípése után az 

esetek 60-80%-ában alakulnak ki jellegzetes bőrtünetek (erythema chronicum migrans) http://www.ipa.ruhr-uni-

bochum.de/image/foto.jpg/ecm.jpg. 

Antibiotikus kezelés mellett a másodlagos szervi manifesztációk elmaradnak, ennek hiányában a fertőzés után 

4-8 héttel jelentkezhetnek az idegrendszeri tünetek, amelyet az esetek mintegy 10-15%-ában tapasztalunk. E 

mellett cardiális (8%) és ízületi (60%) érintettség is lehetséges. 

A meningitis meglehetősen enyhe tünetekkel jár, a liquorban mérsékelten emelkedett összfehérje mellett néhány 

száz - néhány ezer lymphocyta található. 

A meningitis mellet perifériás tünetként radiculáris érintettség jelentkezhet. Agyidegtünetek a meningitises 

esetek mintegy felében lépnek fel. Gyakori a n. facialis bénulás, nem ritkán egyszerre vagy röviddel egymás 

után mindkét oldalon. Ennél ritkább, csak az esetek harmadában észlelhető spinális (poly)radiculitis. Bannwarth 

szindrómának nevezzük a cauda equinát érintő fájdalmas polyradiculitist. 

A Lyme-kór idegrendszeri manifesztációját a liquor vizsgálatával bizonyíthatjuk, vagy a kórokozó, vagy az 

intrathecalisan termelt ellenanyag jelenlétének kimutatásával. A kezelés vénásan adott ceftriaxon, két hétig napi 

2g. 

6.9.1.2. 9.1.2. Diptheria (demyelinizációs polyneuropathia) 

A Corynebacterium diphteriae jellegzetes pseudomembranosus pharyngitist okoz, de nyílt seben át is 

behatolhat. A toxin mediálta szimmetrikus, szenzomotoros demyelinizációs polyneuropathia az esetek 20%-

ában, az akut fertőzés után 1-2 héttel jelentkezik, gyakran kezdetben bulbaris, később végtagi tünetekkel. 

(Sebfertőzés esetén a neuropathia kezdetben a seb környezetében észlelhető.) Az antitoxinon kívül más 

specifikus kezelés nem áll rendelkezésre. A másodlagos axonalis károsodás miatt gyakoriak a neurológiai 

maradványtüntek. 

6.9.1.3. 9.1.3. Lepra vagy Hansen-betegség (mononeuritis multiplex vagy szimmetrikus 
polyneuropathia jellegzetes mintázattal) 

A fejlődő világban a leggyakoribb kezelhető neuropathia oka a Mycobacterium leprae okozta fertőzés. Az 

utóbbi évtizedekben évi 5-700.000 új fertőzést regisztrálnak, Indiában, Nepálban, Brazíliában és Afrika egyes 

országaiban endémiásnak tekinthető ez a betegség, de a lakosság mindössze 5-10%-a érzékeny a lepra 

fertőzésre. Az inkubációs periódus nagyon hosszú, átlagosan 4-10 évre becsülik. 

A betegség minden esetben a perifériás idegek érintettségével jár, a bőrléziókban a futó idegágak biztosan 

fertőzöttek. A frissen felfedezett esetek 35-55%-ában észlelhető neuropathia, de a betegek 10%-ában a 

neuropathiát nem kísérik bőrelváltozások. 
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A neuropathiát az idegek bakteriális inváziója okozza. Egyes érintett idegek láthatóan és tapinthatóan 

megnagyobbodnak. Sokáig a szenzoros tünetek dominálnak, később motoros tünetek is megjelenhetnek. 

http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=452601&section=8.6.2. 

A limitált tuberculoid leprában aszimmetrikus, mononeuritis multiplexnek megfelelő tünettan észlelhető. A 

diffúz, lepromatosus formában szimmetrikus polyneuropathia jelentkezik, amelynek jellegzetessége a 

hőmérséklet-függő eloszlás (Kép 7): a relatíve hidegebb bőrfelülek (orrszárnyak, fülcimpa, könyök) érintettek, a 

melegebb részek (ágyék, tenyér) megkíméltek. 

1.66. ábra - 7. ábra: A n. peroneus érző beidegzése 

 

6.9.2. 9.2. Vírus fertőzések 

6.9.2.1. 9.2.1. Varicella zoster (szenzoros neuronopathia ill. radiculopathia) 
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A gyermekkori akut fertőzést követően a vírus az érző ganglionokban perzisztál, reaktivációja legtöbbször 

immunszuprimált állapothoz köthető. Az esetek mintegy 5 %-ában korábban nem ismert malignus folyamat áll a 

háttérben. Az övsömör (Herpes zoster) az érző ganglionnak megfelelő dermatómában a bőrön vesicularis 

eruptiókat és neuropathiás fájdalmat okoz. Leggyakrabban a thoracalis dermatómákban jelentkezik 

(http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/pediatrics_general/1331341-1331364-909908-909981.jpg), e mellett az 

V/1 területén cornea-érintettséggel járó Herpes zoster ophthalmicus 

(http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/emergency_medicine/756148-780913-783223-1789897.jpg), a ganglion 

geniculiból történő reaktiváció esetén Ramsay-Hunt szindróma (http://img.medscape.com/pi/features/slideshow-

slide/varicella-zoster/fig9.jpg) alakulhat ki. Ez utóbbira a külső hallójárat alsó harmadában kialakuló herpeses 

eruptiók és perifériás facialis paresis jellemzőek. 

Akutan antivirális kezelés (pl. acyclovir) adandó, Ramsay-Hunt szindrómában a szteroid kezelés csökkenti a 

motoros tünetek megmaradásának esélyét. Postherpeses neuralgia az esetek 20%-ában alakul ki, lokális kezelés 

(lidocain, capsaicin) mellett a neuropathiás fájdalom enyhítésére triciklikus antidepresszánsok (pl. amitriptilin), 

illetve pregabalin és duloxetin kezelés jön szóba. 

6.9.2.2. 9.2.2. Cytomegalovírus (axonalis mononeuritis multiplex) 

A teljes populáció 50-80%-a fertőződött CMV-vel, a reaktiváció itt is immunszuprimált állapothoz köthető. A 

neurológiai tünetek a perifériás idegek gyulladásának és necrozisának következményei, súlyos axonális 

neuropathia alakul ki. Mononeuritis multiplexnek megfelelő mintázatot, néha cauda equina szindrómát látunk. A 

progresszió jellemzően gyors. 

A diagnózis a vírus liquorból való kimutatásával (PCR), vagy idegbiopsziával lehetséges. Antivirális szerek, 

mint ganciclovir vagy cidofovir adása javasolt. 

6.9.2.3. 9.2.3. Hepatitis C (mononeuritis multiplex vagy axonalis polyneuropathia) 

A hepatitis C fertőzés mellet kialakuló cryoglobulinaemia mononeuritis multiplex, esetleg polyneuropathia 

formájában okoz neuropathiát. Az axonális neuropathia hátterében vasculitis áll, a vasa nervorumban lerakódó 

immunkomplexek ischaemiához vezetnek. 

6.9.2.4. 9.2.4. HIV/AIDS (szenzoros és autonóm polyneuropathia) 

HIV betegek 30-60%-ában észlelhető disztális szimmetrikus polyneuropathia, ahol a szenzoros tünetek és a 

fájdalom dominálnak. E mellet gyakori az autonom neuropathia is. A neuropathia a HIV diagnózisa után 

átlagosan 9,5 évvel jelentkezik. Pathomechanizmusa nem világos, sem a neuronok, sem a Schwann-sejtek direkt 

fertőzése nem volt bizonyítható. 

6.9.3. 9.3. Paraziták 

6.9.3.1. 9.3.1. Chagas-betegség (gasztrointesztinális autonóm neuropathia) 

A Közép- és Dél-Amerikában endémiás Trypanosoma cruzi okozza. A krónikus fázis az általában enyhe 

tünetekkel járó akut fertőzés után 10-30 évvel jelentkezik, és az enterális neuronok pusztulása következtében 

motilitási zavarokhoz, jellegzetes megacolon és megaoesophagus kialakulásához vezet. 

6.10. 10. A perifériás idegek daganatai 

A perifériás idegek daganatainak esetében a leggyakoribb tünet, amely miatt a betegek orvoshoz fordulnak, 

maga a növekedő szöveti csomó, ritkábban látunk első panaszként fájdalmat vagy neurológiai kiesési tünetet. A 

perifériás idegdaganatok kis, de jelentős része a neurofibromatosis 1. vagy 2. típusával függ össze. 

6.10.1. 10.1. Tünetek, vizsgálatok 

A perifériás idegek daganatai által okozott tüneteket és panaszokat az idegek direkt inváziója, a környező szövet 

beszűrődése, vagy a daganat térfoglaló hatása okozza. A szenzoros és motoros kiesési tünetek azon ideg ellátási 

területének felelnek meg, amelyből a daganat kiindul, vagy amelyet nyom. Evvel ellentétben, a fájdalom 

kiterjedése sokszor nem pontosan egyezik meg az ideg ellátási területével. A Tinel-jel kiváltása a daganat vagy 

az ideg felett segíthet az érintett ideg azonosításában. 
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Megtapintva, a perifériás idegdaganatok általában mobilisak az idegre merőleges irányban, de fixáltak az ideg 

hosszában. A daganat gyors növekedése, vagy a tünetek (fájdalom, paresis) gyors progressziója malignitás 

lehetőségét veti fel és sürgős vizsgálatokat tesz szükségessé. 

A leghasznosabb képalkotó vizsgálat az MR, mert ezek a daganatok a CT-n általában az izomhoz hasonló 

szignált adnak. Újabban a perifériás idegek ultrahang vizsgálata is egyre több helyen érhető el. Az ENG 

vizsgálat is segíthet az érintett ideg vagy idegszakasz azonosításában, de sem a daganat típusára, sem annak 

malignus vagy benignus voltára nem ad információt. A kezelés – a várakozás és megfigyelés mellett – 

legfőképpen sebészi. 

6.10.2. 10.2. Jóindulatú folyamatok 

6.10.2.1. 10.2.1. Neurinoma 

A neurinoma gyakran reaktív eredetű. Keletkezése általában az ideg sérüléséhez köthető: neurotmesis 

súlyosságú idegsérülés esetén (ahol az axon folytonossága megszakad), ha a regenerálódó axonok nem az utat, 

vagyis a disztális idegcsonk megmaradó endoneuriumát, a sokféle irányba haladó axonokból egy dezorganizált 

szerkezetű csomó keletkezhet. A csomó fájdalmas lehet, ez pedig indokolja eltávolítását. 

6.10.2.2. 10.2.2. Lepra 

A lepra baktériumok kimutathatók a megfertőzött idegekben. Az ideg megvastagodása részben a gyulladás, 

részben a fibrosis következménye. Az ilyen megvastagodott idegek láthatóak vagy tapinthatóak lehetnek. Lepra 

gyanúja esetén ezeket keresni kell. Leggyakrabban és legkönnyebben észlelhetően a n. medianus, radialis és 

ulnaris, a n. auricularis post. és a n. peroneus megvastagodása fordul elő. 

http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=452601&section=8.6.2 

6.10.3. 10.3. Jóindulatú, ideghüvely eredetű daganatok 

6.10.3.1. 10.3.1. Neurofibroma 

A neurofibromák többsége – közel 90%-a - szoliter, azaz nem függ össze az 1. típusú neurofibromatozissal 

(NF1). A daganat Schwann-sejt eredetű. A neurofibromát a schwannomáktól szövettanilag a tumorban jelenlévő 

axonok különböztetik meg. A bőrben található neurofibromák a kis bőridegágakból származnak, apróbb-

nagyobb csomókként jelennek meg. A neurológiai kiesési tünetek ritkák, ha fájdalom egyáltalán van, az inkább 

lokális. Ez az altípus a leggyakoribb neurofibromatosis esetén is. A következő típus, az intraneuralis 

neurofibroma fusiformis daganat, amely a gyököket, plexusokat vagy nagyobb idegágakat érinti, és gyakrabban 

jár neurológiai tünetekkel. A fájdalom nemritkán gyöki jellegű. Az előbbiekkel ellentétben, a harmadik típus, a 

plexiform neurofibroma pathognomikus NF1-re. A több részből álló, nagy daganat nagyobb idegágakat érint. 

Az NF1-től független neurofibromák ritkán malignizálódnak, evvel ellentétben, neurofibromatosis esetén erre 

számítani kell. Különösen a plexiform neurinomák malignizálódásának nagy a veszélye. A nem malignus 

neurinomák sebészi eltávolítására panaszok esetén van szükség, de nagy az esélye a postoperatíve megjelenő 

kiesési tüneteknek. 

6.10.3.2. 10.3.2. Schwannoma 

A schwannomák tokkal rendelkező daganatok, amelyet kizárólag benignus Schwann-sejtek alkotnak, ritka a 

malignus transzformációjuk. Nagy részük szoliter, többszörös előfordulás esetén 2. típusú neurofibromatosisra 

kell gondolni. A schwannoma excentrikusan nő ki a perifériás idegből vagy ideggyökből, a tumormassza 

magába foglalja az ideget is. Legfeljebb az esetek 50%-ában okoz panaszt, amely az eltávolítását szükségessé 

teszi. 

6.10.3.3. 10.3.3. Ganglioneuroma 

A ganglioneuromák nagy (átlagos nagyság 7 cm), tokkal rendelkező daganatok, amelyek a szimpatikus 

ganglionok sejtjeiből származnak. A szimpatikus ganglion lánc bármely részén előfordulhatnak, de gyakori 

megjelenési helyük a mediastinum és a retroperitoneum. A helyi térfoglaló hatáson kívül más tünettel általában 

nem járnak. 

6.10.4. 10.4. A perifériás ideghüvelyek malignus daganatai 
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Ezek a daganatok perifériás idegdaganatoknak csak 10%-át képviselik és incidenciájuk a teljes népességet 

tekintve csak 1/100.000. Ugyanakkor ezen daganatok 50%-a NF1 betegekben fordul elő, és NF1 esetén az 

ideghüvely eredetű malignus tumor kialakulásának veszélye 10%. Plexiform neurinoma jelenléte többszörösre 

növeli az esélyt. Másodlagos daganatként is megfigyelték megjelenésüket, irradiációs terápia után 10-20 évvel 

jelentkezve. 

A perifériás ideghüvely eredetű malignus daganatok főleg a végtagokon és a törzsön fordulnak elő, általában 

viszonylag nagy, kemény csomók formájában. A daganat gyors növekedése, amelyet progresszív neurológiai 

kiesési tünetek és egyre rosszabbodó fájdalom kísér, az eddig benignus viselkedésű daganat malignus 

transzformációjának gyanúját kell felvesse. A malignitást csak a biopszia bizonyíthatja, a képalkotó vizsgálatok, 

elsősorban MR során észlelt heterogén megjelenés, a rosszul definiált határok és az ödéma, illetve az 5 cm 

feletti átmérő csak gyanújelek. Az 5 éves túlélés 50% körül van, a neurofibromatosis rosszabb prognózist jelent. 

6.10.5. 10.5. A perifériás idegeket érintő malignus daganatok és metasztázisok 

A perifériás idegeket infiltrálhatják vagy nyomhatják különféle szolid tumorok és lymphomák. Az intraneuralis 

metasztázisok igen ritkák, a proximális ideggyökök és plexusok érintettsége azonban gyakoribb. Az összes 

daganat mintegy 2%-a érinti a brachialis vagy lumbosacralis plexust, fájdalmat és szenzomotoros kiesést 

okozva. 

A Horner szindróma a ggl. stellatum, illetve az oda- és onnan elvezető szimpatikus rostok károsodásával függ 

össze. A tüdőcsúcsi daganatok (pancoast-tumor) gyakran károsítják a gangliont magát, de ez csak a Horner-

szindrómával járó esetek mintegy 20%-át teszik ki, az esetek felét a centralis neuron károsodása okozza (pl. 

agytörzsi infarctus) 

1.12. táblázat - 1. táblázat: A legfontosabb gyöki sérülésének tünettana 
 

Gyök Érzészavar Indikátor izom Mozgás Reflex Diff. Dg. 

C5 felkar lat.oldala, a 

deltoideus felett 
m. deltoideus > m. 

biceps 
kar emelése – N. axillaris 

C6 kar  lat.oldala 

(nagyujj felől) 
m. biceps könyök hajlítás biceps   

C7 III. ujj (II. és IV. 

fele), az alkarra 

terjedően dorsalisan 

m. triceps, 

ujjfeszítők, thenar 
kar, ujjak 

extenziója,  hüvelyk 

oppozíció 

triceps   

C8 V. ujj (és IV. fele), 

az alkarra terjedően a 

kisujj felől 

ujjhajlítók, 

hypothenar 
  Trömner N. ulnaris 

L3 comb elülső felszíne m. iliopsoas, m. 

sartorius 
csípő hajlítás:ülve 

térd emelése 
    

L4 csípőtől a belbokáig m. quadriceps, m. 

gluteus medius 
térd extenzió, 

Trendelenburg 
patella   

L5 alszár lat. oldala, 

lábhát a nagyujjig 
m. ext. hallucis 

longus 
sarokállás   n. peroneus 

S1 a comb hátsó 

felszíne, a talp lat. 

széle a kisujjig 

m. triceps surae lábjjhegyre állás Achilles   

6.10.6. Tesztkérdések 

1. Milyen típusú károsodást, tüneteket okozhat a fehérjeszintézist gátló hatású doxorubicin, amelyről 

ismert, hogy nem lépi át a vér-agy gátat? (B) 

A. motoros neuronopathiát 

B. szenzoros neuronopathiát 

C. radiculopathiát (egyetlen gyököt érintő, szenzoros és motoros tüneteket) 
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D. disztális, szimmetrikus szenzomotoros neuropathiát 

E. mononeuritis multiplexet 

2. Néhány nappal egymást követően fellépő jobb oldali n. peroneus és bal oldali perifériés facialis paresis 

esetében mely kórkép jön szóba elsősorban? (D) 

A. meningosis carcinomatosa 

B. Lyme-kór 

C. Diphteria 

D. vasculitis, pl. Churg-Strauss 

E. Varicella zoster 

3. Nem axonalis neuropathiát okoz: (B) 

A. Hepatitis C-vel összefüggő cryoglobulinaemia 

B. Diphteria 

C. Vasculitis 

D. Cytomegalovirus 

E. Diabetes 

4. Erre a betegségre jellemző egyes idegek megvastagodása, tapinthatóvá válása: (B) 

A. Vasculitis 

B. Lepra 

C. Neurofibromatosis 1. típus 

D. Chagas-betegség 

E. Herpes zoster 

5. A n. radialist a humerus felső harmadában ért sérülésére jellemző: (E) 

A. Az érzészavar főleg a kéz tenyéri felszínét érinti 

B. A könyök feszítése meggyengül 

C. A csukló volarflexioja meggyengül 

D. Thenar atrophia alakul ki 

E. Neurotmesis súlyosságú sérülés esetén (és sebészi helyreállítása után) a regeneráció várható ideje kb. 5 

hónap 

6. Kétoldali facialis paresis esetében a következő betegség(ekre) kell gondolni elsősorban: (B) 

A. Herpes zoster 

B. Lyme borreliosis 

C. HIV/AIDS 

D. Diabetes 
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E. Chagas-betegség 

7. S1 lézió tünete: (C) 

A. A lábháton a nagyujjig húzódó fájdalom 

B. Renyhe/kiesett patella-reflex 

C. Renyhe/kiesett Achilles-reflex 

D. A láb dorsalflexiójának gyengesége 

E. Térdextenzió gyengesége 

8. A neuropathia mellett ez a betegség jellemzően nem okoz bőrtünteket: (E) 

A. Herpes zoster 

B. Lyme-kór 

C. Lepra 

D. Neurofibromatosis 1. típus 

E. Diphteria 

9. A C7 gyök sérülése esetén tapasztalható: (D) 

A. A hypothenar izmainak gyengesége 

B. Biceps reflex renyhe 

C. Könyök nyújtása nehezített 

D. Fájdalom a középső ujj felé halad 

E. m. deltoideus meggyengül 

10. Meningosis carcinomatosára jellemző perifériás tünetegyüttes lehet: (C) 

A. Az alsó végtagokon harisnyaszerűen a térdig húzódó zsibbadás 

B. Meralgia paraesthetica 

C. Jobb n. abducens paresis melett jobb L5 tünetek 

D. Jobb peroneus paresis mellett bal oldali ulnaris lezió a könyök magasságában 

E. Kétoldali radialis paresis a humerus felső harmadának magasságában 

11. A carpalis alagút szindrómára jellemző tünet: (A) 

A. Éjszaka fokozódó, az alkarra, esetenként a felkarra is terjedő fájdalom 

B. A IV-IV ujj terülén zsibbadás, hypaesthesia 

C. Renyhe biceps reflex 

D. A IV-V flexiójának gyengesége 

E. Hypaesthesia a ligamentum carpi feletti bőrterületen 

12. Bell-paresis tünete/következménye lehet: (E) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 132  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. A nyáltermelődés fokozódása 

B. Halláscsökkenés 

C. Ptosis 

D. Myosis 

E. Cornea-fekély kialakulása 

13. Jelölje meg az egyetlen hibás állítást! (C) 

A. Radialis paresisre az “esőkéz” jellemző 

B. Perifériás facialis paresis esetén a szemhéj zárása nehezített 

C. C7 lézió esetén a biceps reflex renyhébb 

D. L4 lézió esetén a patella reflex renyhe 

E. Peroneus paresis esetén a láb plantarflexiója gyengült 

14. Jelölje meg az egyetlen helyes állítást! (C) 

A. A meralgia paraesthetica tünete a csípő flexió gyengesége 

B. A perifériás facialis paresis nem jár vegetativ/szenzoros kiesési tünetekkel 

C. A carpalis alagút szindróma okozhat izomhypotrophiát 

D. Az L4 gyök léziója a megfelelő dermatómában az izzadás csökkenésével jár 

E. Horner szindróma az izzadás fokozódásával jár. 

15. Azonos neurológiai tünetet (is) okozhatnak: (D) 

A. Meralgia paraesthetica és Th12 gyöki lezió 

B. Meralgia paraesthetica és S1 gyöki lézió 

C. C5 lézió és radiális paresis a humerus felső harmadának magasságában 

D. Herpes zoster oticus és Bell-paresis 

E. Carpalis alagút szindróma és felső brachialis plexus lezió 

7. 1.g. Dysimmun neuropátiák. – Pfund Zoltán 
[Szakmai lektor: Mátyusné Csépány Tünde Cecília] 

A szerzett neuropathiák egy különleges csoportot alkotnak melyben nagyon sok kórkép található egymástól 

eltérő patogenézissel. A gyulladásos formák képezik a perifériás neuropátiák legnagyobb csoportját. Az ismert 

adatok alapján a gyulladásos neuropahtiák patogenezise immunmediált. Ezekben a kórfolyamatokban a 

perifériás idegek gyulladásos infiltrációja figyelhető meg másodlagos myelin és/vagy axon károsodással. Ezek a 

kórképek három nagy csoportra oszthatóak: akut, subakut és krónikus. Ebben a fejezetben az akut és a krónikus 

immunmediált neuropathiák jellegzetességeit ismertetjük. 

7.1. 1. Akut gyulladásos neuropathiák: Guillain-Barré szindróma 
variánsai 

Guillaine-Barré szindróma (Guillaine-Barré syndrome GBS) a leggyakoribb oka az akut neuromuszkuláris 

gyengeségnek a fejlődő világban. A szindrómát két francia orvos Georges Guillain and Jean Alexandre Barré 
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írta le elsőként 1916-ban. A kórkép incidenciája 1-4/100,000 személy. Nemek közötti különbség nincs, bármely 

életkorban megjelenhet. A betegség megjelenésének van egy szezonalitása, azokban az évszakokban gyakoribb, 

amikor a predisponáló fertőző betegségek előfordulása megnövekszik. GBS-nek számos altípusa és variánsa 

van, ezáltal nem tekinthető homogén betegségnek. Az altípusok az alábbiak: 

• Akut gyulladásos demyelinisatiós polyradiculoneuropathia (acute inflammatory demyelinating 

polyradiculoneuropathy AIDP) 

• Akut motoros axonális neuropathia (acute motor axonal neuropathy AMAN) 

• Akut motoros és szenzoros axonális neuropathia (acute motor sensory axonal neuropathy AMSAN) 

• Miller Fisher szindróma (Miller Fisher syndrome MFS) és egyéb regionális variánsok 

• Pharyngealis-cervicalis-brachialis 

• Parapareticus 

• Nervus facialis paresis 

• Tisztán oculomotoros 

• GBS funkcionális variánsai 

• Pandysautonomia 

• Tisztán szenzoros/ganglion érintettségű GBS 

• Akut vékonyrost neuropathia 

• Ataxiás GBS 

7.1.1. 1.1. Akut gyulladásos demyelinisatiós polyradiculoneuropathia (AIDP) 

Az AIDP a leggyakoribb multifokális demyelinisatiós kórkép az akut gyulladásos neuropathiák csoportjában. 

Az AIDP incidenciája 90% a GBS csoporton belül a nyugati féltekén. Hozzávetőlegesen az AIDP betegek 60-

70%-nak az anamnézisében szerepel néhány napos-hetes infekció a betegség kialakulását megelőzően. 

Az alábbi fertőzések teszik a beteget fogékonnyá AIDP kialakulására: 

• Campylobacter jejuni (leggyakoribb) 

• Cytomegalovírus (CMV) 

• Epstein-Barr vírus (EBV) 

• Mycoplasma pneumoniae 

• Egyéb: HIV, Hepatitis A,B,C, Haemophylus influenzae, H1N1 influenza vakcináció 

7.1.1.1. 1.1.1. Klinikai tünetek 

Az AIDP diagnózisa alapvetően klinikai. Vannak vizsgálatok melyek segítenek a diagnózis felállításában annak 

ellenére, hogy a betegség korai fázisában normálisak lehetnek. Az AIDP korai fázisában zsibbadás és bizsergés 

jelenik meg a lábakon mely a proximális irányban terjed, később a karokat is érinti. Ebben a folyamatban az arc 

is érintett lehet. Gyakran jelenik meg a háton és az alsó végtagokban szúró, égető fájdalom. A vastag rostokhoz 

köthető szenzoros funkciózavar kifejezettebb, mint a vékonyrostokhoz köthető. A szenzoros zavar progresszív, 

enyhe-súlyos izomgyengeséggel társul. A gyengeség először az alsó végtagokat érinti majd felfelé terjed tovább 

érintve a törzset, a karokat, a nyakat és a fejet. Enyhe-közepesen súlyos facialis paresis, valamint ptosissal 

társuló ophthalmoparesis szintén kifejlődhet. Az izmok nyújtási reflexei (mélyreflexek) progresszíven 

csökkennek. A hólyag és bélrendszer funkciói általában megtartottak, bár súlyos esetekben károsodhatnak. 

Autonóm instabilitás (hypotensio, hypertensio, cardialis arrhythmia) gyakran észlelhető AIDP-ben. Légzési 

elégtelenség a betegek 1/3-ában fejlődik ki. 
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A neuropathia általában 2-4 hétig progrediál. A betegek 50%-a 2 hét alatt jut el a mélypontra, míg 90%-a a 

betegeknek bizonyosan eljut a mélypontra a 4. hét végére. Ha a betegség kezdete szubakut, a progresszió 4-8 

hétig tart, akkor a kórfolyamatot szubakut gyulladásos demyelinisatiós polyneuropathiának kell tartani. Abban 

az esetben, ha a tünetek progressziója 8 hétnél tovább tart, akkor AIDP jelenléte elvethető, a betegséget krónikus 

gyulladásos demyelinisatiós polyneuropathiaként (CIDP) kell definiálni és kezelni. A szubakut és krónikus 

betegek a legtöbb esetben addig progrediálnak amíg nem kapnak immunszuppresszív vagy immunmoduláló 

kezelést. Ha a betegség eljutott a mélypontra, egy plateau fázis veszi kezdetét mely néhány naptól néhány hétig 

tart, végül megindul a javulás, ami hónapokig tarthat. Évekkel a betegség kezdetét követően a betegek 

többségénél lehet maradványtünetet vagy tüneteket észlelni, míg a betegek kevesebb, mint 10 %-ánál lehet 

korlátozottságot okozó motoros vagy szenzoros tünetet találni. A betegség mortalitása körülbelül 5%-os. A 

beteg halálához az alábbi okok szoktak vezetni: respirációs distressz szindróma, aspiráció, pulmonális 

embolizáció, cardialis arrhythmia, szepszis. A rosszabb prognózis rizikófaktorai az alábbiak: 1. 50-60 évet 

meghaladó életkor, 2. hirtelen kezdetű súlyos gyengeség, 3. gépi lélegeztetés szükségessége, 4. ENG vizsgálatok 

során detektált disztális motoros válaszok amplitúdói a normális érték 20%-a alatt vannak. 

7.1.1.2. 1.1.2. Vizsgálatok 

Albuminocytológiai (sejt-fehérje) disszociáció figyelhető meg a lumbálisan levett liquorban: az összfehérje szint 

emelkedett (> 0,45 g/L) mely a betegek több mint 80%-a esetén sejtmentes vagy kevés mononukleáris sejtet (50 

sejt/mm3) tartalmazó liquor sejtszámmal társul a második héten. A betegek egyharmada esetén a liquor fehérje 

normális lehet az első héten. Általában a liquor fehérje szint 4-6 hétig emelkedik. Intravénás immunglobulin 

(IVIG) adása aszeptikus meningitishez vezethet a vártnál magasabb fehérje szinttel és sejtszámmal. 

A rutin vérvizsgálatok általában normálisak AIDP megjelenésekor. Ritkán emelkedett májfunkciós értékeket 

lehet észlelni, mely vírus hepatitis (CMV, EBV) következménye lehet. Hyponatraemia azokban a betegekben 

fordul elő, akiknél az antiduretikus hormon szekréciója nem megfelelő (syndrome of inappropriate antidiuretic 

hormone secretion SIADH) vagy nagyon magas az atriális natriuretikus faktor szintje. A betegek egy részénél 

antigangliozid antitestek, főként GM1 IgG antitestek detektálhatóak, melyek egy megelőző campylobacter jejuni 

infekció következményének tekinthetőek. A közelmúltben bekövetkezett campylobacter jejuni fertőzést 

szerológiai vizsgálatok is alátámaszthatják. Anti-GM2 antitestek szintén megjelenhetnek, ezek megelőző CMV 

infekcióra utalnak. Ezekben az esetekben domináló szenzoros neuropathia észlelhető. 

A gerinc MRI (magnetic resonance imaging) vizsgálatok az ideggyökök kontrasztanyag halmozását 

mutathatják, egyebekben az MRI vizsgálatok negatívak. 

Általánosságban elmondható, hogy AIDP esetén a jellegzetes elektrofiziológiai vizsgálatok a következők: 

megnyúlt disztális motoros és szenzoros latenciák, lassú idegvezetési sebességek, temporális diszperzió, 

kondukciós blokk, megnyúlt F-hullám és H reflex latenciák. Az első héten a motoros vezetési sebességek 

normálisak lehetnek vagy csak kevés az eltérés. Általában a legelső kóros jel a megnyúlt F-hullám és a H reflex 

latenciák, melyek a proximális idegszakaszok-gyökök érintettségére utalnak (Ábra 1). 

1.67. ábra - 1. ábra: AIDP beteg nervus peroneus F-hullám vizsgálata. Valamennyi 

detektált F-hullám megnyúlt. A testmagasság alapján megjelenő vertikális vonal 

mutatja a határt a normális és patológiás válaszok között 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 135  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A disztális motoros válaszok amplitúdói kisebbek lehetnek a betegség első hetében. A következő hetekben 

további amplitúdó csökkenés detektálható. A szenzoros vezetési sebesség csökkenése, a temporális diszperzió és 

a kondukciós blokk megjelenése a betegség későbbi fázisában várható. A motoros vezetési sebességek 

csökkenéseinek maximuma 3-8 héten belül várható. A következő egy hónapban a motoros vizsgálatokban nincs 

változás, majd fokozatos javulás észlelhető az ezt kövő hetekben, hónapokban. A végső állapot eléréséhez 

legalább egy évre van szükség. Nincs korreláció a disztális motoros latencia és a motoros vezetési sebesség 

valamint a klinikai tünetek súlyossága között. Amennyiben a disztális motoros válaszok amplitúdói kisebbek 

mint a normális amplitúdók 20%-a, a betegség kimenetelének prognózisa rosszabb. A felső végtagok szenzoros 

idegei súlyosabban és korábban érintettek, mint az alsó végtagok disztális szenzoros idegei (pl. nervus suralis). 

A betegség kezdetét követően a betegek felénél észlelhető csökkent szenzoros vezetési sebesség és amplitúdó 

csökkenés. Az eltérések maximuma a 4.-ik és 6.-ik hét között várható. A redukált szenzoros amplitúdókért a 

másodlagosan kialakult axonális degeneráció, a kondukciós blokk és a demyelinisatiohoz köthető fázis kioltás 

tehető felelőssé. A tenyerek és talpak „szimpatikus bőr reakciója” ún. ’sympathetic skin response (SSR)’ 

vizsgálata autonóm funkciózavar jelenlétére utalhat a megnyúlt latenciák és a csökkent amplitúdók révén. Az 

EMG vizsgálattal a legkorábbi rendellenesség a motoros egység akciós potenciálok redukált interferencia 

mintája. A kórkép kezdetét követően a 2-4 héten jelenhetnek meg a denervációs potenciálok (fibrilláció és 

pozitív éles hullám, Animáció 1 és 2), míg az arcizomzatban myokymiás potenciálokat lehet detektálni. 

1. animáció 
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1. animáció 

2. animáció 

 

2. animáció 

Az idegbiopszia végzése csak ritkán indokolt AIDP-ben. Korábbi vizsgálatok az ideggyökökön perivascularis 

mononukleáris sejt infiltrációt mutattak, melyek elsősorban makrofágok voltak. Paranodális myelin veszteséget 

és internodális demyelinisatiót lehetett megfigyelni a Ranvier-féle befűződéseknél és azok között. 

7.1.1.3. 1.1.3. Patogenezis 

Az AIDP allergiás neuronitisnek tekinthető. A bakteriális epitop valószínüleg egy glycolipid. Molekuláris 

hasonlóság figyelhető meg a myelin epitópok és a fertőzést okozó kórokozón expresszálódó glikolipidek között. 

Az infekció mindig megelőzi az AIDP kialakulását és a fennt említett hasonlóság lehet a triggere az 

immunmediált támadásnak mely az idegszövetet éri. Az epitópok makrofágok révén kerülnek kapcsolatba a T 

sejtekkel. Az aktivált T sejtek az endotéliumba penetrálódnak, felismerik a keresztreakcióban résztvevő 

antigéneket, cytokinek szabadulnak fel, melyek aktiválják az endoneuriális makrofágokat. A makrofágok 

aktivációja különböző enzimek valamint szabadgyökök (nitrogén monoxid NO) megjelenését eredményezi, 

ezáltal megtámadják a myelint. Az aktivált T sejtek citokineket szabadítanak fel, melyek segítenek a B sejteknek 

az antitestek létrehozásában. Az antitestek átmennek a felszínen, kötődést követően aktiválják a komplementet, 

károsítják a Schwann sejteket, ezáltal a myelin vezikuláris megsemmisüléséhez vezetnek (Ábra 2). 

Neuromuszkuláris junkció (NMJ) blokád szintén megfigyelhető AIDP-ben: a preszinaptikus transzmitter 

felszabadulás lecsökken, ugyanakkor a posztszinaptikus csatornák normálisan aktiválódnak. 

1.68. ábra - 2. ábra: Perifériás ideg célpontok akut gyulladásos neuropathiákban. AIDP 

és MFS esetén az autoimmun támadás a myelinhüvely membrán ellen irányul. AMAN 

és AMSAN esetén az axoplazma a támadáspont a Ranvier-féle befűződésben 

 

7.1.1.4. 1.1.4. Terápia 

Az általános kezelési elvek az alábbiakat foglalják magukban: légzés és keringés monitorozás, antikoaguláció, 

folyadék bevitel-ürítés egyensúlya, táplálás, elektrolitok monitorozása, korai fizioterápia, a beteg állapotának 

megfelelő ápolás. Súlyos fájdalom esetén javasolt a következő gyógyszerek használata: pregabalin, gabapentin, 
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duloxetine, amitriptylin. Az AIDP specifikus kezelése kétfajta hatékony terápia alkalmazását teszi lehetővé: 1. 

plazmaferezis, 2. intravénás immunglobulin (IVIG). A plazmaferezis hatásának pontos mechanizmusa nem 

ismert, de valószínű, hogy eltávolítja az AIDP patogenezisében szerepet játszó humoralis faktorokat, 

autoantitesteket és immunkomplexeket. A standard terápia 200-250 ml/tskg 4-6 alkalommal másnaponta. Az 

IVIG legalább annyira hatékony, mint a plazmaferezis. Amit fontos tudni, hogy az IVIG terápiának nincs 

járulékos jótékony hatása a plazmaferezis után. Az IVIG dózisa 2,0 g/tskg 2-5 egymást követő napon. Az IVIG 

valószínűleg gátolja a gangliozid antitestek kötődését a saját antigénjükhöz, ezáltal a terápia megelőzi a 

komplement aktivációt és a következményes patofiziológiai hatásokat. A plazmaferezisnek és az IVIG 

terápiának a betegség kezdetétől számítva 7-10 napon belül el kell kezdődnie. 

7.1.1.5. 1.1.5. Gyermekkori AIDP 

A klinikai, a rutin vérvizsgálatok, az elektrofiziológiai vizsgálatok eredményei valamint a terápiás válaszok 

hatékonysága nagyon hasonlóak ahhoz, ami a felnőtt betegek esetén látható. Infekció általában kimutatható a 

betegség kezdete előtti két hónapon belül. Fontos az esetleges kullancscsípés tisztázása, mivel a kullancs okozta 

bénulás nagyon hasonlít az AIDP-hez köthető gyengeségre. 

7.1.2. 1.2 Akut motoros axonális neuropathia (AMAN) 

Az AMAN-t, mely kínai paralízis szindróma néven is ismert, 1991-ben írta le első alkalommal Guy McKhann 

és munkatársai. Az AMAN megjelenése gyakran járványszerű, különösen gyakori Kínában, Japánban és 

Mexikóban. Az AMAN és AMSAN előfordulása a nyugati félteke országaiban ritka, 3-5%-a a GBS 

altípusoknak. A betegség gyermekekben és felnőttekben egyaránt előfordulhat. 

7.1.2.1. 1.2.1 Tünetek 

A betegség hirtelen kezdetű súlyos generalizált izomgyengeség formájában jelenik meg. A disztális izmok 

gyakran súlyosabban érintettek, mint a proximálisak. A betegek egyharmadában agyidegtünet és légzési 

elégtelenség jelen van. Szenzoros deficit nincs, autonóm diszfunkció csak ritkán észlelhető. A végtagok 

mélyreflexei megtartottak, csökkentek vagy nem válthatóak ki. Néhány betegben fokozott mélyreflexek 

fejlődnek ki a gyógyulási periódusban. A felépülés időtartama megegyezik az AIDP-nél leírtakkal, a betegek 

többsége jól gyógyul. A mortalitási ráta kevesebb, mint 5%. 

7.1.2.2. 1.2.2. Vizsgálatok 

A liquor vizsgálata albuminocytológiai disszociációt jelez. A szerológiai vizsgálat a közelmúltban elszenvedett 

Campylobacter jejuni fertőzésre utal. A szérum és liquor vizsgálatokkal gyakran GM1, GD1a, GD3, és 

Ga1NAGD1a autoantitestek jelenléte igazolható. Az ENG vizsgálatokkal a disztális motoros válaszok 

amplitúdója alacsony vagy a válasz hiányzik, a szenzoros válaszok normálisak. Ha a motoros válasz 

detektálható, akkor a disztális latenciák, a motoros vezetési sebességek és az F-hullám latenciák normálisak. A 

csökkent motoros válasz amplitúdók hátterében az alábbi okok húzódhatnak meg: disztális kondukciós blokk, a 

motoros ideg terninális ágainak degenerációja, kiterjedt axonális degeneráció. Az EMG vizsgálattal zajló 

denervációra utaló eltérések valamint a motoros egységpotenciálok redukált interferencia mintája regisztrálható. 

A hisztológiai vizsgálatokkal a következő eltérések mutathatók ki: a Ranvier befűződések megnagyobbodása, 

IgG és komplement aktivációs termékek lerakódása a motoros idegrostok axolemmájára a befűződéseknek és a 

befűződések közötti helyeknek megfelelően. Az érintett Ranvier befűződéseknél makrofágok gyűlnek össze és a 

befűződésekbe migrálnak, majd a myelinhüvely alatt behatolnak a periaxonális térbe. A súlyosabb esetekben az 

axonok degenerálódni kezdenek annak ellenére, hogy a myelin hüvelyek belseje épnek tűnik. 

7.1.2.3. 1.2.3. Patogenezis 

Legvalószínűbb, hogy az AMAN kialakulását a Ranvier befűződések axolemmáján található ismeretlen epitóp 

vagy epitópok ellen irányuló immuntámadás okozza. Axonalis degeneratio alakul ki túlnyomóan a motoros 

idegek terminális ágaiban, mely ritkábban az ideggyökökben is megtalálható. Lehetséges, hogy az a képződő 

antitestek a GM1 és GD1a gangliozidok ellen irányulnak, melyek keresztreakciót alakítanak ki a Campylobacter 

jejuni lipopoliszacharid membránjával. Az antitestek kötődése a befűződések axolemmájához csökkentheti a 

nátrium és növelheti káliumáramlást, ezáltal kondukciós blokkot okozhat (Ábra 2). 

7.1.2.4. 1.2.4. Terápia 

Az általános kezelési elvek az alábbiakat foglalják magukban: légzés és keringés monitorozása, antikoaguláció, 

folyadék bevitel-ürítés egyensúlya, táplálás, elektrolitok monitorozása, korai fizioterápia, a beteg állapotának 
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megfelelő ápolás. Súlyos fájdalom esetén javasolt a következő gyógyszerek használata: pregabalin, gabapentin, 

duloxetine, amitriptylin. Specifikus kezelés: IVIG és plazmaferezis. Az IVIG szignifikánsan csökkenti a 

komplementfüggő cytotoxicitást. Az IVIG kezelt betegek gyorsabban gyógyulnak, mint a plazmaferezissel 

kezelt betegek, igaz az alcsoport analízisekkel nem volt lényeges különbség a két terápiás csoport között a végső 

gyógyulás tekintetében. 

7.1.3. 1.3. Akut motoros szenzoros axonális neuropathia (AMSAN) 

Feasby és munkatársai voltak az elsők, akik 1986-ban részletesen leírták a jellegzetességeit a GBS axonális 

variánsának. Amint ezt már említettük az AMAN esetén, az AMAN és AMSAN közös incidenciája 3-5%-a a 

GBS alcsoportoknak a nyugati félteke országaiban. 

7.1.3.1. 1.3.1. Klinikai tünetek 

A szenzoros tünetek a kezeken és a lábakon jelennek meg, később súlyosbodnak. Valamennyi érzőmodalitás 

csökkent, areflexia gyakran észlelhető. Az AMSAN betegeknél a progresszív, súlyos fokú, generalizált 

izomgyengeség néhány napon belül kifejlődik. Ophthalmoparesis, dysphagia, és a légzésben szerepet játszó 

izmok gyengesége kialakulhat. Instabil vérnyomás, szívritmuszavar úgyszintén jelen lehet. Az izomerő javulása 

lassú és gyakran nem teljes. Gyermekkorban az AMSAN előfordulása ritka, prognózisa jobb. 

7.1.3.2. 1.3.2. Vizsgálatok 

Az agyvízben albuminocytologiai disszociáció általában kimutatható. Az AMSAN-t gyakran előzi meg 

Campylobacter jejuni fertőzés, gangliozid (GM1, GM1a) elleni antitestek jelenléte sok betegben észlelhető. Az 

elektrofiziológiai vizsgálatok a motoros és szenzoros válaszok amplitúdóinak jelentős csökkenését vagy hiányzó 

válaszokat mutatnak a betegség kezdetét követően 7-10 napon belül. Az alacsony amplitúdók nem feltétlenül 

utalnak axonális degenerációra, hiszen disztális kondukciós blokk demyelinisatióval és anélkül is okozhat 

alacsony disztális válaszokat. Amennyiben a disztális válaszok megjelennek, a motoros és szenzoros disztális 

latenciák és a vezetési sebességek normálisak vagy csak enyhén érintettek. A tűelektródás EMG vizsgálatok az 

interferencia minta kifejezett redukcióját jelzik. Néhány héttel a betegség kezdete után fibrillációs potenciálokat 

és pozitív éles hullámokat lehet detektálni a legtöbb izomban, dominálóan a disztális izmokban. A disztális 

válaszok észlelése esetén, az idegbiopszia szövettani vizsgálata sokkal inkább demyelinisatiót mutat, mint 

axonális degenerációt az AMSAN későbbi fázisában. Azokban a betegekben, akiknél a motoros és szenzoros 

válaszokat nem lehetett kiváltani az idegbiopszia szövettani értékelése primer axonális degenerációra utal. 

Ezekben az esetekben az idegbiopszia hiányzó vagy minimális demyelinisatiót és limfocitás infiltrációt jelez. A 

myelinizált és nem myelinizált rostok prominens axonális degenerációja a ventrális és dorsalis ideggyökökön 

valamint a perifériás idegegeken figyelhető meg. A myelin hüvelyen belül periaxonálisan nagyon sok makrofág 

látható. 

7.1.3.3. 1.3.3. Patogenezis 

Az AMSAN gyakran jelenik meg Campylobacter jejuni fertőzést követően mely a perifériás idegek 

gangliozidjai (GM1, GM1a) ellen irányuló antitestek megjelenéséhez vezet. A bakteriális gangliozidszerű epitóp 

stimulálja a B sejteket annak érdekében, hogy olyan antitestek termelődjenek, melyek kötődhetnek az 

axolemmális antigénekhez, ezáltal a makrofágok betörnek a periaxonális térbe és blokkolják az idegvezetést 

vagy axonális vezetést hoznak létre. (Ábra 2). 

7.1.3.4. 1.3.4. Terápia 

Az általános kezelési elvek az alábbiakat foglalják magukban: légzés és keringés monitorozás, antikoaguláció, 

folyadék bevitel-ürítés egyensúlya, táplálás, elektrolitok monitorozása, korai fizioterápia, a beteg állapotának 

megfelelő ápolás. Súlyos fájdalom esetén javasolt a következő gyógyszerek használata: pregabalin, gabapentin, 

duloxetine, amitriptylin. Specifikus kezelés: IVIG és plazmaferezis hatékony terápiát jelentenek az AMSAN 

betegek számára. 

7.1.4. 1.4. Miller Fisher szindróma (MFS) 

A betegséget Charles Miller Fisher után nevezték el, aki elsőként közölte le a kórképet GBS variánsként 1956-

ban. Az MFS betegek átlagos életkora a kórkép kezdetén a negyvenes évek elejére tehető. A felnőttek mellett 

gyermekek is megbetegedhetnek. A betegek kétharmada férfi. 
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7.1.4.1. 1.4.1. Klinikai tünetek 

A MFS legjellegzetesebb klinikai tünetei az alábbiakat foglalja magában: ataxia, areflexia és ophthalmoplegia. 

Általában diplopia az első tünet, melyet a szenzoros ataxia következtében kialakult egyensúlyi bizonytalanság és 

mozgáskoordinációs zavar követ. A szemmozgató izmok aszimmetrikus gyengesége gyakran teljes 

ophthalmoplegiáig progrediál. Ptosis szintén megjelenik, azonban a pupillák érintettsége csak ritkán látható. 

Egyéb agyidegek is károsodhatnak, ezek facialis paresist, dysphagiát és dysarthriát okozhatnak. A betegek az 

arc és a végtagok disztális részének zsibbadásáról számolnak be. Areflexia nagyon gyakori, enyhe foku 

proximális végtaggyengeség kialakulhat. A kórfolyamat indulásához képest 2-3 héten belül megindulhat a 

javulás, általában 6 hónapon belül az érintett funkciók helyreállnak. 

7.1.4.2. 1.4.2. Vizsgálatok 

Az első három hét során általában detektálható albuminocytológiai disszociáció a liquorban. A szerológiai 

vizsgálatok megelőző Campylobacter jejuni infekcióra és anti-GQ1b gangliozid antitestek jelenlétére utalnak. A 

GQ1b IgG antitestek legmagasabb szérum szintje az első héten észlelhető. A végtagok elektroneuronográfiás 

vizsgálatai normális motoros válaszok mellett a szenzoros válaszok csökkent amplitúdóját mutatják. A betegek 

felében az arcizomzatból regisztrált motoros válaszok amplitúdója redukált. A hisztopatológiai vizsgálatokkal 

demyelinisatio és gyulladásos infiltráció látható a nervus oculomotoriusban, trochlearisban, abducensben és a 

perifériás idegek szenzoros ganglionjaiban. 

7.1.4.3. 1.4.3. Patogenezis 

A kórkép korai fázisában a szenzoros ganglionok és a nervus oculomotorius rostjai károsodnak. A betegséget 

megelőző infekciók kórokozói ellen autoantitestek képződnek melyek keresztreagálnak a perifériás idegek 

epitópjaival (pl. GQ1b). A nervus oculomotorius rostjai és a szenzoros ganglionok bőséges sejtfelszíni GQ1b 

ganglioziddal rendelkeznek. Az MFS betegek szérumában detektálhatóak azok a célantitestek melyek ezen 

gangliozidokat károsítják. A terminális motoros idegek periszinaptikus Schwann sejtjei ugyancsak 

célantigéneknek tekinthetőek. A GQ1b antitestek a neuromuszkuláris junkcióhoz kötődnek, mely komplement-

függő folyamat révén masszív acetylkolin felszabaduláshoz vezet az idegvégződésekben, ezáltal a 

neuromuszkuláris transzmisszió blokkolódik (Ábra 2). 

7.1.4.4. 1.4.4. Terápia 

Az IVIG effektív specifikus terápiának tekinthető, mely gátolja a GQ1b antitestek kötődését a GQ1b-hez, ezáltal 

megelőzi a komplement aktivációját. A plazmaferezis eltávolítja az antitesteket a vérből, igaz a korábbi 

vizsgálatok nem igazoltak szignifikáns javulást plazmaferezist követően. MFS ismételt kialakulása nagyon 

ritkán fordul elő, a betegség prognózisa ebben az esetben is jónak tekinthető. Glukokortikoszteroid terápia 

hatásos lehet ezekben az esetekben. 

7.1.5. 1.5. Pandysautonomia 

Az első akut pandysautonomia szindróma közlemény 1969-ben jelent meg a neurológiai irodalomban, mely 

Young és munkatársai munkájának köszönhető. 

7.1.5.1. 1.5.1. Klinikai tünetek 

Az akut pandysautonomia akut vagy szubakut megjelenéssel társuló szerzett betegség, mely sokféle szimpatikus 

és paraszimpatikus autonóm tünet kialakulását foglalja magában: ortosztatikus hypotensio, anhydrosis, csökkent 

pupilla reakciók, csökkent könnyezés és nyálelválasztás, gasztrointesztinális parézis, a szexuális funkciók és a 

vizeletürítés károsodása. Vannak klinikai variánsok, melyek az alábbi tünetek jelenlétével társulnak: szenzoros 

vagy szenzomotoros neuropathia, predomináns kolinerg dysautonomia, poszturális ortosztatikus tachycardia 

szindróma. 

7.1.5.2. 1.5.2. Vizsgálatok 

A liquorban gyakran sejt-fehérje disszociáció mutatható ki. Azokban a betegekben, akiknél az autonóm 

neuropathia idiopathiás magas lehet a ganglion acetylkolin receptor autoantitestek szintje. A rutin szenzoros és 

motoros elektroneuronográfiás illetve elektromyográfiás vizsgálatok általában normálisak. Az autonóm tesztek 

sokat segíthetnek a diagnózis felállításában: ortosztatikus hypotensio, szívfrekvencia csökkent variabilitása, 

abnormális válasz Valsalva manőver során, szimpatikus szudomotoros bőrválasz („symphatetic sudomotor skin 

response” SSR) vizsgálat során a válaszok latenciái megnyúltak, amplitúdójuk redukált vagy a válaszok 
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hiányozhatnak, gasztrointesztinális vizsgálatok hypomotilitást jelezhetnek. Az idegbiopszia vizsgálatok a kisebb 

átmérőjű myelinizált rostok sűrűségének csökkenését mutatják. Epineuriális perivaszkuláris gyulladásos jelek 

jelen lehetnek. 

7.1.5.3. 1.5.3. Patogenezis 

A klinikai tünetek alapján a perifériás autonóm neuronok vagy a ganglionok (idegdúcok) autoimmun károsodása 

állhat kórkép kialakulásának hátterében. A betegek egy részénél a preszinaptikus autonóm idegterminálon 

elhelyezkedő kálcium csatornák elleni autoantitestek detektálhatóak. 

7.1.5.4. 1.5.4. Terápia 

Korábbi vizsgálatok szerint a plazmaferezis, az IVIG, a prednisolone és egyéb immmunszupresszív gyógyszerek 

hatékonysága változó. A terápia szempontjából a legfontosabb az ortosztatikus hypotensio valamint a 

székrekedés és vizelet inkontinencia szupportív kezelése (fludrocortisone, midodrine, metaclopramide, 

cisapride, duzzasztó anyagok, laxativumok, bethanechol). 

7.1.6. 1.6. Tisztán szenzoros/ganglion érintettségű GBS 

A szerzett szenzoros neuronopathiák egymástól eltérő patomechanizmusú kórképek esetén alakulhatnak ki. Ide 

tartoznak a paraneoplasztikus, dysimmun, szisztémás autoimmun (Sjögren szindróma), infektív (EBV), toxikus 

és idiopátiás kórképek. Valamennyi esetben a hátsó gyökér ganglion perifériás szenzoros neuronjai 

degenerálódnak. Feltételezések szerint a dysimmun kórkép hátterében a dorsalis idegdúc ellen irányuló 

immunkárosodás húzódik meg. 

7.1.6.1. 1.6.1. Klinikai tünetek 

Az autoimmun szenzoros neuronopathia ritka felnőttkori betegség enyhe női dominanciával. A tünetek néhány 

óra alatt kialakulhatnak, más esetekben ez akár néhány hónapig is eltarthat. A betegség lefolyása lehet 

monofázisos javulással és maradvány tünetekkel, lehet krónikus progresszív és ugyancsak lehet krónikus 

relapszáló. A panaszok az alábbiakat foglalják magukban: az arc, a törzs és a végtagok bizsergése és zsibbadása, 

mely lehet fájdalmas is. A tünetek aszimmetrikusan alakulnak ki, a betegség későbbi fázisában a szenzoros 

tünetek nagyobb területet érinthetnek. A betegek gyakran panaszkodhatnak a kezek ügyetlenségére és a járás 

bizonytalanságára. A fizikális vizsgálattal a vibrációérzés, az izületi helyzet- és mozgásérzés (mélyérzések) 

csökkent, míg a felületes érzések (fájdalom, hőmérséklet) kevésbé érintettek. A legtöbb betegnél szenzoros 

ataxiát lehet észlelni izomgyengeség nélkül. A mélyreflexek renyhék vagy hiányoznak. 

7.1.6.2. 1.6.2. Vizsgálatok 

Az akut fázisban a sejtmentes liquor fehérjeszintje emelkedett, a szubakut és krónikus fázisban a fehérjeszint 

normális vagy enyhén emelkedett. Az MRI vizsgálattal kontrasztanyag halmozást látunk a spinális hátsó 

gyökerekben. Ritkábban, a T2-súlyozott MRI felvételeken a jelintenzitás fokozott a gerincvelői hátsó oszlopban 

(columna posterior). Néhány betegnél lehet detektálni a monoklonális gammopátiát GD1b antitestekkel. Az 

elektroneuronográfiás vizsgálatokkal az amplitúdó csökkent vagy a válaszok hiányoznak. Ha a szenzoros 

válaszok megjelennek, a disztális latenciák és a szenzoros vezetési sebességek általában normálisak. Típusos 

esetekben a H-reflexek és a blink reflexek hiányoznak. A szenzoros idegek biopsziája a vastag myelinizált 

rostok kisebb, a vékony myelinizált rostok nagyobb mértékű károsodására utalnak. Enyhe fokú perivaszkuláris 

gyulladás megjelenhet. Egy korábbi immunohisztokémiai vizsgálatban a CD8+ T-sejt-mediált cytotoxikus 

károsodást mutatták ki a ganglion neuronjai ellen. 

7.1.6.3. 1.6.3. Patogenezis 

Az autoimmun szenzoros neuronopathiákat autoimmun károsodás okozza, mely a hátsó gyökér ganglionok ellen 

irányul. Valószínűleg a GD1b gangliozid a célantigén. 

7.1.6.4. 1.6.4. Terápia 

A betegek egy részének állapota javul immunterápia (plazmaferezis, IVIG, kortikoszteroid) mellett, a betegek 

másik része spontán javul. 

7.1.7. 1.7. Akut vékonyrost neuropathia 
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A vékonyrost neuropathiák többségét lassan progrediáló panasz- és tünettan jellemzi. A vékonyrost neuropathiás 

kórképek az alábbi alcsoportokat foglalják magukban: metabolikus (diabetes mellitus, hypertrigliceridaemia), 

immun (szisztémás lupus erythematosus, Sjögren szindróma, nem meghatározott jelentőségű monoklonális 

gammopátia, paraneoplasztikus, gyulladásos bélbetegségek, sarcoidosis), infektív (Lyme kór, lepra, HIV, 

hepatitis, EBV, botulismus, Chagas-betegség), toxikus (metronidazol, statinok, vincristine, paclitaxel, cysplatin, 

alkohol, nehéz fémek), és herediter (familiáris amyloidosis, Fabry betegség, Tangier betegség, herediter 

szenzoros és autonóm neuropathák) kórképek. Akut esetekben valószínűleg immunmediált patomechanizmus 

felelős a panaszok és tünetek gyors kialakulásáért. 

7.1.7.1. 1.7.1. Klinikai tünetek 

A betegek progresszív égő fájdalomra és paraesthesiára panaszkodnak, mely kezdetben csak az alsó végtagokat, 

későbbiekben a felső végtagokat is érinti. A neuropathás fájdalom általában négy hónapon belül megszűnik. A 

betegek izomerejében változás nincs, a mélyreflexek normálisak. A felületes érzések károsodnak (fájdalom, 

hőmérséklet), a mélyérzések (propriocepció, vibráció) normálisak maradnak. 

7.1.7.2. 1.7.2. Vizsgálatok 

A Guillain-Barré szindróma egyéb altípusaihoz hasonlóan, az akut vékonyrost neuropathia gyakran fejlődik ki 

infekciót követően, a liquorban sejt-fehérje disszociáció mutatható ki. A rutin ENG és EMG vizsgálatok 

negatívak. A nervus suralis és a bőr biopsziát követő hisztológiai vizsgálattal a vékonyrostok károsodása látható. 

7.1.7.3. 1.7.3. Patogenezis 

A betegség patogenezise minden bizonnyal immunmediált. 

7.1.7.4. 1.7.4. Terápia 

A kórkép akut fázisában IVIG adása javasolt. A neuropathiás fájdalomra orális pregabalin, gabapentin, 

duloxetine és amitriptyline vagy lokális capsaicin vagy a lidocaine tapasz alkalmazása javasolt. 

1.13. táblázat - 1. táblázat: A leggyakoribb akut gyulladásos neuropathiák 

összehasonlítása 
 

  AIDP AMAN AMSAN MFS 

Klinikai tünetek 

Izomgyengeség Enyhe-súlyos Súlyos Súlyos Enyhe 

Szenzoros funkció Kóros Normális Abnormális Kóros 

Autonóm funkció Érintett Ritkán érintett Érintett Normális 

Agyideg tünet Jelen lehet Jelen lehet Jelen lehet Jelen van 

Ataxia Ritkán látható Nem látható Ritkán látható Jelen van 

Reflexek Csökkentek Csökkentek Csökkentek Hiányoznak 

Légzési elégtelenség Kialakulhat Kialakulhat Kialakulhat Nincs 

Elektrofiziológia 

Motoros válaszok Kórosak Kórosak Kórosak Normális 

Szenzoros válaszok Kórosak Normális Kórosak Kórosak 

Egyéb leletek 

Liquor fehérje Emelkedett Emelkedett Emelkedett Emelkedett 

GM1 antitestek Igen Igen Igen Igen 

Ideg biopszia Demyelinisatio Axonális Axonális Demyelinisatio 

  gyulladás degeneráció degeneráció gyulladás 

    gyulladás gyulladás   

Terápia hatékonysága 

IVIG Jó Jó Jó Jó 
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  AIDP AMAN AMSAN MFS 

Plazmaferezis Jó Jó Jó Jó lehet 

Prednisolon Nem javasolt Nem javasolt Nem javasolt Jó lehet 

7.2. 2. Krónikus gyulladásos neuropathiák 

A krónikus gyulladásos neuropathiák demyelinisatiósak vagy axonális eredetűek lehetnek. Feltételezett, hogy 

ezekben a kórképekben egy immunmediált mechanizmus felelős a neuropathiák kifejlődéséért. A krónikus 

gyulladásos neuropathiák az alábbi kórképeket foglalják magukban: 

• Krónikus gyulladásos demyelinisatiós polyradiculoneuropathia (chronic inflammatory demyelinating 

polyradiculoneuropathy CIDP) 

• Disztális szerzett demyelinisatiós szenzomotoros neuropathia (distal acquired demyelinating sensorymotor 

neuropathy DADS) 

• Multifokális szerzett demyelinisatiós szenzoros és motoros neuropathia (multifocal acquired demyelinating 

sensory and motor neuropathy MADSAM) 

• Multifokális motoros neuropathia (multifocal motor neuropathy MMN) 

• Multifokális szerzett motoros axonopathia (multifocal acquired motor axonopathy MAMA) 

• Krónikus relapszáló axonális neuropathia (chronic relapsing axonal neuropathy CRAN) 

• Krónikus szenzoros ataxiás neuropathia (chronic sensory ataxic neuropathy CSAN) 

7.2.1. 2.1. Krónikus gyulladásos demyelinisatiós polyradiculoneuropathia 
(CIDP) 

A CIDP kezelhető, demyelinisatiós, imunmediált neuropathia, melynek kórlefolyása relapszáló és/vagy 

progresszív lehet. A klinikai tünetek 8 hét után jutnak el a mélypontra. Vannak betegek, akiknél a kórkép 

szubakut kezdetű, a klinikai tünetek tetőzése a 4.-8. hét között várható. Ezt a CIDP variánst szubakut 

demyelinisatiós polyneuropathiának hívják. A CIDP általában felnőttekben jelenik meg, leggyakrabban 40 és 60 

év között, igaz a betegség gyermekkorban is manifesztálódhat. A terhesség a neuropathia relapszusával vagy 

exacerbációjával társulhat. Ritkán, infekciók megelőzhetik a relapszusokat és az exacerbációkat. A betegség 

prevalenciája 1,2-7/100,000 fő között változik. 

7.2.1.1. 2.1.1. Tünetek 

A legtöbb betegben a tünetek súlyosbodnak, szimmetrikus, proximális és disztális végtaggyengeség alakul ki. A 

betegség korai fázisában csak a végtagok disztális részének zsibbadása és gyengesége észlelhető. Ha a 

gyengeség disztális marad, egyéb diagnózis felállítása szükséges (pl. herediter demyelinisatiós vagy DADS 

neuropathia). A végtagizmok gyengesége izomatrófiával társulhat. (Ábra 3). 

1.69. ábra - 3. ábra: CIDP beteg kezei. A képek majom kéz (A), eső kéz (B), és az ujjak 

karomállásának jelenlétére utalnak a kialakult izomatrófia következtében 

 

Hát és végtagfájdalom megjelenhet, azonban ha ezek a panaszok kifejezettek, a vizsgáló orvosnak célszerű 

egyéb alternatív okokat keresnie a fájdalom hátterében (pl. vasculitis, lymphoma, infekció). A legtöbb betegnek 
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motoros és szenzoros tünetei egyaránt vannak, azonban vannak betegek tisztán motoros (10%) és szenzoros (5-

10%) tünetekkel. A betegek többsége esetén a végtagok zsibbadása jelen van, fájdalmas paraesthesia a betegek 

kevesebb, mint felében jelentkezik. A betegek többségében a szenzoros vizsgálat kóros, főként a vastagrost 

modalitások tekintetében (tapintás, vibráció). Néhány betegnél szenzoros ataxia jelenik meg járászavarral. A 

betegek többségénél a sajátreflexek csökkentek vagy hiányoznak. Az autonóm tünetek nem jellegzetes tünetei a 

CIDP-nek. Az agyidegek károsodása az arcizomzat gyengeségéhez, ophthalmoparesishez, dysartrhiához, 

dysphagiához, halláscsökkenéshez valamint szédüléshez vezethet. A nyak extensor izmainak gyengesége a fej 

előreeséséhez vezethet, míg nagyon ritkán az intercostalis izmok és a diafragma érintettsége légzési 

elégtelenséget okozhat. 

7.2.1.2. 2.1.2. Vizsgálatok 

A betegek többségében a sejtmentes vagy csak kevés sejtet (< 50/mm3) tartalmazó liquor fehérje szintje 

emelkedett (> 0,45 g/L). A betegek több mint felében a liquor elektroforézis vizsgálattal oligoklonális csíkok 

mutathatók ki (emelkedett immunglobulin szint). Monoklonális gammopátia (IgA, IgG, IgM) a betegek 

negyedében azonosítható. A betegek kisebb részénél myelin fehérjék elleni autoantitestek (GM1) észlelhetők. 

Az MRI felvételeken kontrasztanyagot halmozó, hypertrophiás ideggyökök láthatók. Ritkán myelopathia is 

kifejlődhet a megnagyobbodott ideggyökök gerincvelőt komprimáló hatásának következtében. 

A motoros idegek elektrofiziológiai vizsgálatakor jellemző a disztális motoros latencia és az F válasz latencia 

megnyúlása csökkent idegvezetési sebességgel. A leghasznosabb elektrodiagnosztikai jel a temporális 

diszperzió és a kondukciós blokk jelenléte. (Ábra 4). 

1.70. ábra - 4. ábra: Nervus medianus motoros rostjainak vezetési sebesség vizsgálata 

CIDP miatt kezelt beteg esetén. Az ábra a temporális diszperzió és a kondukciós blokk 

együttes jelenlétét szemlélteti 

 

A beteg izomerejének javulásakor a motoros válaszokban is javulás észlelhető (válaszok amplitúdói 

magasabbak lesznek, vezetési sebességek növekednek) a kondukciós blokk mértékében és kiterjedésében 
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bekövetkezett javulásnak, valamint az axonok regenerációjának és a kollaterális axonnövekedés elindulásának. 

Abban az esetben, ha a szenzoros válaszok kiválthatóak, a válaszok alacsony feszültségűek, latenciájuk 

megnyúlt, a vezetési sebességek pedig csökkentek. A szenzoros válaszok érintettsége gyakran kevésbé 

kifejezett, mint a motoros válaszoké. A szenzoros károsodás mintázata nem-hosszúság-függő folyamatra utal (a 

legtöbb axonális neuropathia függ az ideg hosszától), emiatt a felső végtagi szenzoros válaszok akkor is 

lehetnek patológiásak, amikor a nervus suralis válaszok normálisak. A szenzoros rostok érintettsége CIDP-ben 

nagyon hasonló ahhoz, amit szenzoros ganglionopátia esetén lehet regisztrálni. Az izomaktivitás nem indukál 

kondukciós blokkot CIDP esetén, de kifejezettebbé teheti a temporális diszperziót. Az EMG vizsgálatokkal 

nyugalmi denervációs potenciálok (pl. fibrilláció) regisztrálhatók másodlagos axonveszteség esetén. 

Nagyméretű motoros egység akciós potenciálok csak másodlagos axonveszteség esetén detektálhatóak, az 

interferencia minta általában redukált. 

Az idegbiopszia elvégzése nem szükségszerű a CIDP diagnosztikájában. A biopszia végzése hasznos lehet 

hasonló tüneteket okozó betegségek esetén (pl. sejtes infiltráció lymphoma esetén, sarcoidosis, amyloidosis). Az 

idegbiopsziában ugyancsak láthatunk szegmentális demyelinisatiót és remyelinisatiót. A myelinizált rostok 

száma általában csökkent, endoneurális és perineurális ödéma jelen lehet. A perivaszkuláris gyulladásos 

limfocita infiltráció megjelenhet az epineuriumban, a perineuriumban, és az endoneuriumban is. A gyulladásos 

infiltrátum makrofágokat, CD3+-aktivált T sejteket és dendrit sejteket tartalmaz. 

7.2.1.3. 2.1.3. Patogenezis 

A CIDP autoimmun kórkép, igaz az antigén, mely ellen az immunreakció irányul továbbá a CIDP 

patogenezisében szerepet játszó specifikus humorális és celluláris rendszerek nem teljesen ismertek. A 

szabályozó T-sejtes mechanizmusok meghibásodásai felelősek valószínűleg a perzisztáló vagy rekurráló 

kórlefolyásért, ezáltal a CIDP eldifferenciálható az AIDP-től. A plazmaferezist és az IVIG terápiát követő 

javulás, valamint a perifériás ideg szövetein található immunglobulin és komplement a humorális imunrendszer 

szerepére irányítja a figyelmet. Feltételezések szerint, a Ranvier-befüződések axogliális fehérjéi lehetnek a 

célantigének. Úgyszintén feltételezik, hogy vannak olyan antitestek, melyek közvetlenül irányulnak neuronális 

elemek ellen (pl. ion csatornák), ezáltal kondukciós blokkhoz és későbbi demyelinisatio kialakulásához 

vezetnek (Ábra 5). 

1.71. ábra - 5. ábra: Krónikus gyulladásos neuropathiák immunpatogenezise. Az 

autoantitestek demyelinisatiót okozhatnak az antitest-függő sejtes cytotoxicitás, az 

idegvezetésben szerepet játszó epitopok blokkja és a komplement rendszer aktivációja 

révén 
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7.2.1.4. 2.1.4. Elkülönítő kórisme 

Vannak betegségek, melyek CIDP-vel társulhatnak (Táblázat 2). 

1.14. táblázat - 2. táblázat: CIDP-vel társuló kórképek 
 

HIV infekció 

Crohn betegség, colitis ulcerosa 

Szisztémás lupus erythematosus (SLE) 

Diabetes mellitus 

Thyreotoxicosis 

Nephrosis szindróma 

Malignitások és paraneoplasztikus szindrómák 

• Nem meghatározott jelentőségű monoklonális gammopátia (MGUS) 

• POEMS (Polyneuropathia, Organomegália, Endokrinopátia, M-fehérje, 

Bőr /Skin/ abnormitások) szindróma 

• Lymphoma 

• Castleman betegség 

• Waldenström macroglobulinaemia 

• Carcinomák: kissejtes tüdő, pancreas, colon és cholangio 

• Melanoma 

Csontvelő és egy szervek transzplantációja 

7.2.1.5. 2.1.5. Terápia 

A CIDP kezelésében a kortikoszteroid terápia, a plazmaferezis és az IVIG adása is hatékonynak bizonyult. 

Korábbi vizsgálatok szerint nincs szignifikáns különbség ezen kezelések hatékonysága között. Fontos 

megjegyezni, hogy nem minden beteg reagál jól ezekre az alapterápiákra. Vannak betegek, akiknél csak az 

egyik terápia esetén megfelelő a terápiás válasz. Úgyszintén fontos tudni, hogy a korai kezelés mellett jobbak a 

terápiás válaszok, ezáltal a korai diagnózis és kezelés javítja a beteg gyógyulási esélyeit. 

A kortikoszteroid kezelés a CIDP „gold standard” terápiájának tekinthető. A prednizon, a prednizolon és a 

szintetikus metilprednizolon a leggyakrabban használt kortikoszteroidok. Ezeket általában orális bevételhez 

tabletták formájában javasolják a betegeknek. Prednizon a májban prednizolonná konvertálódik, ezáltal a két 

készítmény hatása lényegében ugyanaz. Rendelkezésre áll egy másik szintetikus kortikoszteroid, a 

dexametazon, mely sokkal potensebb, ezáltal kisebb dózisban lehet alkalmazni. A standard prednizolon terápia 

napi 80-100 mg (1,5 mg/kg maximum 100 mg-ig) tabletta adását foglalja magában. Ennek a magas dózisnak a 

fenntartása 1-5 hónapon keresztül javasolt, majd a dózis lassan csökkenthető (nem gyorsabban, mint 2,5 

mg/hét). A csökkentett dózisú terápia lehet napi adagolású vagy másnaponta adott terápia. Legkorábban 2 héttel 

a terápia kezdete után jelenhet meg a javulás, a kielégítő válasz átlagos ideje 2 hónap. A maximális javulásig 

eltelt időtartam átlagosan 6,6 hónap, az izomerőben és a funkcióban bekövetkezett szignifikáns javulás a legtöbb 

betegben egy év elteltével állapítható meg. A kortikoszteroid kezelés mellékhatásai az alábbiakban foglalhatóak 

össze: oszteoporózis, glükóz intolerancia, emelkedett vérnyomás, katarakta kialakulása, aszeptikus csípőfej 

nekrózis, testsúlygyarapodás, Cushingoid megjelenés, hipokalémia, a 2-es típusú izomrostok atrófiája. Annak 

érdekében, hogy a szteroid terápia hosszútávú mellékhatásai csökkenjenek, egyéb kortikoszteroid terápiás 

protokollokat próbáltak kisebb-nagyobb kontrollált vizsgálatokban: 1. orális metilprednizolon lökésterápia, 500 

mg hetente egyszer 3 hónapig, majd a klinikai állapottól függően 3 havonta a dózis csökkenthető 50-100 mg-

mal; 2. orális nagydózisú dexametazon lökésterápia, 40 mg naponta 4 napon keresztül havonta, 6 hónapon 

keresztül; 3. 1000 mg metilprednizolon havonta. A vizsgálatok nem támogatták azt, hogy ezek a protokollok 

biztonságosabbak és hatékonyabbak lettek volna, mint az elhúzódó orális terápiák. A nagydózisú, intravénás, 

intermittálóan adott kortikoszteroid kezelések kevesebb mellékhatással hatékonyak lehetnek CIDP-ben: 1. hat 

ciklus intravénás dexametazon, 40 mg naponta 4 egymást követő napon 28 naponta; 2. a kezdeti dózis 1000 mg 
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intravénás metilprednizolon 3-5 egymást követő napon, melyet a következő hónapban hetente egy alkalommal 

1000 mg intravénás beadás követ, végül egy 2 hónaptól 2 évig tartó, csökkentett beadási frekvenciával és 

dózissal társuló periódussal zárul a kezelés. Különböző gyógyszerek használata és speciális diéta javasolt a 

hosszútávú kortikoszteroid használat szövődményeinek elkerülésére. Fizioterápia javíthatja az izomerőt, a 

funkciót és a mobilizációt, valamint minimalizálja az izmok és inak zsugorodását és az izületek deformálódását. 

Az IVIG kezelés jó választásnak számít CIDP esetén. Az IVIG semlegesíti az autoantitesteket, gátolja a 

komplement aktivációt, és csökkenti a cytokineket, az adhéziós molekulákat és az Fc receptorokat a 

makrofágokon. A megismételt elektrofiziológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy az IVIG terápia kedvezően 

befolyásolja a remyelinisatiót és a demyelinisatiót, azonban nem minden esetben tudja kivédeni az 

axonveszteséget. A szokásos induló dózis 2 g/kg 2-5 napon keresztül havonta egy alkalommal legalább 3 

hónapig. A kezelés folytatása és a terápia dózisa függ a klinikai választól. Az ICE tanulmány az utóbbi időszak 

legnagyobb IVIG vizsgálata CIDP-ben. A vizsgálat megerősítette az IVIG rövidtávú hatékonyságát és igazolta, 

hogy a 3 hetente 1g/kg dózisban adott fenntartó terápia további javuláshoz vezet, javítja az életminőséget a 

következő 12 hónap során és kivédi a további axonális degenerációt. A vizsgálat szintén kimutatta, hogy 6 

hetente 2 alkalommal szükséges infúziót adni a betegek többségének a tünetek javulása érdekében. A kezelésre 

jól reagáló betegek 55 %-a esetén a kezelést meg lehetett szüntetni 24. hetet követően relapszus nélkül. Ez arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a túldozírozás elkerülése érdekében időszakosan érdemes átgondolni a fenntartó 

kezelés folytatásának szükségességét. A fenntartó terápia dózisát és frekvenciáját célszerű az infúziókat követő 

javulás időtartamához igazítani. A leggyakoribb protokoll 1 g/kg vagy 2 g/kg dózisú kezelést tartalmaz 4-8 

hetente (vannak betegek, akiknél gyakoribb kezelés szükséges). A fenntartó kezelésnek hosszútávú jótékony 

hatása van az izomerő és a mozgásképesség megtartásában, igaz nem védi ki az izomerő későbbi enyhe fokú 

csökkenését. A meglévő tapasztalatok alapján elmondható, hogy minél krónikusabb a betegség és minél 

súlyosabb az axonális degeneráció, annál kisebb az esély a jelentős mértékű javulás elérésére. Az IVIG terápiát 

kellő odafigyeléssel szabad alkalmazni azoknál a betegeknél, akiknél a kezelést megelőzően IgA hiányt 

igazoltak, diabeteszes betegeknél, veseelégtelenség bármilyen formájában, valamint olyan betegeknél, akiknek 

korábban artériás trombózisuk volt. 

A plazmaferezis hatékony terápiának számít a CIDP kezelésében. Feltételezhető, hogy eltávolítja a 

demyelinisatio és a kondukciós blokk megjelenésében szerepet játszó patogén antitesteket és cirkuláló 

immunfaktorokat a vérplazmából. A plazmaferezist követő terápiás válasz átmeneti, a hatás csak néhány hétig 

tart, emiatt a kezeléseket intermittálóan meg kell ismételni. Az indukciós kezelés 4-6 plazmaferezist (200-250 

mL/kg) tartalmaz, melyet a beteg 2 hét alatt kap meg másnaponta. A fenntartó kezelés 6-8 hetente legalább egy 

kezelést tartalmaz, ezt más immunmoduláló terápiákkal lehet kombinálni. Az IVIG terápia alkalmazása a 

plazmaferezishez képest jobban kedvelt, mivel biztonságosabb, kevésbé invazív és könnyebben hozzáférhető. 

Vannak azonban olyan betegek, akik jobban reagálnak plazmaferezisre és kortikoszteroid terápiára, mint IVIG 

kezelésre. Azokban az esetekben, amikor a betegek diabetesze nincs jól kontrollálva, veseelégtelenségük van és 

súlyos arterioszklerózist lehet kimutatni, plazmaferezis adása javasolt kortikoszteroid kezelés és IVIG helyett. 

Az előbbiekben részletesen bemutatott három CIDP alapterápia a betegek egyharmadában nem kellően 

hatékony, emiatt alternatív terápia javasolt. Alternatív terápiára azért is szükség lenne, hogy takarékoskodni 

lehessen a kortikoszteroid és IVIG kezeléssel. Előnye egyrészt, hogy a kisebb terápiás dózis esetén kevesebb a 

mellékhatás hosszútávon. Másrészt a magas kezelési költségek miatt a két egymást követő terápia közötti 

időtartam gyakran megnő. Limfocita aktivációt okozó faktorokat és limfocita számot redukáló 

immunszupresszív szereket teszteltek, melyek közül az alábbiakkal lehetett a szteroid dózisát csökkenteni: 

azathioprine egy antipurin metabolit, mely a T sejteken fejti ki hatását, dózisa 2-3 g/kg; ciclosporin, mely a T-

sejt-mediált immunitásra hat az IL-2 gén transzkripciójának gátlása révén, dózisa 150 mg naponta két 

alkalommal; mycophenolate, mely blokkolja a de novo purin szintézist és hatással van a B és T sejtekre is, 

maximális dózisa 3 g naponta; intravénás cyclophosphamide, mely a gyorsan proliferáló T és B sejteken 

egyaránt ható alkiláló szer, dózisa 1 g havonta 6 hónapig. Ezeknek a készítményeknek a hatékonyságát 

kontrollált vizsgálatokban még nem tesztelték. A béta-interferon terápia sem magában, sem az alapterápiához 

adva nem kedvező. A methotrexate, mely a fólsav metabolizmus antagonistája, hozzáadott terápiaként 

hatástalannak bizonyult egy kontrollált vizsgálatban. 

A hemopoetikus őssejtek transzplantációja jelentős imunszupressziót hoz létre vélhetően a naív T sejtek 

expanziója és a megváltozott T sejtek diverzitása miatt. Ezt a terápiát kevés betegen próbálták ki CIDP-ben, a 

hatékonyság változó volt. 

7.2.1.6. 2.1.6. Prognózis 
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A CIDP betegek kórlefolyása igen változó. Vannak betegek, akiknél egyszer jelennek meg a tünetek, melyeket 

spontán javulás és gyógyulás követ. Más betegek esetén gyakran vannak relapszusok, ezen betegek között a 

javulás csak részleges. A betegség a szerzett neuropathiák kezelhető részéhez tartozik, emiatt fontos a korai 

terápia az axonveszteség kivédéséhez. A betegek egy részénél a kezelés ellenére maradvány szenzoros és 

motoros tünetek észlelhetőek. 

7.2.1.7. 2.1.7. CIDP gyermekkorban 

Az AIDP-hez hasonlóan, a CIDP elkezdődhet gyermekkorban, a klinikai, laboratóriumi és elektrofiziológiai 

tünetek és patológiás leletek nagyon hasonlóak a felnőttkorban detektáltakhoz. Ugyanez elmondható a 

specifikus kezelésekről és azok hatékonyságáról. 

7.2.2. 2.2. Disztális szerzett demyelinisatiós szenzomotoros neuropathia 
(DADS) 

A DADS lassan progrediáló, CIDP-szerű krónikus demyelinisatiós polyneuropathia. A hasoló patogenezis 

ellenére a DADS neuropathia fenotípusa és terápiás válasza általában különbözik a CIDP esetén észlelttől (Ábra 

5). 

7.2.2.1. 2.2.1. Tünetek 

Az izomgyengeség disztális, szimmetrikus és enyhe fokú. A szenzoros tünetek szintén szimmetrikusak és 

disztálisak. A mélyreflexek szimmetrikusan redukáltak vagy nem válthatóak ki. 

7.2.2.2. 2.2.2. Vizsgálatok 

A liquor fehérje szint gyakran emelkedett, sejtek nem láthatóak. A DADS neuropathia általában IgM 

monoklonális gammopátiával társul. Korábbi vizsgálatokban a betegek 50-60%-ban lehetett anti-myelin-

glycoprotein (MAG) antitesteket is detektálni. Ritkán monoklonális IgG proteint szintén ki lehet mutatni. GM1 

antitestek csak ritkán vannak jelen. A motoros vezetési sebesség vizsgálatokkal disztális demyelinisatiót lehet 

kimutatni kondukciós blokk nélkül. A szenzoros rostok vizsgálatakor a szenzoros válasz latencia negnyúlt, az 

amplitúdó csökkent. A szenzoros idegbiopszia demyelinisatiót és remyelinisatiót mutat IgM depozícióval a 

paranodális régióban. 

7.2.2.3. 2.2.3. Terápia 

Általában az immunterápiát követő klinikai válasz gyenge. A terápiás válasz azokban a betegekben lehet jó, 

akiknél az anti-MAG antitestek jelenléte nem mutatható ki. 

7.2.3. 2.3. Multifokális szerzett demyelinisatiós szenzoros és motoros 
neuropathia (MADSAM) 

Lewis és munkatársai 1982-ben közölték le az első eseteket, emiatt a kórképet Lewis-Sumner szindrómának is 

hívják. A MADSAM neuropathia klinikai jellegzetességei mononeuropathia multiplexnek felelnek meg. Az 

MMN-hez hasonlóan a betegek többsége férfi, a kórkép kezdete a korai 50-es évekre tehető. A kórlefolyás 

általában krónikusan progrediáló, de lehet relapszáló-remittáló is. 

7.2.3.1. 2.3.1. Tünetek 

Általában a karok vannak elsőként érintve, de a legkoraibb tünetek megjelenhetnek az alsó végtagokon is. A 

motoros és szenzoros tünetek aszimmetrikusak, a tünetek eloszlása az érintett perifériás idegeknek megfelelő. 

Vannak betegek, akiknél fájdalom és kellemetlen paraesthesia megjelenik. Agyideg tünet előfordulhat, a 

károsodás érintheti a n. opticust, a n. oculomotoriust, a n trigeminalist és a n. facialist. Az érintett 

végtagidegektől függően a mélyreflexek normálisak vagy csökkentek lehetnek. 

7.2.3.2. 2.3.2. Vizsgálatok 

A liquorban általában sejt-fehérje disszociáció található, a szérumban GM1 antitesteket nem lehet detektálni. 

Monoklonális protein csak ritkán fordul elő. Az elektrofiziológiai mérések kondukciós blokkot, temporális 

diszperziót, megnyúlt disztális latenciákat, megnyúlt F hullám válasz latenciákat, valamint csökkent motoros 

vezetési sebességet igazolnak az érintett motoros idegek vizsgálatai során. Az érintett szenzoros idegek 
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vizsgálatakor a szenzoros válaszok amplitúdói alacsonyak vagy a válaszok hiányoznak. Az EMG vizsgálatok az 

érintett izmokban a motoros egységpotenciálok redukált interferencia mintáját mutatják. Tartós izomgyengeség 

esetén zajló denervációra utaló fibrillációs potenciálok detektálhatóak az izomban. A szenzoros idegbiopszia 

szövettani vizsgálata során idegrost demyelinisatiót, szubperineurális és endoneurális ödémát, valamint 

perivaszkuláris gyulladásos sejteket látunk. A vastag myelinizált rostok aszimmetrikus vesztesége szintén 

kimutatható. 

7.2.3.3. 2.3.3. Patogenezis 

Nagyon valószínű, hogy a CIDP és a MADSAM patogenezise ugyanaz (Ábra 5). 

7.2.3.4. 2.3.4. Terápia 

A betegek többségének állapota IVIG és kortikoszteroid terápia mellett javul. 

7.2.4. 2.4. Multifokális motoros neuropathia (MMN) 

Az MMN immunmediált demyelinisatiós neuropathia, melyre jellemző az aszimmetrikus izomgyengeség és 

atrófia az érintett perifériás idegek beidegzési területén. Az MMN-t gyakran nem ismerik fel és amyotrophiás 

lateralsclerosisként (ALS) diagnosztizálják. MMN esetén a gyengeség az érintett individuális idegek innervációs 

területén észlelhető, míg ALS-ben a gyengeség a miotómoknak megfelelően jelenik meg. A férfi-nő arány 3:1, a 

betegség a második és a nyolcadik évtized között bármikor megjelenhet. Ritkán a betegség gyermekkorban is 

kifejlődhet. 

7.2.4.1. 2.4.1. Tünetek 

Általában a kar disztális részén megjelenő, görcsökkel és faszcikulációval társuló fokális izomgyengeség az első 

tünet. Gyengség azonban az alsó végtagon is kifejlődhet első tünetként. A betegek többségében a kiskézizmok 

gyengesége, a csukló és a láb dorsalflexiójának a csökkenése a legszembetűnőbb tünet. A tünetek alattomosan 

alakulnak ki, ezt követően lassan progrediálnak, majd néhány éven belül a hasonló tünetek egy másik végtagon 

jelennek meg. A kórkép korai fázisában a meggyengült izom atrófiája még nem látható, ritkán az érintett izom 

hipertrófiás. A hipertrófia kialakulásának okaként felmerül a denervációt követő frekvens myokymia szerepe. 

Az agyidegek érintettsége csak nagyon ritkán jelenik meg. A gyenge és atrófiás izmok általában csökkent vagy 

ki nem váltható mélyreflexekkel társulnak. A corticospinális pályák a betegségben érintetlenek maradnak. 

Fontos megjegyezni, hogy a hideg rontja az izomgyengeséget. Feltételezik, hogy a hideghez köthető parézis 

nem csak a demyelinisatiónak a következménye, hanem utalhat a gyulladásos idegkárosodás következtében 

kialakuló állandó axon depolarizáció jelenlétére is. Ezek az axonok csak normális hőmérséklet esetén vezetik az 

ingerületet. 

7.2.4.2. 2.4.2. Vizsgálatok 

A liquorban sejtek nincsenek, a fehérje szint általában normális. Az MMN betegek egy részének szérumában 

gangliozidák (GM1, aszialo-GM1, GM2) ellen irányuló IgM antitestek detektálhatóak. Az MMN 

elektrofiziológiai jellegzetessége a motoros idegek perzisztáló kondukciós blokkja olyan helyeken, ahol idegi 

kompresszió vagy alagút szindróma nem fordulhat elő (Ábra 6). A demyelinisatió egyéb jelei (megnyúlt 

disztális latencia, temporális diszperzió, lassú vezetési sebesség, megnyúlt vagy hiányzó F válaszok) általában 

láthatóak a motoros idegek vizsgálatakor. Elektrofiziológiai eltérések szintén detektálhatóak olyan idegek 

esetén, ahol az innervált izomzat ereje megtartott. A meggyengült izomzat tűelektródás EMG vizsgálata az 

interferencia minta redukcióját mutatja. Fibrilláció és pozitív éles hullám a hosszantartó neuropathia és a 

másodlagos axonveszteség következtében megjelenhet. A károsodott motoros idegek hisztopatológiája a 

myelinizált rostok számának a csökkenését és axonális degenerációt mutat. Enyhe perivaszkuláris gyulladás is 

lehet. 

1.72. ábra - 6. ábra: N. medianus motoros rostjainak ENG vizsgálata MMN 

betegségben. Az amplitúdó és a terület redukció az első és a második válasz között 83% 

és 85%, a második és harmadik válasz között 61% és 57%. Ingerlési helyek: csukló, 

könyök, szupraklavikuláris árok 
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7.2.4.3. 2.4.3. Patogenezis 

Az autoimmun károsodás valószínűleg egy specifikus motoros ideg antigén ellen irányul. Habár a gangliozid 

antitestek gyakoriak, a patogenezisben betöltött szerepük nem ismert. A betegek egy részénél az immunterápiát 

követő antitest szint csökkenés jól korrelál a klinikai javulással. Ugyancsak megjelenhet az immunterápiát 

követően egy jó klinikai válasz olyan betegeknél, akiknél a gangliozid antitestek hiányoznak. Az 

immunaktivitás irányulhat egy ioncsatorna ellen is, mely kondukciós blokkhoz vezet. Az elhúzódó folyamat 

demyelinisatiót okozhat. (Ábra 5). 

7.2.4.4. 2.4.4. Terápia 

Az MMN hatékonyan kezelhető intravénás immunglobulinnal (IVIG). A kezelés bevezető dózisa 2 g/kg, 

időtartama 2-5 nap. A későbbiekben fenntartó kezelések szükségesek. Javulás már néhány napon belül 

megjelenhet, legkésőbb néhány héten belül észlelhető az izomerőben bekövetkezett pozitív változás. A legtöbb 

betegnek ismételt infúziókra van szükségük 2-4 hetente. Azoknál a betegeknél, akiknél az IVIG kezelést 

követően a klinikai javulás nem kielégítő, a tünetek kialakulása és az első kezelés közötti időtartam hosszabb 

lehet, vagy a betegség idősebb korban kezdődhetett el, vagy már a betegség kezdetén markáns izomatrófia 

alakulhatott ki. Annak eldöntésére, hogy az MMN betegek kezelésében az IVIG terápia hatékony vagy nem 

hatásos, legalább 3 hónap időtartamú kezelés javasolt. 

Azokban az esetekben, ha az IVIG kezelést követően a klinikai válasz nem megfelelő és a betegség progrediál, a 

monoklonális antitest kezelés rituximabbal vagy az immunszuppresszív cyclophophamide használata javasolt. 

Az MMN betegek többsége nem reagál kortikoszteroidra és plazmaferezisre. 

7.2.5. 2.5. Multifokális szerzett motoros axonopathia (MAMA) 

A MAMA szokatlan és ritka kórkép. A betegek klinikai fenotípusa MMN-nek felel meg, azonban az 

idegvezetési sebesség vizsgálatok csak axonveszteségre utalnak. A MAMA betegek többségénél nincsenek 

GM1 antitestek, azonban néhány betegnél anti-GD1a antitesteket lehet detektálni. A betegek egy része jól reagál 

prednisolone vagy IVIG kezelésre. A MAMA különbözik az MMN-től és az ALS-től. Abban az esetben, ha a 
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beteg klinikai tünetei felvetik MMN lehetőségét, de a gyengeség csak az érintett individuális idegek által 

beidegzett izmokra terjed ki, az eloszlás nem felel meg a myotomoknak és felső motor neuron tünetek 

nincsenek, feltétlenül érdemes a beteget immunmoduláló terápiával kezelni függetlenül a szérum GM1 

antitestek és a kondukciós blokk vagy egyéb demyelinisatiós jelek hiányára. 

7.2.6. 2.6. Krónikus relapszáló axonális neuropathia (CRAN) 

A CRAN szintén ritka kórkép. Az elektrofiziológiai vizsgálatok a motoros és szenzoros válaszok csökkent 

méretű amplitúdóit és enyhén csökkent vezetési sebességeket regisztrálnak. Az F válasz latenciák normálisak, 

kondukciós blokk nincs. A n. suralis idegbiopszia axonális neuropathiára utal. A kórfolyamat jól reagál 

prednisolone, azathioprine és IVIG ismételt adására, mely alapján gyulladásos, autoimmun folyamat 

valószínüsíthető a CRAN patogenezisében. 

7.2.7. 2.7. Krónikus szenzoros ataxiás neuropathia (CSAN) 

A SAN az izületek, inak és izmok helyzet- és mozgásérzéséért felelős szenzoros rostok súlyos fokú 

károsodásának következtében alakul ki. A motoros és a felületes érzésféleségek funkciói viszonylag 

megtartottak. A betegség klinikai tünettana alsó végtagi ataxiát, a kezek és az ujjak szemcsukásra fokozódó 

pszeudoatetózisát foglalja magában. A neurológiai fizikális vizsgálattal súlyos fokú mélyérzészavart 

(propriocepció, vibráció), pozitív Romberg próbát és a mélyreflexek hiányát találjuk. Az autoimmun SAN 

kezdete lehet akut (pl. Miller Fisher szindóma) vagy szubakut (pl. paraneoplasztikus szenzoros neuropathia). A 

kórkép leggyakoribb formája a krónikus autoimmun SAN (CSAN), mely IgM monoklonális gammopátiával és 

gangliozid elleni immunreaktivitással társulhat. Valószínüsíthető, hogy a tünetek a hátsógyökér ganglion 

gyulladásos érintettsége miatt alakulnak ki. Idős betegeknél, akiknél elsősorban proprioceptív szenzoros 

károsodás és szenzoros ataxia észlelhető társuló IgM monoklonális gammopátiával, a szérum vizsgálata 

feltétlenül javasolt gangliozid autoantitestek irányában (myelin-asszociált glycoprotein /MAG/, disialosyl). Az 

alábbi kórképek kizárása feltétlenül javasolt: HIV, paraneoplázia, Sjögren szindróma, rézhiány, piridoxine 

toxicitás. CSAN esetén a betegek kezelésére immunterápia javasolt: plazmaferezis, intravénás immunglobulin, 

kortikoszteroidok, egyéb immunszuppresszív gyógyszerek. 

1.15. táblázat - 3. táblázat: A leggyakoribb krónikus gyulladásos neuropathiák 

összehasonlításai 
 

  CIDP DADS MADSAM MMN 

Klinikai tünetek 

Izomgyengeség Szimmetrikus 

proximális és 

disztális 

Nincs v. enyhe 

szimmetrikus és 

disztális 

Aszimmetrikus Aszimmetrikus 

disztális > proximális 

felső > alsó végtagok 

Szenzoros tünetek Szimmetrikus Szimmetrikus Aszimmetrikus Nincsenek 

Reflexek Csökkentek Csökkentek Csökkentek Csökkentek 

Elektrofiziológia 

Motoros válaszok Demyelinisatio Demyelinisatio Demyelinisatio Demyelinisatio 

Szenzoros válaszok Abnormálisak Abnormálisak Abnormálisak Normálisak 

Laboratóriumi eredmények 

Liquor fehérje Gyakran ↑ Gyakran ↑ Gyakran ↑ Ritkán ↑ 

Monoklonális 

protein 
Ritkán Gyakran Ritkán Gyakran 

GM1 antitestek Ritkán Ritkán Ritkán Gyakran 

Idegbiopszia Demyelinisatio 

remyelinisatio 
Demyelinisatio 

remyelinisatio 
Demyelinisatio 

remyelinisatio 
Demyelinisatio 

remyelinisatio 

Terápia hatékonysága 

Prednisolone Jó Gyenge Jó Nincs válasz 

Plazmaferezis Jó Gyenge Kevés adat Nincs válasz 
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  CIDP DADS MADSAM MMN 

IVIG Jó Gyenge Jó Jó 

7.2.8. 2.8. Összefoglalás 

Az akut és krónikus dysimmun neuropathiák kezelhető betegségek, emiatt korai diagnózis és terápia szükséges a 

gyorsabb és nagyobb mértékű klinikai javulás érdekében. 

7.2.9. Tesztkérdések 

(néhány kérdésnél több helyes válasz is lehetséges) 

1. Melyik betegségek tekinthetőek a Guillain-Barré szindróma variánsainak? 

A. Uraemias polyneuropathia 

B. Chronicus alkoholfogyasztáshoz köthető polyneuropathia 

C. Miller Fisher szindróma 

D. Acut motoros axonalis polyneuropathia 

E. Acut vékonyrost polyneuropathia 

2. Az akut gyulladásos demyelinisatios polyradiculoneuropathia (AIDP) esetén a betegek 60-70%-a a 

tünetek jelentkezése előtt néhány nappal vagy héttel fertőző betegségen esett át. Ezen fertőző 

betegségek mellett nagyobb a valószínűsége az AIDP kialakulásának. Melyik a leggyakoribb 

kórokozó? 

A. Campylobacter jejuni 

B. Cytomegalovírus 

C. Eppstein-Barr vírus 

D. Mycoplasma pneumoniae 

E. HIV 

3. Vannak rizikófaktorok melyek jelenléte esetén az AIDP prognózisa rossz. Melyek azok? 

A. 50-60 évet meghaladó életkor 

B. Hirtelen megjelenő súlyos foku izomgyengeség 

C. Gépi lélegeztetés szükségessége 

D. Distalis idegvezetési sebesség a normális 70%-a alatt van 

E. Motoros idegek amplitúdói a normális válaszok 20%-a alatt jelennek meg 

4. Mely állítások igazak AIDP-re? 

A. Vastag sensoros rostok érintettsége kifejezettebb mint a vékony rostoké 

B. N. facialis paresis és a szemmozgató izmok gyengesége ptosissal megjelenhet 

C. Neuropathia általában 4-8 hétig progrediál 

D. Lumbalisan levett agyvíz fehérjetartalma mindig magas az első héten 
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E. Valószínű, hogy a plasmapheresis eltávolítja az autoantitesteket, az immunkomplexeket, a komplement 

rendszer egyes elemeit, vagy egyéb humorális faktorokat, melyeknek szerepe van az AIDP 

pathogenesisében 

5. Sejt-fehérje disszociáció sohasem látható acut motoros axonveszteséges neuropathia (AMAM) esetén. 

Ez az állítás igaz vagy hamis? 

A. Igaz 

B. Hamis 

6. Melyik állítások igazak acut motoros és sensoros axonalis neuropathia (AMSAN) esetén? 

A. Ophtalmoparesis, dysphagia, és respiratios izomgyengeség csak gyermekkorban fordul elő 

B. AMSAN betegeknél néhány napon belül kifejlődik a súlyos, gyorsan progrediáló izomgyengeség 

C. Néhány héttel a betegség kezdetét követően a disztális végtagizomzatban fibrillatio és pozitív éles hullám 

megjelenése detektálható 

D. AMSAN betegek specifikusan kezelhetőek plasmapheresissel, az intravénás immunglobulin terápia 

viszont hatástalan 

E. AMSAN leggyakrabban mycoplasma pneumoniae fertőzést követően jelenik meg 

7. Melyek a Miller Fisher szindróma jellegzetes klinikai tünetei? 

A. Ataxia, areflexia, tetraplegia 

B. Ataxia, areflexia, hemiparesis 

C. Ataxia, areflexia, hypacusis 

D. Ataxia, areflexia, anarthria 

E. Ataxia, areflexia, ophtalmoplegia 

8. Milyen típusú antitestek detektálhatóak Miller Fisher szindrómában? 

A. GQ1d 

B. GQ1a 

C. GQ1b 

D. GQ1c 

E. GQ1a,b,c 

9. Melyik mondat állítása hamis acut pandysautonomia esetén? 

A. Acut pandysautonomia egy veleszületett, genetikai betegség 

B. Gastrointestinalis vizsgálatok hypermotilitást mutatnak 

C. Betegek egy részének calcium-csatorna elleni antitestjei vannak 

D. Lumbalisan levett liquor gyakran mutat fehérjeszint emelkedést pleocytosis nélkül 

E. Fontos a szupportív terápia az ortostaticus hypotensio, valamint a bél és hólyag tünetek miatt 

10. Melyik gyógyszerek nem javasoltak a krónikus gyulladásos demyelinisatios polyneuropathia 

(CIDP) kezelésére? 
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A. Prednisolone 

B. Immunglobulin 

C. Vinpocetin 

D. Plasmapheresis 

E. Piracetam 

11. Kérem karikázza be a helyes mondatokat. 

A. CIDP esetén a liquor fehérje szint emelkedett, pathologiás sejtszám növekedés nincs 

B. Sensoros vizsgálatok általában kórosak CIDP esetén, különösen a vastag rostok tekintetében 

C. Temporalis dispersio és kondukciós blokk jelenléte fontos elektrodiagnosztikai jel CIDP diagnózisának 

felállításában 

D. EMG vizsgálatok másodlagos axonveszteség jelenlétekor mutatnak spontán denervációs potenciálokat 

CIDP-ben. 

E. Idegbiopszia elvégzése alapvető diagnosztikai lépés CIDP gyanúja esetén 

12. Melyik állítás igaz? 

A. DADS neuropathia általában anti-myelin-asszociált-glycoprotein (MAG) IgA monoclonalis 

gammopathiaval társul 

B. DADS neuropathia általában anti-myelin-asszociált-glycoprotein (MAG) IgG monoclonalis 

gammopathiaval társul 

C. DADS neuropathia általában anti-myelin-asszociált-glycoprotein (MAG) IgM monoclonalis 

gammopathiaval társul 

13. Kérem jelölje ki a hamis mondatokat. 

A. MADSAM neuropathia esetén a klinikai tünetek mononeuropathia multiplexnek felelnek meg 

B. Általában az alsó végtagok érintettek a betegség kezdetén Lewis-Sumner szindrómában, igaz a felső 

végtagokon is megjelenhetnek az első tünetek 

C. Az érintett sensoros idegek esetén a sensoros válaszok amplitúdói csökkentek vagy a válaszok hiányoznak 

Lewis-Sumner szindróma esetén 

D. MADSAM neuropathiás betegek többsége javul cyclophosphamide és cyclosporin kezelés mellett 

E. A MADSAM neuropathiás betegek többsége javul immunglobulin és corticosteroid kezelés mellett 

14. Az alábbiak közül melyik a leghatékonyabb terápia MMN jelenléte esetén? 

A. Immunglobulin 

B. Plasmapheresis 

C. Methylprednosolone 

D. Cyclophosphamide 

E. Azathioprine 

15. Mi a férfi-nő arány MMN-ben? 

A. 1:1 
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B. 2:1 

C. 3:1 

D. 4:1 

E. 5:1 

Válaszok 

A. C,D,E 

B. A 

C. D 

D. A,B,E 

E. B 

F. B,C 

G. E 

H. C 

I. A,B 

J. C,E 

K. A,B,C,D 

L. C 

M. B,D 

N. A 

O. C 
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8. 1.h. Genetikailag determinált neuropátiák. – Pál 
Endre [Szakmai lektor: Klivényi Péter] 

A herediter neuropathiák egy heterogén betegség csoportot jelöl, ami számos betegséget foglal magába. 

Az egyik csoportot az önálló, izolált neuropathiák képezik, ennek típusai a jellemző klinikai tünetek alapján: 

• Herediter motoros-sensoros neuropathiák (HMSN)/Charcot-Marie-Tooth betegség (CMT) 

• Herediter sensoros-autonom neuropathiák (HSAN) 
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• Herediter motoros neuropathiák (HMN) 

• Herediter epizodikus neuropathiák. 

A másik csoportot azok a herediter betegségek alkotják, amik komplex peripheriás és centrális idegrendszeri 

érintettséggel és szisztémás tünetekkel járnak, ezeknél a peripheriás neuropathia a betegség egy résztünete (1. 

táblázat) 

1.16. táblázat - 1. táblázat: Herediter neuropathiák 
 

Primer herediter 

neuropathiák 
Herediter neuropathia multiszisztémás betegségekben 

CMT 1 A-F Leukodystrophiák 

CMT 2 A-L Metachromasiás (MLD) 

CMT 3   

CMT 4 A-J Fitánsav metabolizmus zavarai 

CMT X Refsum betegség 

HNPP Lipoprotein anyagcsere zavarai 

• Alfa lipoprotein hiány (Tangier betegség) 

• Béta lipoportein hiány (Bassen-Kornzweig betegség) 

HSAN I Lysosomalis tárolási betegségek 

• Globoid sejtes leukodystrophia (Krabbe) 

• Adrenoleukodystrophia (ALD) 

• Fabry betegség 

• Niemann-Pick betegség 

HSAN II 

HSAN III 

HSAN IV 

HSAN V 

HSAN VI 

HMN I Porphyriák 

• Akut intermittáló 

• Variegata 

• Herediter coproporphyria 

HMN II 

HMN III 

HMN IV 

HMN V 

HMN VI 

FAP Herediter ataxiák 

• Spinocerebellaris ataxiák (SCA 1,2,3,4,6) 

• Friedreich ataxia (FA) 

Mitokondrialis betegségek 

• Mitok. neuro-gastrointest. encephalopathia (MNGIE) 

• Neuropathia-ataxia-retinitis pigmentosa (NARP) 

• Leigh szindróma (LS) 

• Leber herediter opticus neuropathia (LHON) 

Egyéb betegségek 

• Infantilis neuroaxonalis dystrophia (INAD) 
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Primer herediter 

neuropathiák 
Herediter neuropathia multiszisztémás betegségekben 

• Óriás axonos neuropathia (GAN) 

• Neuroacanthocytosis 

• Chediak-Higashi betegség 

Rövidítések: CMT: Chrcot-Marie-Tooth betegség, FAP: Familiaris amyloid polyneuropathia, HNPP:Hereditary 

neuropathy with liability to pressure palsies, HMN: Herediter motoros neuropathia, HSAN: Herediter sensoros-

autonom neuropathia. 

8.1. 1. Charcot-Marie-Tooth (CMT) betegség 

8.1.1. 1.1. Epidemiológia 

A herediter neuropathiák leggyakoribb típusa a CMT. A változó klinikai kép és a sok nem diagnosztizált eset 

miatt a gyakoriság pontosan nem ismert. Számos epidemiológiai tanulmány készült, ezekben a prevalencia 

10.8/100.000 (Japán) és 40/100.000 (USA) közötti (általában 1:2500-5000). Az altípusok közül a CMT1 a 

leggyakoribb, ez az összes eset 40-50%-a. Gyakoriságban ezt követi CMT2 (10-15%), és a CMT X (10-15%). A 

többi altípus 1% körül fordul elő. Japánban a prevalencia alacsonyabb, mint a világ többi részén, ezen belül is a 

CMT1 aránya alacsonyabb (23%). A pontos arány azért is nehezen meghatározható, mivel a klinikai kép 

sokszor nem specifikus, a genetikai vizsgálatok limitáltak, a teljes spektrumot csak specializált 

laboratóriumokban tudják tesztelni, a genetikailag azonosított esetek aránya kb. 65%. 

8.1.2. 1.2. Történeti áttekintés 

1886-ban a francia professzor, Jean Martin Charcot (1825-1893) és tanítványa Pierre Marie (1853-1940) adták a 

herediter neuropathia első leírását, amit ők peronealis izomatrophiának neveztek el, de spinalis izomatrophiának 

tartottak. A betegeknél az alsó végtagok distalis izmainak gyengeségét és sorvadását észlelték.1886-ban Howard 

Henry Tooth (1856-1926) Cambridge-i munkájában ugyanezt a betegséget írta le, peronealis progresszív 

izomatrophiának nevezve, hátterében peripheriás idegkárosodást feltételezett. 

1968-ban Dyck és Lambert elektrofiziológiai mérésekkel különítették el a CMT betegség 1-es (demyelinisatios) 

és 2-es (axonális) típusát, miután úgy találták, hogy bizonyos családokban a peripheriás idegvezetési sebesség 

jelentősen lassult, míg másoknál megtartott. 

A 60-as évektől használták a HMSN kifejezést, valamint létrehozták a klinikai és elektrofiziológiai alapokon 

nyugvó felosztását, 6 altípust elkülönítve. 

1980-ban Harding és Thomas megerősítették a korábbi elektrofiziológiai eredményeket, ezen túl leírtak 

intermedier típusú CMT eseteket. Jelenleg a HMSN mellett és helyett a CMT rövidítést használják a nemzetközi 

irodalomban. 

8.1.3. 1.3. Kliniko-genetikai felosztás 

A CMT betegség genetikai háttere heterogén, több mint 30 génmutációt és több mint 40 locust azonosítottak, 

(http://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations/Mutations/MutByGene.cfm). A CMT betegséget az öröklődés 

típusa és az elektrofiziológiai eltérések alapján alcsoportokra osztották. Megkülönböztetünk autosomális 

domináns (AD) demyelinisatios (CMT1), AD axonális (CMT2), autosomális recesszív és domináns X-hez 

kötött (CMTX) formát. (2. táblázat). 

1.17. táblázat - 2. táblázat: Hereditomotoros-sensoros neuropathiák (HMSN/CMT) 
 

  Név Locus Gén Öröklődés Kezdet Klinikum Pathológia 

CMT 1 

(demyelinisatiós

) 

1A 17p11 PMP22 AD 1.-2. évtized motoros 

tünetek 

dominálnak, 

Myelin 

károsodás 1B 1q22 MPZ AD 

1C 16p13 LITAF AD 
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  Név Locus Gén Öröklődés Kezdet Klinikum Pathológia 

1D 10q21 EGR2 AD NCV <38 m 

/s 1E 1q22 MPZ AD 

1F 8p21 NEFL AD 

CMT 2 

(axonális) 
2A1 1p36 KIF1B AD 2.-3. évtized sensoros 

tünetek 

dominálnak, 

NCV normál 

Axon 

károsodás 2A2 1p36 MFN2 AD 

2B 3q21 RAB7 AD 

2C 12q24 TRPV4 AD 

2D 7p15 GARS AD 

2E 8p21 NEFL AD 

2F 7q11-21 HSPB1 AD/AR 

2G 12q12   AD 

2I 1q22 MPZ AD 

2J 1q22 MPZ AD 

2K 8q21 GDAP1 AD 

2L 12q24 HSPB8 AD 

AR-

CMT2A 
1q21 LMN a/c AR       

AR-

CMT2B 
19q13   AR       

Dejerinje-Sottas 3 17p11 PMP22   csecsemő hypotonia, 

motoros fejl. 

zavara, NCV 

<10 m /s 

Myelin 

károsodás 3 1q22 MPZ   

3 10q21 EGR2   

CMT  4 4A 8q21 GDAP1 AR 1. évtized distalis 

gyengeség és 

atrophia 

érzészavar 

NCV <38 m 

/s 

Myelin 

károsodás 4B1 11q23 MTMR2 AR 2-4 év 

4B2 11p15 SBF2 AR 1.-2. évtized 

4C 5q32 SH3TC2 AR 1.-2. évtized 

4D (Lom) 8q24 NDRG1 AR 1. évtized 

4E 10q21 EGR2 AR csecsemő 

4F 19q13 PRX AR 1. évtized 

4G (Russe) 10q23   AR 8-16 év 

4H 12q12 FGD4 AR 1. évtized 

4J 6q21 FIG4 AR 1.-2. évtized 

INTERMEDIE

R 
CMT X1 Xq13 GJB1 XR 2. évtized ffi súlyosabb   

CMT DIA 10q24   AD 1.-2. évtized     

CMT DIB 19p12 DNM2 AD 1.-2. évtized NCV: 25-50 

m/s 
  

CMT DIC 1p34 YARS AD 1.-2. évtized   

CMT DI3 1q22 MPZ AD 1.-2. évtized     

CMT 2E 8p21 NEFL AD 1.-2. évtized     

Rövidítések: DNM2: dynamin2, EGR2: early growth response protein 2, FGD4: actin filament-binding protein 

frabin, FIG4: FIG4homolog SAC1 lipid phosphatase domain containing, GARS: Glycyl-tRNA synthetase, 

GDAP1: Ganglioside-induced differentiation-asociated protein 1, GJB1: gap junction beta-1 protein (connexin 

32), HSPB1: heat-shock protein beta-1, HSPB8: heat-shock protein beta-8, KIF1B: kinesin like protein 1B, 

LITAF: lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-alpha factor, LMN a/c: lamin a/c, MFN: mitofusin-2, 

MPZ: myelin protein zero, MTMR2: myotubularin-related protein 2, NDRG1: N-myc down stream regulated 

gene 1 protein,NEFL: neurofilament könnyűlánc, PMP22: peripheriás myelin protein 22, PRX: periaxin, RAB7: 
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Ras-related protein, SBF2: myotubularin-related protein 13, SH3TC2: SH3 domain and tetratricopeptide 

repeats-containing protein 2, TRPV4: transient receptor potential cation channel subfamily V member 4,YARS, 

tyrosyl-tRNAsynthetase 

8.1.4. 1.4. Klinikai tünetek 

8.1.4.1. 1.4.1. CMT1 

Az esetek többségét a CMT1 betegek teszik ki. A betegség általában az első évtizedben kezdődik, lassú 

progressziót mutat, AD módon öröklődik. A családok között, illetve a családokon belül is változó a klinikai 

tünetek súlyossága, a legtöbb esetben enyhe tünetek alakulnak ki, de előfordulnak tünetmentes betegek is. 

Sensomotoros polyneuropathia jellemző tünetei észlelhetők, amelyek az alsó végtagokon kezdőnek és a 

betegség progressziója során a felső végtagokon is jelentkeznek. Kezdeti stádiumban csak járászavar és láb 

deformitás észlelhető, gyakoriak a terhelésre jelentkező izomgörcsök. Későbbiekben kialakul a típusos 

polyneuropathiás kép, de a motoros tünetek mindvégig kifejezettebbek, mint az érzészavar. Jellemző az alsó 

végtagok distalis izomzatának szimmetrikus sorvadása, gyengesége, járáskor a lábfej esése, elakadása, utóbbiak 

miatt a betegnek magasabbra kell emelnie lábát járáskor (steppelő járás, 1. animáció). Másik fő tünet a distalis 

érzészavar, (alsó végtagokon zokni, felső végtagokon kesztyű-szerű, 1. ábra), ami valamennyi érzéskvalitásra 

kiterjed (dominálóan a vastag myelinhüvelyes rostok által közvetített tapintás- és vibrációérzés károsodik, a 

vékony myelinhüvelyes rostok által továbbított fájdalom- és hőérzés kevésbé csökken), valamint a mélyreflexek 

hiánya. A láb konfigurációja szintén jellegzetes, az ún. Charcot láb: magas lábboltozat, kivájt talp (pes cavus), 

kalapácsujjak (2. ábra). Ennek hátterében a kis lábizmok, elsősorban a lumbricalis izmok szelektív denervatióját 

feltételezik. Elektrofiziológiailag a demyelinisationak megfelelően jelentősen lassult idegvezetési sebesség 

mérhető (motoros vezetési sebesség /mNCV/ <38 m/s, általában 15-30 m/s közötti (normális 40-50 m/s), 

sensoros válasz gyakran nem váltható ki az alsó végtagokon, emellett a distalis motoros latencia (DML) és az F 

hullám latencia is megnyúlt. A motoros vezetési sebesség csökkenés nem korrelál a klinikai tünetekkel, még 

tünetmentes személyeknél is mérhető igen kifejezetten lassult NCV. Idegbiopszia készítésére ritkán kerül sor, itt 

a vastag myelinhüvelyes rostok csökkent száma, segmentalis demyelinisatio, remyelinisatio és „hagymalevél-

szerkezet” látszik (3., 4. ábra). Egyes esetekben a peripheriás idegek megvastagodnak. A betegek hosszú ideig 

járóképesek maradnak, a várható élettartam nem rövidült. Az altípusok a klinikai tünetek alapján nem 

különíthetők el, csak genetikai vizsgálatok segítségével. Jelenleg 6 altípus ismert, ezen belül a CMT1A aránya 

70-80%, CMT1B aránya 10-12%, a többi altípus aránya 1% alatti. 

1. animáció. 

 

1. animáció 

1.73. ábra - 1. ábra: Polyneuropathiás érzészavar kesztyű- és harisnya-szerű eloszlása 
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1.74. ábra - 2. ábra: Charcot láb: magas lábboltozat, kivájt talp, kalapácsujjak 

 

1.75. ábra - 3. ábra: CMT1 idegbiopsziás minta. A: A vastag myelinhüvelyes rostok 

számának jelentős csökkenése látszik. B: CMT1B: demyelinisatios neuropathia, a 

myelin hüvely lamelláinak szétválása látszik MPZ (myelin protein zero) mutáció 

következtében (félvékony metszetek, eredeti nagyítás 80x). Kis kép: A B képen látható 

minta elektronmikroszkópos vizsgálata. A myelin lemezek szétválása figyelhető meg. A 

vastag rostok mellett regenerált rost látszik vékony myelinhüvellyel, valamint számos 

myelin nélküli axon (4000x nagyítás) 
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1.76. ábra - 4. ábra: CMT1A idegbiopsziás minta. A vastag myelinhüvelyes rostok 

száma jelentősen csökkent, a megmaradt rostok körül koncentrikus „hagymalevél 

szerkezet” látszik. A myelines rostok között myelin nélküli rostok csoportjai láthatók. 

Félvékony metszet, 160x nagyítás 

 

8.1.4.1.1. 1.4.1.1. CMT1A 

A leggyakoribb klinikai típus. Hátterében az esetek döntő többségében a peripheriás myelin protein 22 (PMP22) 

gén duplikációja áll, ami a 17p11 kromoszómán található 1.5 Mb nagyságú fragmentet érint. AD öröklődés 

mellett az esetek egy részében sporadikus előfordulás tapasztalható, melynek hátterében de novo mutáció áll a 
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betegek kb. negyedénél. A domináns öröklődés esetén a hibás gén 89%-ban paternalis, 11%-ban maternalis 

eredetű. A PMP22 proteint a Schwann-sejtek expresszálják, és a kompakt myelinben 5%-ban található. A 

strukturális funkción kívül sejtnövekedés szabályozásában játszik szerepet. A PMP22 overexpressziója gátolja a 

Schwann-sejtek proliferációját. Ritkán, 2-5%-ban pontmutáció okozza a betegséget. 

8.1.4.1.2. 1.4.1.2. CMT1B 

A MPZ gén (P0 protein) mutációja okozza. A klinikai kép a CMT1-nek megfelelő. Elektrofiziológia lassult 

NCV-t mutat. A myelin leggyakoribb fehérjéje a MPZ, kizárólag Schwann-sejtekben és a peripheriás myelinben 

található, a compact myelin adhéziójáért felelős. A leggyakoribb mutációk a gén 2. és 3. exonjában fordulnak 

elő, ami a fehérje immunglobulin-szerű extracelluláris doménjét kódolják. Ez a részfelelős a szomszédos myelin 

lamellák összetartásáért, ezért nem meglepő, hogy idegbiopsziás mintában elektronmikroszkóppal a myelin 

lamellák szétválása látszik (3b. ábra). Megjegyzendő, hogy a MPZ gén mutációi más fenotípust is 

eredményezhetnek: CMT2I és CMT2J (axonális, normális NCV), CMT-DI3 (intermedier típus). 

8.1.4.1.3. 1.4.1.3. Roussy-Lévy szindróma 

Klinikai jellemzője a klasszikus CMT1 tünetek mellett posturalis tremor és járási ataxia jelenléte. Genetikai 

vizsgálattal PMP 22duplikáció, vagy MPZ mutáció mutatható ki. Tremor ritkán más herediter neuropathiában is 

előfordulhat, pl. CMT X esetében is. 

8.1.4.2. 1.4.2. CMT2 

AD öröklődésű betegségcsoport. A betegség általában a 2-3. évtizedben kezdődik, a klinikai tünetek a CMT1 

betegséghez hasonlóak, azonban a penetrancia és a fenotípus változó, a mozgáskorlátozottság általában kevésbé 

kifejezett. Opticus atrophia, tremor, migrén gyakoribb előfordulását írták le. A tünetek hátterében axonális 

károsodás áll. Az NCV általában normális, vagy minimálisan csökkent (35-48 m/s), azonban a motoros 

egységpotenciálok és a sensoros potenciálok amplitúdója redukált. EMG vizsgálattal az érintett distalis 

izmokban denervatio jelei észlelhetők: motoros egységpotenciálok tartama és amplitúdója megnövekedett 

(óriáspotenciálok, polyphasiás potenciálok), gyakori a fibrillatio. Az idegbiopszia pathológiai eltérései 

diszkrétek. A vastag myelinhüvelyes rostok száma csökkent, axon atrophia látszik. 

CMT2A2. A CMT2 csoporton belül a leggyakoribb (20-33%), hátterében a mitofusin2 (MFN2) gén mutációja 

áll. A mitofusin 2 fehérje egy GTP-áz, amelynek C terminálisa a mitokondriumok külső membránjában 

található, N-terminális GTP-áz része a cytoplasmába ér. A mitofusin 1–el együtt a mitokondriumok fúziójában 

vesz részt, ezáltal a mitokondriális hálózat felépítésében játszik szerepet. A betegséget okozó mutációk általában 

a cytoplasma doménben találhatók, a gén 19 exonjának szekvenálásával mutathatók ki. 

CMT2B. Klinikai jellemzője a kifejezett sensoros tünetek jelenléte, gyakori ulcerációk, mutilációk. 

CMT2C. A jellemző CMT tünetek mellett a hangszalag és a rekesz beidegzési zavara alakul ki. 

CMT2D. Az alsó végtagi neuropathiás tünetek mérsékeltek, a kiskézizmok kifejezett sorvadása észlelhető. 

CMT2H: Alsó végtagi hangsúlyú polyneuropathia és piramis károsodás jellemzi. 

CMT2J. Súlyos sensoros polyneuropathia és halláscsökkenés jellemzi. 

A CMT2 altípusok közül a CMT2D: 3%, CMT2E 4%, CMT2H: 5%, a többi génmutáció előfordulási 

gyakorisága nem ismert. Az egyes altípusokban érintett géneket a 2. táblázat mutatja. 

8.1.4.3. 1.4.3. Autosomalis domináns intermedier CMT (DI-CMT) 

Ez a csoport a jellemző klinikai képet mutatja, emellett mind axonalis, mind demyelinisatios eltérések 

detektálhatók elektrofiziológiai és pathológiai vizsgálatokkal. 

DI-CMTA, B, C, D3 altípusokat különítenek el. Valamennyi esetében jellemző, hogy a betegség az 1-2. 

évtizedben kezdődik, dominálnak a motoros tünetek, NCV az intermedier tartományba esik (motoros NCV 

rendszerint 25-50 m/s közötti), a betegség lassú progressziót mutat. DI-CMTA: a felelős gén nem ismert, DI-

CMTB: dynamin2 (DNM2) gén, DI-CMTC: a tyrozil-tRNS synthetase-t kódoló YARS gén, DI-CMTD: MPZ gén 

mutációja következtében alakul ki. Megjegyzendő, hogy az endocytosisban és a microtubulusok sejten belüli 
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szerveződésében részt vevő dynamin2 fehérjét kódoló DNM2 gén mutációi CMT mellett a centronuclearis 

myopathia egyik típusát okozhatják. 

Az elektrofiziológiai jellemzők alapján a DI csoportba sorolják a CMTX1 és a CMT2E típust is. 

8.1.4.4. 1.4.4. CMT3 (Dejerine-Sottas szindróma, DSS) 

Ritka, de az egyik legsúlyosabb klinikai lefolyást mutató örökletes neuropathia. Csecsemőkorban kezdődik, az 

izomzat a születéstől kezdve hypotoniás, sorvadt, a motoros fejlődés elmarad, kifejezett érzészavar, ataxiás és 

pareticus járás észlelhető. A peripheriás idegek megvastagodtak, gyakran kíséri scoliosis. Az NCV jelentősen 

csökkent (<10 m/s). A betegség genetikai háttere heterogén. PMP22, MPZ, EGR2 gének mutációit, illetve a 

PMP22 homozigóta duplikációját mutatták ki. Általában autosomalis recesszív (AR) öröklésmenet figyelhető 

meg. 

8.1.4.5. 1.4.5. Congenitalis hypomyelinisatiós neuropathia (CH) 

Az előbbi formánál is súlyosabb, congenitalis kórkép. Az újszülötteknél súlyos hypotonia, generalizált 

izomgyengeség, nyelési- és légzési zavar áll fenn. A motoros fejlődés jelentősen elmarad, a betegek egy része 

sosem tanul meg járni. Pathológiai vizsgálattal a myelin szinte teljes hiánya látszik az axonok körül Schwann-

sejt nyúlványok és basalmembrán rétegek láthatók, hagymalevél-szerkezetet képezve. Hátterében az MPZ, vagy 

EGR2 gén defektusa áll. 

8.1.4.6. 1.4.6. CMT4 

AR öröklődésű CMT. Klinikailag a klasszikus tünetek észlelhetőek, a betegség általában az 1. évtizedben 

kezdődik és progresszív lefolyású. A demyelinisatiónak megfelelően az NCV felső végtagokon csökkent (9-20 

m/s), alsó végtagokon gyakran nem váltható ki sem motoros sem sensoros válasz. A motoros egységpotenciál 

amplitúdója csökkent. A pathológiai kép a myelinált rostok veszteségét mutatja. Számos rostban megfigyelhető 

myelin reduplikáció. 

Néhány altípusban jellemző klinikai tünetek fordulnak elő. 

CMT4A a leggyakoribb altípus. Kisgyermekkori kezdetű, súlyos sensomotoros neuropathia tünetei jellemzik. 

CMT4B1. Gyakori az agyidegek (facialis, bulbaris) és a rekesz érintettsége. 

CMT4C. Markáns gerinc deformitás jellemzi, a scoliosis súlyos fokú, lehet a betegség egyetlen tünete. 

CMT4D, Lom típus. Ezt a formát a Bulgáriai Lom régióban írták le elsőször, innen ered az elnevezése. 

Jellemzője gyakori előfordulása a roma populációban. Gerinc deformitás, idegi halláscsökkenés alakul ki a 2.-3. 

évtizedben. Ugyancsak a roma populációra jellemző a CMT4G (Russe) típus előfordulása. Az egyes altípusok 

kialakulásáért felelős géneket a 2. táblázat mutatja. 

8.1.4.7. 1.4.7. CMTX 

A második leggyakoribb CMT típus. (10-15%) Az alcsoport jellemzője a nemhez kötött, domináns öröklődés. A 

herediter neuropathiás tünetek férfiakban kifejezettebbek és koraibb kezdetűek, mint nőkben. A családon belüli 

eltérő fenotípus expresszió más CMT típus esetében is előfordul, így elkülönítése CMT1 és CMT2-től néha 

nehézséget okoz. A férfiakról történő öröklődés hiánya mindig fel kell vesse a lehetőségét. 

A leggyakoribb alcsoport a CMTX1 (90%). Hátterében a connexin32-t, a kompakt myelinben található gap 

junction fehérjét kódoló GJB1 gén pontmutációja áll. A mutációk általában a fehérje extracelluláris doménjét 

érintik. Missense mutációk enyhe neuropathiát, nonsense mutációk korai kezdetű, súlyos neuropathiát okoznak. 

Férfiakban az első, nőkben a 2-3. évtizedben kezdődik, férfiakban súlyosabb tünetekkel jár. NCV értékek a 

tünetek súlyosságával arányosan csökkentek, az intermedier tartományban találhatók, a motoros 

egységpotenciál amplitúdók gyakran csökkentek. A sensoros potenciálok is csökkentek, vagy nem válthatók ki. 

EMG a distalis izmokban denervatio, reinnervatió jeleit mutatja. Pathológiai vizsgálat a vastag myelinhüvelyes 

rostok redukcióját, regenerációs csoportokat, mérsékelt axon degenerációt mutat. 

CMTX2 jellemzője az intellektuális deficit előfordulása, CMTX3 esetén piramis tünetek (spasticitás, piramis 

jelek) kialakulása jellemző, CMTX4-ben intellektuális deficit és süketség, CMTX5-ben süketség és opticus 
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atrophia társul a peripheriás neuropathiás tünetekhez. CMTX2-4 esetén az érintett gén nem ismert, CMTX5-nél 

a ribose-phosphatepyrophosphokinase1 enzimet kódoló PRPS1 gén defektusát találták. 

8.1.5. 1.5. CMT pathomechanizmusa 

A mutáns proteinek elhelyezkedése és funkciója alapján a következő csoportosítás állítható fel. 

A. Myelin képzés zavara 

• CMT1A: PMP22 protein túltermelődés, akkumuláció a Schwann-sejtekben, apoptosishoz vezet 

• HNPP: PMP22 protein termelés hiánya, instabil myelin kialakulását okozza 

• MPZ: Okozhat demyelinisatios (CMT1B), vagy ritkán axonális neuropathiát (CMT2I, 2J) is Funkciója a 

szomszédos myelin lemezek összetartása. Hiányában a myelin hüvely decompactálódik 

• GBJ1: Connexin 32, gap junction fehérje. Kóros esetben az intercelluláris kommunikáció és transzfer zavara 

alakul ki 

• EGR2: transcriptios faktor, myelin gének regulációjában vesz részt 

• Periaxin: cytosceletalis horgony fehérje a Schwann-sejtekben 

B. Protein bioszintézis és degradáció zavara 

• Ubiquitin ligáz: LITAF 

• tRNS képzés zavara: GARS, YARS, AARS 

C. Endocytosis, membrán transzport zavarai 

• Phosphatase: MTMR2, MTMR13, FIG4 

• GTP-ase: Dynamin2, RAB7, Frabin 

D. Axonális cytoskeleton károsodása 

• Neurofilament alkotóelem: NEFL 

• Neurofilament felépítés: HSP22, HSP27 

• Anterograd axonális transport (kinesin fehérjék): KIF1Bβ 

• Retrográd transzport (dynein fehérje), RAB7 a dynein regulációjában érintett 

• Mitokondriumok: mitofusin2 (fúzió), GDAP1 (hasadás) 

• Mag-membrán: Lamin a/c 

• Adapter fehérje: SH3TC2 

E. Seipinopathiák 

• Seipin: endoplasmás reticulum fehérje, mutációja fehérje-konformációs zavart, endoplasmás reticulum stress-

t és apoptosist okoz. A fehérje számos neurodegeneratív betegségért felelős: Herediter motoros neuropathia 

(HMN-V), CMT2, Paralysis spinalis spastica (HSP/SPG). 

F. Ion-csatorna betegségek 

• TRPV4 nem-szelektív kation csatorna. A kóros fehérje által okozott betegség mechanizmusa nem ismert, de 

számos kórkép kialakulásáért felelős: CMT2C, csont-dysplasia, scapuloperonealis-spinalis izomatrophia. 

8.1.6. 1.6. Diagnosztikus vizsgálatok CMT gyanúja esetén 
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8.1.6.1. 1.6.1. Anamnézis 

A legtöbb esetben a betegség halmozottan fordul elő az érintett családokban. A jellemző tünetek mellett fontos a 

láb deformitás jelenlétére rákérdezni, mivel ez lehet a betegség egyetlen tünete. A családfa felállítása és az 

öröklésmenet megállapítása orientálhatja a további vizsgálatokat. A betegség kezdete, lefolyása, alsó-, felső 

végtagok érintettsége, kísérő tünetek (pl. gerinc deformitás) ismerete fontos. A leggyakoribb panaszok: 

(motoros) lábszárizomzat fogyása, fájdalma, izomgörcsök, lábfej emelés gyengülése, járáskor a lábfej elakadása, 

gyakori elesések, kezek gyengesége, tárgyak elejtése; (sensoros) kesztyű-, harisnya-szerű zsibbadás, érzészavar; 

(vegetatív) bőr kipirulása, verejtékezés hiánya/fokozott volta, alacsony vérnyomás, emésztési zavarok. 

8.1.6.2. 1.6.2. Neurológiai fizikális vizsgálat 

Neurológiai fizikális vizsgálat során a következő tünetekre kell fokozott figyelmet fordítani. 

Motoros tünetek: distalis izomatrophia, gyengeség keresése, mélyreflexek hiánya, láb deformitás (pes cavus). 

Érzészavar vizsgálata a jellemző végtagi eloszlásban: hőérzés (hideg- meleg vizes kémcső, jégkocka), 

fájdalomérzés (fogpiszkáló), tapintás (vattaszál, monofilament), vibráció (kalibrálható hangvilla), ízületi 

helyzetérzés. 

Vegetatív tünetek: könnytermelés (Schirmer teszt), verejték elválasztás (jód-keményítő teszt). 

Centrális tünetek keresése (spinalis ataxia, látászavar, piramis érintettség /spasticitás, piramis jelek/) 

Járászavar (peripheriás bénulás: steppelő, centrális érintettség: spasticus, hátsó kötél károsodás: széles alapú, 

ataxiás). 

8.1.6.3. 1.6.3. Elektrofiziológia 

A klinikai diagnosztika legfontosabb részét képezi az ENG (elektroneuronographia) és EMG 

(elektromyographia) vizsgálat. Jelentősége többrétű. (1) Segít elkülöníteni a szerzett és herediter neuropathiákat 

(CIDP: chronicus immunmediált demyelinisatios polyneuropathia, MMN: multifocalis motoros neuropathia, 

ezeknél a NCV csökkenés változó mértékű, végtagonként eltérő lehet, temporalis dispersio és vezetési blokk 

gyakori, CMT: valamennyi vizsgált idegen, proximalisan és distalisan is jelentős, uniform NCV csökkenés 

mérhető), (2) elkülöníthető a CMT demyelinisatios (NCV csökkent) és axonális (NCV normális) típusa. 

A Harding és Thomas kritériumok alapján CMT1 típusban an. medianus NCV <38 m/s (általában 15-30 m/s 

közötti), DSS esetén NCV<10 m/s, CMT2 esetén az NCV normális (általában 35-48 m/s). 

8.1.6.4. 1.6.4. Laboratórium 

CMT esetében a rutin laboratóriumi vizsgálatok nem mutatnak eltérést. A vizsgálatok célja (1) magas creatin 

kinase (CK) érték esetén myopathia felvetése, (2) szerzett betegségek elkülönítése (diabetes mellitus, 

hepatopathia, uraemia, hypo/hyperthyreosis, vasculitis, monoclonalis gammopathia, stb.). Liquor vizsgálat 

CMT1 és DSS esetén magas liquor összfehérjét mutat. Ugyancsak magas liquor összfehérjével jár a szerzett 

neuropathiák egy része (pl. CIDP). 

8.1.6.5. 1.6.5. Idegbiopszia 

A molekuláris diagnosztika rutinszerű bevezetése óta az idegbiopszia nem képezi a rutin diagnosztika részét, 

mivel kevés addicionális információt szolgáltat az elektrofiziológiai tesztekhez képest. Azokban az esetekben 

indikált, ahol (1) a genetikai vizsgálatok eredménye nem egyértelmű, vagy negatív, illetve (2) amikor szerzett 

(CIDP, vasculitis) és herediter neuropathia (CMT, familiáris amyloid neuropathia) klinikai elkülönítése nem 

egyértelmű. Leggyakrabban a n. suralis vizsgálatára kerül sor, mivel ez nem okoz motoros deficitet. 

CMT1A esetében a jellemző eltérések: az endoneurinum kiszélesedett, collagen rostok mennyisége 

felszaporodott, a myelinált rostok aránya csökkent, „hagymalevél” szerkezet (myelinált, vagy nem 

myelináltaxon körül Schwann-sejt nyúlványok koncentrikus elrendeződése, ami az életkor előrehaladtával egyre 

kifejezettebbé válik, 3. ábra) és regenerációs csoportok láthatók. A „hagymalevél szerkezet” oka a periodikus 

de- és remyelinisatio. A regenerált rostok esetében vékony myelinhüvely alakul ki, a Schwann-sejtek 

proliferációja pedig az axon, vagy rost körüli a koncentrikus elrendeződést eredményezi. Izolált rost 

készítményben segmentalis demyelinisatio látszik. CMT1B esetén a pathológiai eltérések kevésé 
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dokumentáltak, betegenként változóak. A jellemző CMT1 eltérések mellett a myelin focalis reduplikációja 

(tomacula) említhető meg. 

8.1.6.6. 1.6.6. Genetika 

A CMT1A betegséget okozó PMP22 gén duplikáció kimutatására fluorescens in situ hibridizáció (FISH) mellett 

multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) vizsgálatot alkalmaznak. A módszerek nem 

alkalmasak a pontmutációk kimutatására, ez utóbbi igazolására a gén teljes szekvenálása szükséges. A többi gén 

esetében, a mutációk nagy száma miatt általában az érintett gén teljes szekvenálása szükséges. Fontos 

megemlíteni, hogy egy gén mutációi különböző klinikai fenotípusokat eredményezhetnek. PMP22 gén 

duplikáció CMT1A-t okoz, homozigóta duplikáció DSS esetében fordul elő, heterozigóta deléciója HNPP 

kialakulásához vezet, pontmutációk mind CMTA1, mind DSS hátterében állhatnak. MPZ pontmutáció vezethet 

CMT1B, DSS, CMT2 kialakulásához. EGR2 pontmutáció esetén kialakulhat CMT1, DSS. 

8.1.6.7. 1.6.7. Diagnosztikus algoritmus 

Az egyes CMT típusokban előforduló mutációkat az 5. ábra foglalja össze. A 6. ábra a CMT1 és CMT2 klinikai 

tünetei esetén ajánlott diagnosztikus algoritmust mutatja. 

A diagnosztika javasolt lépései: 

1. Öröklődés típusának megállapítása (családfa), szerzett formák kizárása 

2. Neurológiai vizsgálat, a tünetek eloszlásának megállapítása 

3. Elektrofiziológia: demyelinisatios, axonális, intermedier típus elkülönítése 

4. Genetikai diagnosztika 

• CMT1 klinikai kép esetén: PMP22duplikáció vizsgálata, ha negatív: GJB1, MPZ vizsgálata. A többi gén 

vizsgálata csak kivételesen szükséges. 

• X-hez kötött öröklődés esetén, normális, vagy intermedier NCV esetén GJB1 vizsgálat javasolt. 

• CMT2 klinikai kép esetén MFN2, MPZ és GJB1 vizsgálat javasolt. 

• DI-CMT esetén DNM2, YARS és MPZ mutáció fordulhat elő. 

• AR CMT előfordulása Európában ritka (4%), a Mediterráneumban és a Közép Keleten gyakori (30-50%), 

ezen esetekben a GDAP1 gén vizsgálata javasolt elsőként. Roma betegek esetén NDRG1 vizsgálat javasolt. 

A klinikai és genetikai diagnosztika összefoglalása az alábbi honlapon elérhető: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1358 

1.77. ábra - 5. ábra: CMT betegség hátterében álló genetikai eltérések (rövidítéseket 

lásd 2. táblázatnál). (Módosítva Reilly et al., 2001 közleménye alapján) 
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1.78. ábra - 6. ábra: Ajánlott diagnosztikai algoritmus CMT1 és CMT2 gyanúja esetén. 

(Módosítva Reilly et al., 2001 közleménye alapján) Részletes magyarázat szövegben 

 

8.2. 2. Herediter sensoros-autonom neuropathiák (HSAN) 
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Az örökletes neuropathiák egy ritka csoportja. Az elnevezésnek megfelelően a betegségcsoport jellemzője a 

sensoros és vegetatív idegrostok szelektív degenerációja a motoros rendszer megkíméltsége mellett. A klinikai 

tünetek és a genetikai háttér alapján jelenleg 12 altípust különítenek el (3. táblázat). 

1.18. táblázat - 3. táblázat: Herediter sensoros-autonom neuropathiák (HSAN) 
 

Név Locus Gén Öröklődés Kezdet Klinikum Pathológia 

IA 9q22 SPTLC1 AD 3. évtized Pan-sensoros 

akromutiláció 
Vé > Va 

IB 3p24   AD 20-40 év Pan-sensoros 

GERD 
Vé = Va 

IC 14q24 SPTLC2 AD 3. évtized Pan-sensoros 

Akromutiláció 
Vé > Va 

ID 14q11 ATL1 AD 3. évtized Pan-sensoros 

Akromutiláció 
Vé = Va 

IE 19p13 DNMT1 AD 16-35 év Pan-sensoros 

Hallásvesztés 

Demencia 

Vé = Va 

IIA 12p13 WNK1/HSN1 AR Csecsemőkor Pan-sensoros 

Akromutiláció 
Vé = Va 

IIB 5p15 FAM134B AR Gyermekkor Pan-sensoros 

Akromutiláció 
Vé > Va 

IIC 2q37 KIF1A AR 6-15 év Pan-sensoros 

Akromutiláció 

Distalis 

paresis 

Vé < Va 

III 9q31 IKBKAP AR Congenitalis Familiaris 

dysautonomia 
Vé = Va 

IV 1q21 NTRK1 AR Congenitalis- 

csecsemőkor 
CIPA 

Anhydrosis 
C rostok 

V 1p13 NGF-β AR Congenitalis- 

gyermekkor 
Fájdalomérzés 

hiánya 
Aδ és C rost 

VI 6p12 Dystonin AR Congenitalis Könnytermelé

s hiánya 
Vé = Va 

Rövidítések: ATL1: atlastin-1, CIPA: congenital insensitivity to pain and anhydrosis syndrome, SPTLC: serine 

palmitoyl transferase long-chain base subunit 1, DNMT1: DNA methyltransferase 1, FAM134B: family with 

sequence similarity 134, member B, IKBKAP: inhibitor of kappa-light polypeptide gene enhancer in B cells, 

kinase complex associated protein,KIF1A kinesin family member 1A, NGF1b: nerve growth factor beta, 

NTRK1: neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, WNK1: proteine kinase with-no-lysine (K)-1, Va: vastag 

rostok, Vé: vékony rostok érintettsége. 

8.2.1. 2.1. HSAN I 

AD öröklődésű csoport. A tünetek általában a 2.-3. évtizedben kezdődnek. A klinikai képet a polyneuropathiás 

eloszlású érzészavar dominálja, valamennyi érzésféleség érintett, kifejezettebben a vékony rostok károsodást 

jelező hő- és fájdalomérzés. Az autonóm funkciók kevéssé érintettek. Elektrofiziológiailag sensoros axonális 

neuropathia állapítható meg. A pathológiai kép nem specifikus, mind a vastag, mind a vékony myelinhüvelyes 

rostok száma jelentősen csökken, a myelin nélküli rostok relatíve megkíméltek. Az IA és IC típus jellemzője a 

végtagok distalis részének lancináló fájdalma. Az érzészavar következtében gyakoriak a végtag-distalis 

fájdalmatlan sérülések, ulcerációk, mutilációk. A motoros rendszer érintettsége változó mértékű, általában enyhe 

distalis gyengeség jellemző. A HSAN IB típusban a vékony rost neuropathiás tünetek, a hő- és fájdalomérzés 

zavar mellett jellemző a gyakori köhögés, ami részben gastro-oesophagealis reflux, részben laryngeális 

hypersensitivitás következménye. Az ID típus allélikus a paralysis spinalis spastica egy típusával (SPG3A), 

mindkettőt az ATL1 (atlastin-1) gén mutációja okozza. Az IE típus jellemzője a progresszív járási ataxia mellett 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 171  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kialakuló hallásvesztés és demencia. Pathológia: cerebralis és cerebellaris atrophia, gerincvelő hátsó kötél 

károsodás, peripheriás idegrendszer részéről a myelinált rostok jelentős pusztulása. 

8.2.2. 2.2. HSAN II 

AR öröklődés, csecsemő, vagy gyermekkori kezdet és progresszív sensoros tünetek jellemzik, dominálóan az 

alsó végtagokon. Fájdalmatlan distalis sérülések, ulcerációk, osteomyelitis, az ujjak spontán mutilációi, 

fájdalmatlan csonttörések gyakoriak. Autonóm funkciózavar előrehaladott esetekben jelentkezik, hyperhydrosis 

és vizelet incontinentia formájában. ENG-n sensoros axonális neuropathia jelei. Nervus suralis biopszia a vastag 

myelinhüvelyes rostok veszteségét mutatja. 

8.2.3. 2.3. HSAN III (familiáris dysautonomia, Riley-Day szindróma) 

AR öröklődésű típus, congenitalis kezdetű. Jellemzője az vegetatív funkciók súlyos károsodása: alacrymia 

(könnyelválasztás hiánya), nyelészavar, hypotermia, orthostaticus hypotensio, nyelv fungiformis papilláinak 

hiánya. A gastrointestinalis működés zavaraként reflux, hányás, recurráló pneumonia gyakorta jelentkezik. A 

sensoros kiesési tünetek mérsékeltek, gyakori scoliosis előfordulása (85%). 

8.2.4. 2.4. HSAN IV (CIPA: congenital insenitivity to pain with anhydrosis) 

AR, congenitalis kórkép. Jellemzője a vékony sensoros rostok súlyos károsodása, ennek következtében a 

fájdalom és hőérzés zavara. Fájdalmatlan sérülések, törések, öncsonkítás (88%) gyakoriak. A verejtékmirigyek 

beidegzési zavarának következtében anhydrosis áll fenn, emiatt lázas periódusok fordulnak elő. Intellektuális 

deficit nem ritka. 

8.2.5. 2.5. HSAN V 

AR, congenitalis kórkép. Az előző formához hasonló klinikai kép jellemzi. Vezető tünet a fájdalomérzés hiánya, 

és az ezzel kapcsolatos sérülések, deformitások. A vegetatív diszfunkció kevéssé súlyos, mentális károsodás 

nem kíséri. 

8.2.6. 2.6. HSAN VI 

Familiaris autonom diszfunkcióval jellemezhető, progresszív, letális kórkép. 

A fenti klasszifikáción kívül ismertek más, herediter sensoros neuropathiával járó kórképek. 

8.2.7. 2.7. Fájdalomérzés congenitalis hiánya 

A test valamennyi részén hiányzik a fájdalom percepció. A többi érzésféleség (hő-, tapintás, vibráció, 

helyzetérzés) megtartott. Motoros eltérés, reflexeltérés nincs. NCV normális. Suralis biopszia normális. 

Genetika: SCN9A gén mutációja okozza. 

8.2.8. 2.8. Paroxismalis extrém fájdalom betegség (PEPD) 

Congenitalis kezdetű betegség. Jellemzője a periódikusan kialakuló, heves, égő rectalis, genitális és arcfájdalom. 

Genetika: SCN9A gén mutációja okozza. 

8.2.9. 2.9. HSAN pathomechanizmusa 

SPTCL1 és 2 a serin-palmitoil transferase (SPT) enzim két alegysége, amik az endoplasmas reticulumhoz 

kötöttek. Az enzim kulcs szerepet játszik a sejtek sphyngolipid anyagcseréjének szabályozásában. RAB7 egy 

Ras-függő GTP-ase, ami az intracellularis membrán transzport szabályozásában vesz részt. Nem ismert 

pontosan milyen mechanizmussal okoznak neuropathiát. 

8.3. 3. Herediter motoros neuropathiák (HMN) 

Harding és Thomas 1980-ban leírtak olyan CMT eseteket, amelyek csak tisztán motoros érintettséggel jártak a 

klinikai és elektrofiziológiai vizsgálatok alapján. Ezeket többféle elnevezéssel jelölték: spinalis CMT, herediter 

distalis spinalis izomatrophia, distalis herediter motoros neuropathia. A genetikai vizsgálatok fejlődése óta 
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tudjuk, hogy a hasonló klinikai tünetek mögött többféle genetikai eltérés állhat, a klinikai és genetikai jellemzők 

alapján jelenleg 7 alcsoportot különítenek el (4. táblázat). 

A klinikai képet peronealis izomatrophia jellemzi sensoros tünetek nélkül. A lábfej és lábujjak extensor 

izmainak progresszív sorvadása és gyengesége alakul ki, lábfej deformitással, a késői stádiumban a kezek is 

érintettek. Ismertek atípusos és komplikált formák, ahol más kísérő tünetek is társulnak. Az öröklődés AD, vagy 

AR, X-hez kötött forma jelenleg nem ismert. A gyakoriságról kevés adat áll rendelkezésre, egy angliai adat 

szerint a peronealis izomatrophiák 10%-ban fordul elő. Egyes altípusokat mindössze néhány család esetében 

találták csak. 

1.19. táblázat - 4. táblázat: Herediter motoros neuropathiák (HMN) 
 

Név Locus Gén Öröklődés Kezdet Klinikum Pathológia 

HMN I     AD fiatalkor distalis 

atrophia és 

gyengeség 

Axondegenerat

io HMN II 12q24 HSP 22 AD felnőtt 

HMN III 11q13   AR felnőtt 

HMN IV     AR juvenilis +diaphragma 

HMN V 7p15 GARS AD felnőtt felső végtag 

HMN VI 11q13 IGHMBP2 AR csecsemő SMARD1 

HMN VII 2p13 DCTN1 AD felnőtt + hangszalag 

Rövidítések: DCTN1: dynactin1, GARS: glycyl-tRNA synthetase, HSP 22: heat shock protein 22, IGHMBP2: 

Immunoglobulin mu binding protein2. 

8.3.1. 3.1. HMN I 

AD öröklődésű, fiatalkori kezdetű forma. A pontos genetikai hátér nem ismert. 

8.3.2. 3.2. HMN II 

AD öröklődés, felnőttkori kezdet (15-25 év) jellemzi. A gyorsan progrediáló gyengeség 5 év alatt a lábfej 

mozgások teljes bénulásához vezet. Néhány európai családban írták le. Hátterében a hő shock proteinek (HSP22 

és HSP27) mutációját találták. 

8.3.3. 3.3. HMN III 

AR öröklődés, felnőttkori kezdet, lassan progrediáló peronealis izomatrophia jellemzi. A betegséget okozó gén 

nem ismert. 

8.3.4. 3.4. HMN IV 

AR öröklődés, juvenilis kezdet, súlyos peronealis izomatrophia és gyengeség, valamint a rekesz érintettsége 

jellemzi. A genetikai háttér nem ismert. 

8.3.5. 3.5. HMN V 

AD öröklődés jellemzi, ebben a formában a felső végtagok, a kezek gyengesége és distalis izomatrophiája alakul 

ki 5-20 éves kor között. Hátterében a GARS gén mutációját találták, azaz allélikus a CMT2D betegséggel. 

Hasonló klinikai tünetekkel, felső végtagi dominanciával és társuló alsó végtagi piramis tünetekkel 

(spasticitással) jár a Silver szindróma. A genetikai háttér az SPG17, paralysis spinalis spastica betegséggel 

mutat egyezést, a seipin fehérjét kódoló BSCL2 gén mutációja okozza. 

8.3.6. 3.6. HMN VI 

Spinalis izomatrophia respiratoricus distress 1 (SMARD1). Súlyos AR infantilis neuropathia, a vezető tünet a 

rekesz érintettsége és légzési elégtelenség, emellett a distalis felső végtagi izmok sorvadása észlelhető. 

Hátterében az IGHMBP2 gén mutációját mutatták ki. 
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8.3.7. 3.7. HMN VII 

AD felnőttkori kezdetű, lassú progressziót mutató forma. A peronealis izomatrophia mellett hangszalag bénulás 

jellemzi. A 2q14 locushoz kötött forma pontos genetikai háttere nem ismert. A 2p13 locushoz kötött formában a 

fenti tünetekhez facialis izomatrophia és gyengeség is társul, ennek hátterében a DCTN1 gén defektusa áll. 

A fentieken túl leírtak további, ritka formákat is, amik a fenti klasszifikációban nem szerepelnek. 

Néhány család esetében a peronealis izomatrophia + alsó végtagi piramis tünetek előfordulása esetén SETX 

(senataxin) mutációt találtak, úgy vélik, hogy ez a betegség megegyezik a familiáris amyotrophiás 

lateralsclerosis (fALS) 4-es típusával. 

Ismert egy HMN-J típus, amit Jordánia Jerash régiójában azonosítottak (6-10 év között kezdődő, progresszív 

alsó végtagi, majd felső végtagi distalis atrophia + piramis érintettség). 

Ugyancsak ismert a betegség congenitalis, nem progresszív formája. Ennél a peronealis izmok mellett a 

medenceöv és a paravertebralis izmok is érintettek, utóbbi következménye scoliosis kialakulása. Az öröklődés 

AD, a genetikai háttér nem ismert. 

8.3.8. 3.8. Pathomechanizmus 

A HMN hátterében a spinalis motoneuronok és azok axonjaik degenerációja áll. Érdekes, hogy a HMN egyes 

altípusaiban eddig felfedezett genetikai defektus többsége a sejtműködés alapfolyamatiban szereplő fehérjéket 

érinti, de nem ismert, hogy miért szelektíven a spinalis motoneuronok károsodnak. A HSP22, 27 a 

neurofilamentum hálózat fenntartásában játszik szerepet, kóros esetben az axonális cytoskeleton és az axonalis 

transzport károsodik. GARS által kódolt glicin tRNS syntetase a transzláció egyik fontos fehérjéje, a BSCL2 által 

kódolt seipin az endoplasmas reticulum egy membránfehérjéje, pontos funkciója nem ismert, az immunglobulin 

gamma binding protein 2 (IGHMBP2) az RNS érés folyamataival áll kapcsolatban, a DCTN1 gén által kódolt 

dynactin az axonális transzportban vesz részt. A pontos pathomechanizmus felderítése további kutatásokat 

igényel. 

8.4. 4. Herediter epizodikus neuropathiák 

8.4.1. 4.1. Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (HNPP) 

AD öröklődésű betegség. Jellemzője az ismétlődő, átmeneti, akut kezdetű, focalis, senso-motoros neuropathia 

előfordulása. Aszimmetrikus, egy ideget érintő tünetek alakulnak ki típusos kompressziós helyeken (n. 

peroneus, n. ulnaris, medianus,n. radialis) trauma, vagy kis kompresszió hatására. A tünetek néhány hét-hónap 

alatt javulnak. A betegség előrehaladásával a tünetek nem szűnnek meg teljesen. Elektrofiziológiailag focalis 

NCV csökkenés, conductiós blokk jellemző, hasonlóan a szerzett alagút szindrómákhoz. Idegbiopsziás mintában 

un. „tomaculosus neuropathia” képe látszik: focalis myelin reduplikáció következtében az idegrostok 

irregulárisan megvastagodtak. A betegség hátterében 85%-ban a PMP22 gén 1.5 Mb nagyságú deléciója 

mutatható ki a 17p11 kromoszómán (ugyanez a szakasz duplikációja felelős a CMT1A betegség kialakulásáért,. 

A fennmaradó 15%-ot a PMP 22 gén pontmutációi okozzák. Utóbbi esetekben előfordul diffúz NCV csökkenés. 

8.4.2. 4.2. Familiaris plexus brachialis neuropathia (hereditary neuralgic 
amyotrophy) 

A betegség gyakran gyermekkorban kezdődik, de előfordulhat bármely életkorban. Jellemzője a váll és kar 

hirtelen kezdetű fájdalma és gyengesége, amit később izomatrophia kísér. Sensoros tünetek mérsékeltek. A 

paresis lehet proximalis, vagy distalis, rendszerint átmeneti. A tünetek ismételt előfordulása gyakori ugyanazon, 

vagy ellenoldali végtagon. Egyes családokban minor anomáliák előfordulhatnak: alacsony növés, 

hypoteleorismus, nyúlajak, epicantus redő, facialis aszimmetria, syndactylia. A betegség hátterében a SEPT9 

gén mutációja áll. 

8.5. 5. Herediter neuropathiák szisztémás betegségekben 

8.5.1. 5.1. Mitokondriális betegségek 

8.5.1.1. 5.1.1. NARP: Neuropathia-ataxia-retinitis pigmentosa szindróma 
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Maternálisan öröklődő mitokondriális betegség, a mitokondriális DNS (mDNS) pontmutációja okozza. A vezető 

tünete axonalis senso-motoros neuropathia. Ataxia és látáscsökkenés mellett előfordulhat myopathia, epilepszia. 

8.5.1.2. 5.1.2. MNGIE: Mitokondriális neuro-gastrointestinalis encephalopathia 

A timidin phosphorilase (TYMP) nukleáris gén mutációja és másodlagos mDNS károsodás okozta progresszív 

degeneratív betegség. Jellemzője a külső szemizom bénulás (PEO), myopathia, polyneuropathia, 

leukoencephalopathia együttese. A neuropathia a somaticus és a vegetatív idegrendszert is érinti, ezáltal 

gastrointestinalis motilitás zavar (legtöbbször opstipatio), cachexia alakul ki. Néhány éves progresszió után 

halálhoz vezet. 

8.5.1.3. 5.1.3. Leigh szindróma (LS) 

Csecsemőkori mitokondriális encephalo-myopathia. A születés utáni psychomotoros fejlődés elmarad, izom 

hypotonia, lactat acidosis következtében gyakori hányás, myoclonusok és epilepsziás rohamok, később 

szemmozgászavar, légzészavar alakulhat ki. A peripheriás neuropathia demyelinisatios típusú. 

8.5.1.4. 5.1.4. Leber herediter opticus neuropathia (LHON) 

Maternalis öröklődésű kórkép. Fiatal férfiakban fordul elő, subacut lefolyású látáscsökkenés/vesztés egyik, majd 

a másik szemen is. A mitokondriális DNS (mDNS) pontmutációja okozza. 

8.5.2. 5.2. Herediter ataxiák 

8.5.2.1. 5.2.1. Spinocerebellaris ataxiák (SCA) 

AD öröklődésű, késői (20 éves kor felett) kezdetű heterogén betegségcsoport. Hátterében a cerebellum és az 

agytörzs degenerációja áll. Vezető tünetek: cerebellaris jelek, szemmozgászavar, járászavar. Az SCA -1, -2, -3, -

4, -6, -14, -18, -25, -27 típusban sensomotoros, axonalis neuropathia jelentkezik, ami a vastag myelinhüvelyes 

rostok károsodásának következménye. Klinikailag mélyérzészavar (vibráció- és helyzetérzés zavara) és areflexia 

jellemzi.(Lásd még 7d. fejezetben!) 

8.5.2.2. 5.2.2. Friedreich ataxia (FA) 

AR öröklődésű, korai kezdetű, progresszív neurodegeneráció. Jellemzője ataxia, dysarthria, mélyérzészavar. A 

betegség előrehaladásával piramis tünetek, láb deformitás, kyphoscoliosis is kialakul. Pathológiai háttere a 

spinalis ganglionok, a spinocerebellaris és piramis pálya degenerációja. ENG sensoros-axonalis neuropathiára 

utal. Hátterében a frataxin (FXN) gén 1. intronjában kialakuló GAA triplet expanzió áll, ami csökkent frataxin 

expresszióhoz vezet. A frataxin a mitokondriális vas transzportban játszik szerepet, hiányában mitokondriális 

vas akkumuláció alakul ki. (Lásd még 7d. fejezetben!) 

8.5.3. 5.3. Lipoprotein anyagcsere zavarai 

8.5.3.1. 5.3.1. Tangier betegség 

Ritka, AD öröklődésű kórkép. Homozigóta formában a HDL teljes, heterozigóta formában részleges hiánya 

mutatható ki. A koleszterin transzport zavar következtében „habos”, lipid tartalmú macrophag sejtek 

halmozódnak fel a reticuloendothelialis rendszerben. Hátterében az ABCA1 gén mutációja áll. Tünetei: hepato-

splenomegalia, korai coronaria betegség, sensoros-axonalis polyneuropathia. Idegbiopszia a vékony 

myelinhüvelyes és a nem myelinált vékony rostok veszteségét, a Schwann-sejtek lipid akkumulációját mutatja. 

8.5.3.2. 5.3.2. Abetalipoproteinémia (Bassen-Kornzweig szindróma) 

Ritka, AR öröklődésű betegség, hátterében a microsomalis triglicerid transzfer proteint kódoló gén (MTP) 

mutációja áll, ami az apolipoprotein B képződés zavarához vezet. Következtében az enteralis triglicerid 

felszívódás károsodik, a szérum koleszterin és VLDL szint alacsony. Tünetei: steatorrhea, vitamin E hiány, 

retinitis pigmentosa, sensomotoros polyneuropathia, ataxia. Neuropathológiai vizsgálat a gerincvelő hátsó kötél, 

idegbiopszia a vastag myelinhüvelyes rostok veszteségét mutatja. A zsiroldékony vitaminok pótlása javíthat a 

tüneteken. 

8.5.4. 5.4. Peroxisomalis betegségek (Lásd még 7d. fejezetben!) 
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8.5.4.1. Refsum betegség 

AR öröklődésű tárolási betegség, peroxisomalis enzimdefektus következtében fitánsav akkumulálódik a 

sejtekben. Tünetei: idegi halláscsökkenés, demyelinisatios polyneuropathia, ichthyosis, anosmia, cardialis 

vezetési zavar. 

8.5.5. 5.5. Lysosomalis tárolási betegségek (Lásd még 7d. fejezetben!) 

8.5.5.1. 5.5.1. Fábry betegség 

X-hez kötött glukolipid (globotriaosyl-ceramide) tárolási betegség, az alpha-galactosidase A enzim 

defektusának következtében . Gyermekkorban vékonyrost neuropathiás (fájdalom, végtagzsibbadás) és vegetatív 

tünetek (hányás, hasmenés), később nephropathia, cardiomyopathia, coronaria betegség és fiatal kori stroke 

alakulhat ki. 

8.5.5.2. 5.5.2. Lysosomalis leukodystrophiák 

A betegségek hátterében a centrális és peripheriás myelin lebomlásának zavara áll. Mindegyik forma hasonló, 

progresszív klinikai lefolyást mutat. A csecsemőkori kezdetet mentális retardáció, piramis jelek, epilepszia, 

látáscsökkenés követi. Ritkábban gyermekkori és felnőttkori kezdet is előfordul, enyhébb tünetekkel. Koponya 

MRI kiterjedt, periventricularis fehérállomány-károsodást mutat. Liquor vizsgálatkor az összfehérje emelkedett. 

ENG vizsgálattal peripheriás demyelinisatio, az NCV uniform csökkenése található (általában 10-20 m/s). 

8.5.5.3. 5.5.3. Krabbe betegség (GLD: globoid sejtes leukodystrophia) 

AR betegség, galakto-cerebrosidase (GALC) enzim defektusa okozza. Pathológiai vizsgálat a központi és 

peripheriás idegrendszerben myelin degenerációt és globoid sejteket (óriás histiocytákat) mutat. A Schwann 

sejtekben zárványok láthatók. 

8.5.5.4. 5.5.4. Metachromasiás leukodystrophia (MLD) 

AR tárolási betegség, az arylsulphatase A enzim defektusa miatt alakul ki. Gyanú esetén enzimaktivitás 

meghatározás szükséges vérmintából, pozitív esetben genetikai vizsgálat javasolt. Idegbiopszia nem 

rutinszerűen szükséges, pozitív esetben myelin károsodást és a Schwann-sejtekben lysosomalis, 

metachromasiásan festődő zárványokat mutat. 

8.5.6. 5.6. Nem lysosomalis Leukodystrophiák (Lásd még 7d. fejezetben!) 

8.5.6.1. 5.6.1. Adrenoleukodystrophia (ALD)/Adrenomyeloneuropathia (AMN) 

X-hez kötött, peroxisomalis tárolásos betegség, melyben a telített, nagyon hosszú láncú zsírsavak (VLCFA) 

akkumulációja észlelhető. Hátterében azABCD1 gén mutációja áll, ami feltehetőleg a VLCFA transzportjáért 

felelős. Gyermekkorban központi idegrendszeri tünetek (figyelemzavar, hiperaktivitás, majd spasticitás, vakság, 

süketség, epilepsziás rohamok) és mellékvese elégtelenség jellemzi. A felnőttkori formánál (AMN) spasticus 

paraparesis, vizelet-, széklet inkontinencia, axonalis polyneuropathia alakul ki. ENG multifocalis demyelinsatiót 

és axonalis károsodást mutat. 

8.5.7. 5.7. Porphyriák 

AD öröklődésű betegségek csoportja, ami a hem metabolizmust érinti. A típusos klinikai kép jellemzői: 

pszichiátriai tünetek, hasi panaszok és subacut neuropathia. A betegek általában tünetmentesek, spontán és 

indukált rohamok fordulnak elő. Egyes típusainál bőrelváltozások lehetnek, a leggyakoribb intermittáló 

porphyriában nincsenek bőrtünetek. Stress, éhezés, barbiturát és egyéb máj cytochromeP450 enzimet indukáló 

gyógyszer idézhet elő rohamokat. A roham alatt hasi fájdalom, hányás kezdődik, majd subacut motoros tünetek 

(tetraparesis) és vegetatív tünetek (tachycardia, hypertensio, posturalis hypotensio) alakulnak ki. A 

végtaggyengeség 2-4 hét alatt alakul ki, proximalis és felső végtagi hangsúlyú, areflexia és mérsékelt érzészavar 

kíséri. A periódusok alatt a vizelet lila/piros színű, ha levegőn állni hagyjuk. A diagnózis a gyűjtött vizelet 

porphobilinogén és aminolevulánsav kimutatásán alapszik. A kiváltó tényezők elkerülése a rohamok 

megszűnéséhez vezet. 

8.5.8. 5.8. Familiaris amyloid polyneuropathia (FAP) 
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AD öröklődésű, felnőttkori betegség. Az amyloid szisztémásan lerakódik és így okoz funkciózavart. A 2.-3. 

évtizedben kezdődik. Vezető tünet a polyneuropathia: elsősorban vékony rostok érintettek, ez allodyniában 

nyilvánul meg, vegetatív zavarok fordulhatnak elő: pupilla reflex hiánya, anhydrosis, impotencia, orthostaticus 

hypotensio. Ezen kívül érintett a szívizomzat (cardiomyopathia, vezetési zavar), vese (nephropathia), szem 

(üvegtesti homály), központi idegrendszer (leptomeningealis artériák: multiplex corticalis agyállományi 

vérzéseket okozhat). A progresszió általában lassú, 10-15 év után vezet halálhoz. Leggyakoribb forma a 

transthyretin asszociált neuropathia (TTA), hátterében a TTR gén mutációja áll. Ritkább genetikai ok: APOAI 

defektus, ez tünetileg az előzőhöz hasonló, de a nephropathia súlyosabb. Gelsolin mutáció okozta formában 

szem tünetek (cornealis dystrophia), majd agyideg érintettség, végül polyneuropathia alakul ki. Diagnózis az 

amyloid kimutatásán alapszik (Congo festés) ideg, rectum, ajak, nyálmirigy biopsziában. 

8.5.9. 5.9. Chediak-Higashi szindróma (CHS) 

Ritka, AR öröklődésű betegség. Az öröklött immundefektus miatt recurrens infekciók jelentkeznek, a betegség 

gyakran gyermekkorban halálos. Ha a betegek megérik a felnőtt kort, úgy súlyos neurológiai tünetek alakulnak 

ki. Tünetei: recurrens infekciók, részleges albinizmus, hepatosplenomegalia, lymphoreticularis malignitások, 

fotosensitivitás, mentális retardáció, epilepszia, cerebellaris tünetek, Parkinsonismus. Idegbiopszia a myelinált 

rostok veszteségét, a Schwann-sejtekben és a perivascularis lymphocytákban peroxidase pozitív granulumokat 

(óriás lysosomákat) mutat. 

8.5.10. 5.10. Infantilis neuroaxonális dystrophia (INAD, Seitelberger betegség) 

AR öröklődésű, a központi idegrendszeri vas tárolásos betegségek közé tartozik (NBIA-2). Hátterében a 

PLA2G6 gén mutációja áll. A gyermekkori forma 2-3 éves kor között kezdődik és 9-10 éves kor között halálhoz 

vezet. Központi idegrendszeri tünetek: mentális retardáció, mozgásfejlődés elmaradása, opticus atrophia, 

spasticitás, diabetes insipidus és hypothyreosis. Peripheriás tünetek: polyneuropathiás érzészavar, izomatrophia, 

mutilációk. Vegetatív tünetek: csökkent könnytermelés, hőszabályozás zavara, vizelet retenció. Felnőttkori 

formában dystonia-Parkinsonismus a vezető tünet, emellett szemmozgászavar, demencia alakul ki. Koponya 

MRI cerebellaris atrophiát, a pallidum, dentatum, substantia nigra hypointensitását mutatja T2 súlyozott 

mérésekkel. A pathológiai kép a centrális és peripheriás idegrendszerben is hasonló: axon duzzadás spheroidok 

láthatók. A spheroidok mitokondriumokat, dens testeket és glycogén granulumokat tartalmaznak 

elektronmikroszkóppal vizsgálva. A diagnózis a jellegzetes klinikai tünetek, MRI eltérések és pathológiai 

eltérések alapján lehetséges (ideg, vagy conjunctiva biopszia).(Lásd még 7d. fejezetben!) 

8.6. 6. Differenciál diagnosztika 

Az örökletes és szerzett neuropathiák elkülönítése a klinikai gyakorlatban sokszor okoz nehézségeket. A 

javasolt diagnosztikus algoritmust több közlemény is ismerteti (Miller LJ), (England JD), (S. T.-N.Berciano J). 

Az alábbi polyneuropathiák elkülönítése, kizárása fontos 

• Diabeteses polyneuropathia (anamnézis, vércukor terhelés, HgbA1c) 

• Alkohol okozta polyneuropathia (anamnézis, dominálóan sensoros tünetek, centralis és hátsó kötél tünetek: 

mélyérzészavar, ataxia) 

• Toxikus neuropathia (pl. ólom: expozíció, n. radialis érintettsége, axonalis neuropathia) 

• Endocrin betegség (hypo/hyperthyreosis) 

• Immun mediált neuropathia (CIDP: infekció az anamnézisben, magas liquor összfehérje, ENG: 

demyelinisatio jelei, NCV a CMT értékeknél magasabb, végtagonként eltérő lehet, plasmapheresis és 

corticosteroid kezelésre javul) 

• Paraneoplasiás neuropathia (sensoros neuropathia, tumor markerek, onconeuralis antitestek vizsgálata) 

• Infekciók (Lyme kór, HIV, neurosyphilis, lepra) 

• Amyloidosis (serum electrophoresis: monoclonalis gammopathia, n. suralis/bőr/nyálkahártya biopsziában 

amyloid lerakódás) 
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• Szerzett gerincvelői betegségek (tumor, gyulladás, degeneratív: segmentalis tünetek keresése, képalkotó 

vizsgálat, MRI készítése) 

• Tabes dorsalis (hátsó kötélkárosodás: mélyérzészavar, ataxia, B12 szint meghatározás) 

• Distalis myopatiák (CK emelkedett, EMG myogén károsodást mutat, izombiopszia myopathia jeleit, esetleg 

zárványokat mutat). 

8.7. 7. Kezelés 

A CMT esetek többségében lassú progresszió tapasztalható. Jelenleg nem ismert hatékony, oki kezelés. 

8.7.1. 7.1. Gyógyszeres kezelés 

Kerülni kell minden gyógyszert, ami a neuropathiát súlyosbíthatja (antituberculoticumok, chemotherapiás 

szerek). 

8.7.2. 7.2. Tüneti kezelés 

Musculoskeletalis fájdalom kezelése: nem-szteroidok (pl. ibuprophen, naproxen, meloxicam). 

Neuropathiás fájdalom kezelése: 

• Triciclicus antidepresszánsok (amitryptilin, desipramin) 

• Antiepilepticumok (gabapentin, pregabalin) 

• Analgeticumok (tramadolor) 

Alacrymia: műkönny használata a cornea károsodás megelőzésére. 

Gastrointestinalis panaszok: reflux esetén protonpumpa-gátlók, prokineticumok (pl. domperidon), műtéti 

kezelés (fundoplicatio) szükséges lehet. 

Légzési funkció fenntartása: aspiráció megelőzése, restriktív zavar monitorozása, gerinc stabilizálása. 

Orthostaticus hypotensio kezelése: adekvát folyadékmennyiség fogyasztása, alsó végtagi vénás keringés javítása 

(torna, kompressziós harisnya), gyógyszeres kezelés (mineralocorticoid: fludrocortison, alpha-adrenerg 

agonista: midodrine). 

Lázas periódusok adekvát kezelése (acetaminophen, ibuprophen, hűtés) 

Ulcerációk, mutilációk megelőzése, sebészi kezelése. 

Néhány CMT1 esetben, amikor hirtelen állapotrosszabbodás következett be, változó mértékű javulást írtak le 

corticosteroid és immunglobulin kezelés mellett. 

CMT1 betegeken kettősvak vizsgálatban 2 éves ascorbinsav kezelés nem befolyásolta a betegség lefolyását a 

kontroll csoporttal összehasonlítva. 

8.7.3. 7.3. Műtéti kezelés 

Lágyrészek (fascia plantaris felszabadítása, m. tibialis posterior inának áthelyezése) 

Jones beavatkozás (m. extensor hallucis longus ín áthelyezése és öregujj interphalangealis arthrodesise) 

Osteotomia (metatarsus, calcaneus) 

Izületi stabilizáció (hármas arthrodesis) 

Gerinc deformitások (elsősorban scoliosis) kezelése megegyezik az általános elvekkel. 
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8.7.4. Tesztkérdések 

1. Melyik a leggyakoribb késői kezdetű herediter neuropathia? (C) 

A. CMT2 

B. Friedreich ataxia 

C. CMT1 

D. CMT4 

2. CMT1 jellemzője, kivéve: (D) 

A. Autosomalis domináns öröklődés 

B. Charcot láb 

C. Sensoros-motoros neuropáthia 

D. Axonkárosodás 

3. CMT1 elektrofiziológiai jellemzője: (C) 

A. Motoros válasz feszültsége csökken 

B. Distalis motoros latencia normális 

C. Motoros vezetési sebesség jelentősen csökken 

D. Motoros egységpotenciál tartama csökken 

4. Idegbiopszia indikált a következő betegségek diagnosztikájánál: (C) 

A. Guillain-Barré szindróma 

B. Myasthenia gravis 

C. CMT1A gyanúja esetén, ha a genetikai vizsgálat negatív 

D. Diabeteses polyneuropathia 

5. Domináns öröklődésű CMT gyanúja esetén elsőként választandó genetikai vizsgálat: (D) 

A. MPZ gén szekvenálás 

B. EGR2 gén szekvenálás 

C. PMP22 gén szekvenálás 

D. PMP22 gén duplikáció vizsgálata 

6. CMT2 klinikai jellemzője (D) 

A. Mindig az 1. évtizedben kezdődik 

B. Demyelinisatios polyneuropathia 

C. X-hez kötötten öröklődik 

D. Axonveszteséggel jár 

7. CMT genetikai hátterére jellemző (C) 
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A. A CMT1 hátterében mindig csak egy gén mutációja áll 

B. A CMT2 általában sporadikusan fordul elő 

C. Egy gén mutációi többféle klinikai képet is eredményezhetnek 

D. Minden típus dominánan öröklődik 

8. CMT gyanúja esetén családfa készítése fontos, mert (C) 

A. A legtöbb CMT eset sporadikusan fordul elő 

B. Egy családon belül különböző betegségek is előfordulhatnak 

C. A CMT leggyakrabban domináns öröklődést mutat 

D. Maternális öröklődés jellemző egyes esetekben 

9. CMT X gyanúja esetén ajánlott genetikai vizsgálat: (A) 

A. GJB1 gén vizsgálata 

B. PMP22 gén mutáció szűrés 

C. MPZ gén szekvenálása 

D. PMP22 szekvenálása 

10. Herediter motoros neuropathiák jellemzője: (A) 

A. Csak motoros rostok érintettek 

B. Senso-motoros demyelinisatio 

C. Nincs izomatrophia 

D. Sporadikus előfordulás 

11. CMT1A jellemzője idegbiopsziában: 

A. Gyulladásos infiltráció 

B. Amyloid lerakódás 

C. „Hagymalevél” szerkezet 

D. Axonok vacuolisatioja 

12. Szisztémás betegségek jellemzője, kivéve: (D) 

A. Mitokondrális betegségekben gyakori a neuropathia előfordulása 

B. Leukodystrophiákban centralis és perifériás meylin is károsodik 

C. A porfiriákat kísérő neuropathiás tünetek reverzibilisek 

D. Tárolásos betegségekben ritka a neuropathia előfordulása 

13. Koponya MRI készítése javasolt (A) 

A. Leukodystrophia gyanúja esetén 

B. Izolált mitokondiális myopathia esetén 
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C. CMT súlyos tünetei esetén 

D. HNPP gyanúja esetén 

14. HNPP jellemzője, kivéve (D) 

A. Reverzibilis focalis neuropathia ismétlődése 

B. ENG vizsgálat focalis demyelinisatiot mutat 

C. Általában AD öröklődik 

D. MPZ gén mutációja okozza 

15. CMT kezelésére jellemző (C) 

A. C-vitamin tartós adása szignifikánsan javítja a prognózist 

B. NGF szignifikáns javulást eredményezhet 

C. Triciclikus antidepresszánsok a neuropathiás fájdalmat csökkentik 

D. Alsó végtagi korrekciós műtétek végzése értelmetlen 
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9. 1.i. A remyelinsatio sejtbiológiája. – Ács Péter 
[Szakmai lektor: Rajda Cecília] 

Alapfogalmak áttekintése 

Oligodendroglia, oligodendrocyta: a központi idegrendszer egyik sejttípusa, alapvető funkciója a lipid és 

fehérjetartalmú myelin hüvely képzése és fenntartása. Myelin: a központi idegrendszerben az oligodendrogliák 

által termelt, az idegsejtek axonjai körül többszörös réteget képező, lipideket és lipoproteineket tartalmazó 

anyag. Fő feladata az ingerületvezetés biztosítása, ezen túl az axonok fiziológiás működésének fenntartásában is 

kiemelkedően fontos szerepet játszik. Myelinizáció: a folyamat, melyben az egyedfejlődés során az axonok 

myelinhüvelye kialakul. Demyelinizáció: az egyedfejlődés során kialakult fiziológiás myelinhüvely valamely 

károsító tényező általi elvesztése. Azon betegségcsoportot, melynek neuropathológiai alapját a demyelinizáció 

okozza, összefoglaló néven demyelinizációs betegségeknek nevezzük.Remyelinizáció: valamely károsító 

tényező által kialakult demyelinizáció után az idegszövet regenerációja, mely során az axonok visszanyerik az 

elveszített myelinhüvelyt. 

9.1. 1. Bevezetés 

A remyelinizáció az a regeneratív folyamat, mely során valamely demyelinizációs esemény után az 

idegszövetben az elveszett myelinhüvely helyreállításra kerül. A folyamatban döntő szerepük van a myelin-

képző sejteknek, az oligodendrogliáknak (OL) azonban a myelinizáló sejtek és az idegszövet fiziológiás 

interakciója is elengedhetetlen feltétele a sikeres remyelinizációnak. A sclerosis multiplex a fiatal felnőttkor 

leggyakoribb neurológiai megbetegedése (a trauma után). Neuropathológiailag – gyulladásos folyamatok mellett 

- a központi idegrendszer myelinképző sejtjeinek károsodásával, demyelinizációval, illetve a demyelinizációt 

kísérő remyelinizációval jellemezhető. A kiterjedten folyó kutatások ellenére a betegség pontos oka nem ismert, 

oki, illetve a betegség progresszióját biztosan és hosszú távon megállító kezeléssel nem rendelkezünk. Bár a 

perifériás idegrendszert is érintik demyelinizációval és remyelinizációval járó betegségek, ezen fejezet a 

központi idegrendszerben zajló folyamatokra fókuszál, s a remyelinizációt a leggyakoribb demyelinizációs 

betegség, a sclerosis multiplex aspektusából próbálja bemutatni.A remyelinizáció összetett, számtalan tényező 

által regulált, részleteiben még máig sem teljesen tisztázott folyamat. Megértéséhez elengedhetetlen az 

oligodendroglia sejtek biológiájának és fejlődésének áttekintése, illetve a fiziológiás, egyedfejlődés során zajló 

myelinizáció rövid ismertetése. Ezután kerül sor a remyelinizáció sejtbiológiájának, szabályozásának részletes 

ismertetésére – az alapkutatás, illetve néhány klinikai tanulmány eredményének bemutatásával. Fontos kiemelni, 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 183  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hogy tudásunk jelentős része állatkísérletekre épül, s a fejezet is döntően ezen eredmények összefoglalásán 

alapul. Természetesen, ahol lehetséges és releváns, a humán adatok is közlésre kerülnek. 

9.2. 2. Az oligodendroglia sejtek biológiája és a fiziológiás 
myelinizáció 

Az oligodendroglia sejtek biológiájának kulcspontjai: 

• A neuronok és az OL sejtek közös ős sejtből származnak. 

• Az oligodendoglia prekurzor sejtek (OPC) az egyedfejlődés során eltérő lokalizációban képződnek, vagyis az 

OL sejtek különböző szubpopulációkból származnak. 

• Az OPC sejtvonal irányába elkötelezett sejtek képződésük helyén proliferálódnak, onnan a myelinizáció 

helyére vándorolnak, s ott myelin képzésére alkalmas sejtekké differenciálódnak. 

• Az OPC-k migrációja és differenciációja szigorú szabályozás alatt áll. 

• A fiziológiás myelinizációhoz az axonok és a myelin formáló sejtek összehangolt működése szükséges. 

• Az érett OL sejt a myelint fenntartja, de új myelin képzésére már nem képes. 

9.2.1. 2.1. Az oligodendroglia prekurzor sejtek származása 

Mind a gerincvelőben, mind az agyban eltérő OL alcsoportok találhatók, melyek eltérő forrásból származnak. A 

gerincvelőben a legtöbb OL a ventralis ventrikuláris zóna specifikus régiójából származik, ahol először 

motoneuron prekurzor sejtek keletkeznek, majd a „neurogén/gliogén” váltás után alakulnak ki az OPC 

(progenitor) sejtek. Innen az OPC-k a gerincvelő egész területére vándorolnak, s végül myelin formáló érett OL 

sejtté differenciálódnak. Az összes gerincvelői OL kb. 15%-a egy másik helyről, a gerincvelő dorzális részéből 

származik. Az előagyban az első OPC-k a ventralis előagy területén keletkeznek. Ezen OPC-k foglalják el az 

embrionális telencephalon egészét, a későbbiekben csatlakoznak hozzájuk OPC-k az oldalsó és kaudalis 

ganglionális eminencia területéről. 

9.2.2. 2.2. Az OPC sejtek vándorlása 

Kiemelendő, hogy anatómiai származási helyüktől függetlenül az OPC-k nagy távokra vándorolnak az 

idegrendszeren belül, mire végleges helyüket elérik. Ez a vándorlás szigorú szabályozás alatt áll. Bár a 

szabályozás pontos mechanizmusa nem ismert, növekedési faktorok (pl. PDGF, FGF), kemotróp molekulák 

(netrinek és semaphorinok) és kemokinek (CXCL1) biztosan szerepet játszanak benne. A molekuláris 

szabályozáson túl a migrációt az extracelluláris mátrix elemei is befolyásolják. Amint végső helyüket elérik, az 

OPC-k nagy része myelin formáló érett OL sejtté differenciálódik, míg kisebb csoportjuk a felnőtt életben is 

meglévő, nyugvó OPC marad. Az OPC vándorlást az egyedfejlődés során az 1. ábra szemlélteti. 

1.79. ábra - 1. ábra: Az OPC sejtek származása és vándorlása az egyedfejlődés során. A: 

az embrionalis központi idegrendszer sematikus, hosszmetszeti képe az OPC sejtek 

eltérő keletkezési helyét és vándorlásának irányát (szaggatott nyilak – gerincvelő, nyilak 

előagy) demonstrálja. B: az embrionális gerincvelő keresztmetszeti képe, mely az OPC 

sejtek ventralis és dorsalis lokalizációjú keletkezését szemlélteti 
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9.2.3. 2.3. Az OPC sejtek differenciációja és a myelinizáció 

Az OPC sejtek differnciálódása és a myelinizáció mind térben, mind időben pontosan szabályozott. Az egyik 

legfontosabb befolyásoló faktor a Notch-1 és ligandja a Jagged-1, illetve a γ-secretase (ezek szerepét a 

remyelinizációban a fejezet későbbi része tárgyalja). Az OPC sejtek differenciációját myelin képző OL sejtté a 

központi idegrendszer sejtjei által termelt faktorok, az extracelluláris mátrix és az axonok felületén megtalálható 

molekulák szabályozzák. A myelinizáció helyére vándorolt OPC-k myelin képző sejtekké alakulnak 

(differenciálódnak). Érdekes módon, a myelinizációra (a myelin alkotó elemeinek termelésére, az axonok 

beburkolására, illetve a myelin kompaktációjára) – a teljes érés előtt – csak rövid időablak áll rendelkezésre. Az 

OL, miután a velőshüvelyt kialakította ismét megváltozik, érett OL sejtté válik. A teljesen érett OL-ek már nem 

képeznek új myelint. 

9.3. 3. A myelinizáció szabályozása 

A központi idegrendszer myelinizációját a neuronális differenciáció szintje határozza meg, s nem egy intrinszik 

OL időzítő program. A myelinizáció beindításának egyik kulcs faktora a neuronok elektromos tevékenysége (2. 

ábra). Az akciós potenciálok tüzelése ATP és adenozin felszabaduláshoz vezet, mely a glia-neuron 

kommunikáció mediátora. A központi idegrendszerben az adenozin gátolja az OPC proliferációt és 

differenciációjukat előmozdítja, ezzel a myelin formálást stimulálja. Az ATP nem direkt módon az OPC sejtekre 

hat, hanem aktiválja az asztrociták leukemia inhibitory factor (LIF) termelését, mely beindítja a myelinizációt. A 

myelinizáció axonális kontrollját jól demonstrálja a minden, növésben lévő idegrost által expresszált 

poliszializált neural cell adhesion molecule (PSA-NCAM) szerepe. Nyugalomban az NCAM molekulák 

egymással dimereket képeznek, az NCAM-NCAM adhéziója gátolja a sejt-sejt interakciót, a myelinizáció gátlás 

alatt van. Az axonok tevékenysége által gerjesztett elektromos aktivitás hatására az NCAM-NCAM adhézió 

mértéke lecsökken, a gátlás alól felszabadulva a myelinizáció lehetségessé válik. A fiziológiás myelinizáció 

másik meghatározó faktora a leucin rich repeat and ig domain containing NOGO receptor interacting protein 1 

(LINGO-1), melynek csökkenése megemelkedett myelinizációval, túlprodukciója a myelinizáció gátlásával jár. 

A myelinizációt a myelin specifikus fehérjék termelése jellemzi. A myelinizáció megkezdésére igen szűk 

időablak áll rendelkezésre (12-18 óra), s ezen idő alatt egy OL-nek (a központi idegrendszerben) több axon köré 

kell myelinhüvelyt formálni, illetve igen nagy mennyiségű fehérjét kell szintetizálnia, és a myelin hüvelybe 

juttatnia. Az OPC és OL sejtek elköteleződését, proliferációját, migrációját, differenciációját, annak megfelelő 

térbeli és időbeli regulációját a mikrokörnyezet külső faktorai, szabályozó molekulái az OPC/OL sejtek 

transzkripciós faktorainak különböző jelátviteli útjain történő befolyásolásával érik el. A transzkripciós faktorok 

a gének átíródását szabályozva határozzák meg a proliferáció, a vándorlás, vagy éppen a myelin fehérjék 

termelésének menetét. Az OPC/OL sejtek aktuális „fenotípusát” az általuk expresszált fehérjék határozzák meg, 

s az OL sejtek érési állapotát gyakran ezen protein-mintázat alapján karakterizálják. Néhány jellegzetes myelin 

fehérjét és OL faktort az alábbi táblázat foglal össze. 
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1.20. táblázat - 1. táblázat: Immunhisztokémiával kimutatható oligodendroglia 

markerek 
 

differenciálsági 

szint 
OPC differenciálódó 

OPC 
myelinizáló OL differenciált OL érett OL 

marker CNP GalC RIP CAII GalC 

NG2   TPPP/25 CNP Nkx2.2 

(alacsony) 

Nkx2.2 (magas)     Kir4.1 Nogo A 

O4     MBP O4 

Olig2 (magas)     MAG Olig2 (alacsony) 

      MOG   

      PLP   

A rövidítések listája a fejezet végén megtalálható. 

Az OL-ek fejlődésére és a myelinizáció szabályozására vonatkozó tudásunk döntően állatkísérletes 

eredményeken alapul. A humán OL-ek biológiája alapvonalaiban megegyezik ezzel, noha számos, terápiás 

szempontból fontos különbséget ki kell emelni. Származásukat tekintve a humán OPC-k is heterogén csoportot 

alkotnak. Három különböző populációt különítettek el eddig: kortikális OPC-k, melyek Dlx2-t és Nkx2.1-et 

expresszálnak; fenti markereket nem kifejező, döntően dorsalis OPC csoport; illetve a harmadik populáció, mely 

tipikus OPC markereket (NG2, PDGFRα, Olig1) prezentál, s migrációja során a szubventrikuláris zónával 

(SVZ) összefüggésbe kerül. A humán és rágcsáló OL sejtbiológia közti különbséget jól mutatja, hogy a 

különböző fajokból származó OPC-k bizonyos faktorokra eltérően reagálnak (pl. a CXCL1 kemokin a rágcsáló 

OPC-re direkt hatással van, emberben azonban csak az asztrocitákra hat). 

9.4. 4. A fiziológiás myelin és a neuronok kapcsolata 

A fiziológiás OL fejlődés és myelinizáció következményeként a neuronok nyúlványait - mintegy szigetelésként 

- többrétegű myelin hüvely borítja. Ez egyfelől lehetővé teszi a gyors ingerületvezetést, de ezen túlmenően az 

axonok fiziológiás működéséhez is elengedhetetlen. A neuronok életképessége és az axonális transzport is a 

megfelelő myelinizációtól függ. A megváltozott myelin hüvelyű axonok mikrotubulus összetétele, transzport 

rátája is megváltozik, illetve bizonyos esetekben a degeneráció jeleit mutatják. Az ép myelin hüvely trofikus 

támogatást nyújt a neuronoknak, többek között glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF), és insulin-like growth factor-1 (IGF-1) termelésével. 

Összefoglalásként az OL sejtek összetett fejlődési folyamatát az alábbi ábra demonstrálja (Science, vol 330, 05. 

11. 2010.) 

1.80. ábra - 2. ábra: A myelinizáció szabályozó faktoraiA sematikus ábra bemutatja, 

hogy a myelinizáció mind az OL sejtek, mind az egyedi axonok szintjén szabályozott. Az 

OL sejtvonalra mind külső, mind sejten belüli tényezők hatnak, s a fiziológiás 

fejlődéshez a külső szignálok és sejten belüli jelátviteli utak pontos összehangolása 

szükséges. Ezen fejezetnek nem célja, hogy az összes szabályozó folyamatot és molekulát 

ismertesse, azonban a remyelinizáció szempontjából kiemelt, illetve terápiás potenciállal 

bíró faktorok lehetséges szerepe egy későbbi alfejezetben tárgyalásra kerül 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 186  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.4.1. 4.1. A demyelinizáció 

A fiziológiás myelin hüvely elvesztését demyelinizációnak hívják. Amennyiben a myelin hüvely elvesztését 

elsődlegesen az OL, vagy a myelin károsodása idézi elő, primer demyelinizációról beszélünk. A 

szövetkárosodás szempontjából az elsődleges demyelinizáció három formáját különítik el. Egyszerre károsodhat 

az OL és a myelin. Ebben az esetben a károsító mechanizmus MOG ellenes antitest, cytotoxikus T sejt, illetve 

aktivált makrofág lehet, s éles határú, környezetétől jól elkülönült, úgynevezett demyelinizációs plakk 

kialakulásához vezet. A primer OL elsősorban metabolikus, toxikus károsodás, illetve központi idegrendszeri 

fertőzés (progresszív multifokális leukoencephalopathia, egyéb vírus fertőzések) esetén jön létre. Ezen 

folyamatokat az OL-ek nekrózisa, vagy apoptózisa kíséri. Végül az OL-ek károsodását, illetve a demyelinizációt 

a mitokondriumok károsodása, és energia deficittel járó állapotok is előidézhetik. A fehérállomány 

energiahiányos állapotát speciális mintázatú demyelinizáció kíséri, ezt „dying back oligodendrogliopathy-nak” 

hívják. Ekkor az OL legdisztálisabb nyúlványa pusztul el először, s a folyamatot specifikus fehérjék eltűnése 

(pl. MAG) és a kis kaliberű axonok pusztulása kíséri. Ez a mintázat elsősorban a fehérállomány ischaemias 

folyamataira jellemző. Fontos kiemelni, hogy a fentebb részletezett folyamatok csak a demyelinizáció 

kezdetekor, a korai plakk-fejlődés stádiumában különíthetőek el, az előrehaladott léziókban a különböző 

folyamatok feltehetően keveredve fordulnak elő. 

Demyelinizációs betegségek 

Bár a fejezet fő tárgya a remyelinizáció, hasznos lehet azon legfontosabb betegségek rövid, felsorolás szintű 

áttekintése, melyek demyelinizációval járnak.A központi idegrendszer demyelinizációs betegségei: 

1. Gyulladásos demyelinizáció 

a. sclerosis multiplex, illetve variánsai: 

• Marburg-típus (akut sclerosis multiplex) 

• Baló féle koncentrikus sclerosis 

b. Devic-kór 

c. kombinált centrális és perifériás demyelinizáció 

2. Monofázisos demyelinizációs kórképek 

a. akut disszeminált encephalomyelitis (ADEM) – posztinfekciós és posztvakcinációs 

b. akut hemorrágiás leukoencephalitis (Hurst) 

c. opticus neuritis 
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d. akut transzverz myelitis 

3. Virális demyelinizáció 

a. JC vírus (progresszív multifokális leucoencephalopathia ) 

b. HIV vírus 

4. Szerzett metabolikus demyelinizáció 

a. centralis pontin (és extrapontin) myelinolisis (leggyakrabban alkoholizmushoz, alultápláltsághoz, illetve 

hyponatrémia gyors korrekciójához kötötten) 

b. a corpus callosum centrális myelinolysise 

c. vanishing white matter szindróma (transzkripciós faktor hiány) 

d. Marchiafava–Bignami betegség (alkoholizmus, hiányállapotok) 

5. Hypoxiás, ischaemias demyelinizáció (kisér betegséghez kötötten, globális hypoxia után, szénmonoxid 

mérgezés után, ciánmérgezésben) 

6. Kompressziós demyelinizáció (n. trigeminus kompressziója) 

9.4.2. 4.2. A remyelinizáció 

9.4.2.1. 4.2.1. A remyelinizáció alapfogalmai 

A remyelinizáció az axonok myelin hüvelyének regenerációja valamely demyelinizációt kiváltó esemény után. 

A remyelinizációt nem a már meglévő, érett OL-ek hajtják végre, hanem nyugvó OPC sejtek besorozásával 

újdonképzett érett OL sejtek. A corpus callosum remyelinizációját – például - a SVZ ős- és prekurzor sejtjei 

hajtják végre. A remyelinizáció is – akárcsak a fiziológiás myelinizáció – számos egymásra épülő, szigorúan 

szabályozott lépésből áll. Először a nyugvó OPC sejteknek aktivizálódniuk kell, hogy a regeneratív folyamatban 

részt tudjanak venni. Ezt az aktivációt asztrocitákból és mikroglia sejtekből származó faktorok triggerelik és az 

OPC sejtek proliferációjához és a demyelinizált területre való vándorlásukhoz vezet. Ezen faktorok részletes 

ismertetésére a fejezet későbbi részében kerül sor. Eztán kezdődik az OPC sejtek differenciációja remyelinizáló 

OL sejtekké (3. ábra). 

1.81. ábra - 3. ábra: OPC besorozás, vándorlás és érés a remyelinizáció alatt. A 

remyelinizáció során az OPC sejtek először besorozódnak, majd a demyelinizált 

területre vándorolnak (1), ahol differenciálódnak, majd myelinizálnak (2) 
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A következő lépések, az axonokkal való interakció, a myelin gének expressziója, a myelin képzése, az axonok 

burkolása, a myelin kompaktációja hasonlatosak az egyedfejlődés során lejátszódó myelinizáció lépéseihez. 

Néhány különbség azonban kiemelendő: a felnőtt OPC sejtek sejt ciklusa és migrációs ideje hosszabb. A 

szabályozásban részt vevő transzkripciós faktorok eltérőek. Az Olig1 a myelinizációhoz elengedhetetlen, ám 

hiánya – genetikailag módosított állatokban – pótolható az Olig2 túlprodukciójával. Remyelinizáció azonban 

Olig1 hiányában nem jön létre. A myelinizáció szempontjából fontos Notch a remyelinizáció szempontjából 

nélkülözhető. Az axon átmérő-myelin hüvely vastagság kevésbé meghatározó a remyelinizáció során. 

9.4.2.2. 4.2.2. A remyelinizáció klinikai jelentősége, a remyelinizáció és a sclerois multiplex 

Feltételezik, hogy időszakosan minden egészséges emberben előfordul részleges demyelinizáció, ám a 

fiziológiás remyelinizációnak köszönhetően az axonok visszanyerik intakt myelin hüvelyüket. A sclerosis 

multiplex a központi idegrendszer krónikus, demyelinizációval járó, hosszú távon súlyos 

mozgáskorlátozottságot okozó degeneratív megbetegedése. Pathológiai alapját bizonyos fehérállomány területek 

demyelinizációja (ezeket a szakirodalom plakkoknak, illetve lézióknak nevezi) adja. A betegség klinikai 

kimenetelét, a maradandó neurológiai tünetek kialakulását az axonok pusztulásának mértéke határozza meg. Bár 

az elmúlt évek tanulmányai rámutattak, hogy az axonpusztulás már a betegség korai fázisában is kimutatható, az 

idegsejt nyúlványok degenerációjához a krónikus demyelinizált állapot bizonyosan hozzájárul. A demyelinizált 

plakkok neuropathológiailag eltérőek, ám jellemző rájuk, hogy a de- és remyelinizáció együttesen fordul elő. 

Jellegzetes a demyelinizáció korai fázisára a kiterjedt OPC besorozás és remyelinizáció, akkor, amikor a léziót 

még limfociták és makrofágok infiltrálják, illetve azon plakkokban, melyek a betegség korai fázisában 

képződtek. A korai léziókban a remyelinizációt a gyulladásos elemek és a makrofágok által termelt növekedési 

faktorok serkenthetik. A betegség késői fázisában azonban a remyelinizáció nem teljes körű, illetve nem jön 

létre. A gátolt, illetve kimerülő remyelinizáció okát széles körben kutatják. A hibás remyelinizáció lehetséges 

indoka a differenciáló faktorok hiánya, illetve a gátló faktorok túlsúlya lehet. A remyelinizáció kudarcát az 

öregedés, az OPC-k öregedéssel megváltozó válasza a remyelinizációt serkentő faktorokra, illetve az ismételt 

demyelinizáció miatt folyamatosan újratermelődő myelin hulladék eltávolításának csökkenő kapacitása 

okozhatja. A remyelinizáció kapacitását tovább rontja az axonok pusztulása (meggátolván az axon-OL 

interakciót), és a károsodó szövetekből myelinizációt gátló anyagok felszabadulása. A korai léziókban jelen lévő 

érett OL-ek a késői plakkokból fokozatosan eltűnnek, s a késői léziókban talált OPC-k nem képesek myelin 

formáló OL sejtté differenciálódni. Ezen túl, az OPC sejtek száma és differenciáltsági foka is eltérő különböző 

léziókban, illetve különböző betegekben, mutatván, hogy a demyelinizáció mechanizmusa döntően 

meghatározza a remyelinizáció kapacitását. Az utóbbi években vált ismertté, hogy az SM késői, progresszív 
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fázisában elhunyt bizonyos betegcsoprtok agyából származó plakkokban is extenzív remyelinizáció zajlik. Ezen 

plakkokban a remyelinizáció mértéke eltérő volt, s a lézió központi idegrendszeri lokalizációjától 

nagymértékben függött. A legkiterjedtebb remyelinizációt az előagyban, a szubkortikális és mély 

fehérállományban elhelyezkedő plakkokban találták, míg periventrikulárisan, az agytörzsben, illetve a 

gerincvelőben remyelinizáció csak szórványosan fordult elő. Fentiek alapján az OPC sejtek remyelinizációs 

kapacitása régiónként eltérő, talán azért, mert ezen OPC sejtek az egyedfejlődés során különböző OPC 

szubpopulációkból származnak. Szintén fontos tényező az újonnan képződött myelin stabilitása olyan 

plakkokban, melyekben aktív gyulladás és remyelinizáció zajlik. Nem ritkán előfordul, hogy a már 

remyelinizálódott lézióban újra aktív demyelinizáció indul be. Az újonnan készült myelin stabilitását az aktívan 

zajló gyulladás is befolyásolja. Kísérleti adatok azt mutatják, hogy a myelin-javító mechanizmus a krónikus 

léziókban akkor is megtartott lehet, amikor a gyulladásos folyamatok már lecsengtek. 

9.4.2.3. 4.2.3. A demyelinizáció és a remyelinizáció vizsgálatára alkalmazott állatmodellek 

A myelinizáció, a demyelinizáció, a remyelinizáció, illetve ehhez kapcsoltan az SM kutatásában az 

állatkísérleteknek kiemelt szerepe van. Hatékony és biztonságos új terápiás stratégiák kidolgozásához a fentebb 

említett fiziológiás és pathológiás folyamatok pontos, sejtszintű megértése szükséges, erre pedig a kísérletes 

demyelinizációs és remyelinizációs állatmodellek kiváló eszközként szolgálnak. Hasznosnak tűnik tehát, hogy a 

legszélesebb körben használt kísérletes de- és remyelinizációs állatmodelleket röviden ismertessük. Fontos 

megemlíteni, hogy bár tudásunk jelentős része állatkísérleteken, illetve állatmodelleken alapul, azok általában 

valamely betegség (pl. az SM) néhány aspektusának vizsgálatára alkalmasak (pl. a később tárgyalandó 

cuprizone modellben az immunválasz nem játszik szerepet, így az elsődleges OL degenerációval járó SM 

formák kutatására alkalmas), s az állatkísérletekből nyert adatok a klinikai kísérletek fázisában gyakran nem 

váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. 

9.4.2.4. 4.2.4. Experimentális allergiás encephalomyelitis (EAE) 

Az EAE az egyik leggyakrabban használt állatmodell, mely leginkább az SM immunológiai nézőpontjának 

kutatására alkalmas. A kísérletes demyelinizáció ezen formája egy akut vagy krónikus, relapszáló, szerzett 

autoimmun encephalomyelitis, melyet emlősökbe fecskendezett myelin antigénnel váltanak ki. Az ezáltal 

aktivált myelin-antigén specifikus CD4+ T sejt klónok adhéziós molekulákat, enzimeket és citokineket 

kezdenek expresszálni, s a vér-agy gát károsításával a központi idegrendszerbe jutnak. A központi 

idegrendszerben az antigént prezentáló sejteket felismervén (pl. monocita, makrofág, asztrocita) aktivizálódnak, 

s citotoxikus hatást fejtenek ki. Ezen lépések hatására demyelinizáció jön létre a központi idegrendszerben. A 

modellnek ismert akut, monofázisos és krónikus relapszáló formája is. Az EAE-t kiterjedten használják a 

demyelinizáció, a neurodegeneráció és a remyelinizáció immun-mediált folyamatainak kutatására. Az SM 

kezelését célzó új terápiás gyógyszerek fejlesztése során az EAE rendszeresen alkalmazott eljárás. 

9.4.2.5. 4.2.5. Krónikus demyelinizáció: vírus által kiváltott demyelinizációs moddell 

A Theiler’s murine encephalomyelitis vírus (TMEV) modell vírus által indukált demyelinizáción alapul. Az arra 

fogékony egér törzsek agyába juttatott vírus a központi idegrendszer kétfázisú megbetegedését idézi elő, egy 

korai akut és egy késői krónikus demyelinizációs fázissal, mely utóbbi a késői, progresszív SM kutatására teszi 

ezen modellt kiválóan alkalmassá. 

9.4.2.6. 4.2.6. Toxin indukálta modellek 

Ezen modellek közös sajátsága, hogy a központi idegrendszer demyelinizációját valamely toxikus ágens 

alkalmazásával idézik elő. Számos demyelinizáló anyag ismert, ezek közül a leggyakrabban használt a 

lizolecitin, az etídium bromid, és a cuprizone. A cuprizone modell kiválóan alkalmas a remyelinizáció 

sejtbiológiájának vizsgálatára, ezért érdemes néhány szóval részletesebben tárgyalni. 

9.4.2.7. 4.2.7. A cuprizone modell 

A réz-kelátor cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció az utóbbi évtizedekben nagy figyelmet kap, 

mivel számos más SM állatmodellel szemben a demyelinizációt elsődleges OL apoptózis idézi elő, s ezt a 

folyamatot a központi idegrendszer gyulladása nem kíséri. 

A cuprizone adagolása mind térben, mind időben pontosan meghatározott neuropathológiai eltéréseket idéz elő 

egerek agyában. Az első esemény a megamitochondriumok megjelenése, melyeket az adagolás harmadik 

napjától az OL-ek apoptózisa követ. Ezt feltehetőleg a cuprizone által kiváltott mitochondrium károsodás és 

következményes energia depléció idézi elő. Az OL-ek pusztulását kiterjedt demyelinizáció követi. A 
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demyelinizáció a központi idegrendszer jól meghatározott helyein a legkifejezettebb: a corpus callosumban és a 

pedunculus cerebellaris superiorban. A demyelinizált területeket aktivált makrofágok infiltrálják. Amennyiben a 

cuprizone adagolását négy-öt hét után felfüggesztik, a demyelinizált területek spontán és teljes mértékben 

remyelinizálódnak, melyet a lézióba vándorló, s ott differenciálódó OPC sejtek végeznek el. 

Amennyiben az egerek 12 hétnél hosszabb ideig kapnak cuprizone-t, a remyelinizációs potenciál kimerül, s az 

érintett területek csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem remyelinizálódnak. Amellett, hogy a cuprizone 

modell sok tekintetben hasonlít az elsődleges OL degenerációval járó SM szubtípusokra, kiválóan alkalmas az 

akut demyelinizációt kísérő remyelinizáció, illetve a krónikus demyelinizáció patofiziológiájának kutatására. 

9.4.2.8. 4.2.8. A remyelinizáció szabályozása 

A remyelinizáció szabályozásában számos, különböző struktúrájú és funkciójú molekula vesz részt. Ide 

tartoznak bizonyos citokinek, kemokinek, jelátviteli molekulák, növekedési faktorok, transzkripciós 

faktorok és a mikroRNS-ek. Az alábbiakban néhány, a remyelinizáció szabályozásában szerepet játszó 

molekula szerepének részletes ismertetésére kerül sor. Ki kell emelni, hogy a jelenlegi tudásunk többnyire a 

korábban ismertetett de-és remyelinizációs állatmodellek eredményein alapul, humán adatok korlátozott 

mértékben állnak rendelkezésre. A remyelinizációt elősegítő terápiás próbálkozásokkal kapcsolatban 

megemlítendő, hogy egyelőre nincs egyetlen olyan specifikus molekula, melynek expresszióját elősegítve, vagy 

gátolva képesek lennénk a remyelinizációt emberben serkenteni. Azonban a remyelinizáció sejt szintű megértése 

szükséges ahhoz, hogy a jövőben effektív, a remyelinizációt előmozdító terápiás stratégiát tudjunk kidolgozni. 

9.5. 5. Citokinek 

A citokinek gyulladásos válaszreakciókban játszanak szerepet, a patogének eltávolításában és a kiterjedt 

szövetkárosodás megelőzésében vesznek részt. Ugyanakkor a citokinek túlprodukciója a gyulladás 

kiterjedéséhez és sejthalálhoz vezethet. Szerepük több autoimmun betegségben bizonyított. A központi 

idegrendszerben számos regeneratív folyamatban játszanak szerepet. Kiemelten fontosnak tűnik a citokinek 

szerepének megértése a sclerosis multiplexhez kapcsolódó de-és remyelinizációban, mivel ez terápiás 

szempontból - a károsodást előidéző folyamatok gátlásával, illetve a remyelinizáció elősegítésével - fontos lehet. 

9.5.1. 5.1. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) 

A TNF-α a szervezetben széles körben előforduló citokin, a TNFR1 és TNFR2 receptorok aktiválásán keresztül 

hat. Két különböző jelátviteli utat aktivál: a TNFR1-en keresztül apoptózishoz vezet, míg a sejt túlélését és a 

védekező jelátviteli utak aktiválását idézi elő a nuclear factor kappa β jelátviteli úton keresztül (mind a TNFR1, 

mind a TNFR2 szerepet játszhat ebben). Humán adatok alapján SM betegek szérumában és cerebrospinális 

folyadékában magasabb a TNF-α szintje, s bizonyos tanulmányok azt találták, hogy a TNF-α szintje 

összefüggést mutat a betegség súlyosságával. Egér kísérletekben, EAE-ben a TNF-α overexpressziója 

súlyosbítja a demyelinizációt, ugyanakkor TNF-α neutralizáló antitest alkalmazása javítja a kimenetelt. A fenti 

állatkísérletes eredmények ellenére, humán klinikai tanulmányban alkalmazott TNFR gátló kezelés (lenercept, 

rekombináns TNF receptor p55 immunglobulin fúziós protein) az SM exacerbációk gyakoriságának és 

súlyosságának rosszabbodásához vezetett. Szintén állatkísérletes tanulmányok írták le, hogy a TNF-α 

valószínűleg a TNFR2-n keresztül a remyelinizációt serkentheti. A cuprizone modellben a vad típusú egerekhez 

képest a remyelinizáció elhúzódó TNF-α, illetve TNFR2 knockout egerekben. Ezen kísérletekben a 

remyelinizáció gátoltsága összefüggésbe hozható a proliferálódó OPC sejtek csökkent számával a knockout 

egerekben. Fenti kísérletek alapján a TNFR2 fontos szerepet játszik az OPC sejtek érési folyamatában. A TNF-α 

remyelinizációban játszott szerepe magyarázattal szolgálhat a TNF-α gátló sikertelenségére a humán 

kísérletekben. 

9.5.2. 5.2. Interleukin-1β (IL-1β) 

Az IL-1β a központi idegrendszer számos demyelinizációs betegségével, az SM-mel és viralis fertőzésekkel is 

összefüggésbe hozható. Expressziójának emelkedését találták számos állatkísérletes demyelinizációs modellben, 

így a cuprizone modellben is. In vitro az IL-1β citotoxikus az érett OL-ekre. Az IL-1β remyelinizációban 

betöltött szerepét jól mutatja, hogy a cuprizone modellben az IL-1β knockout egerek a demyelinizáció 

mértékében nem mutatnak különbséget a vad típusú állatokkal összehasonlítva, illetve az érett OL sejtek 

számában, azonban a knockout állatokban a remyelinizáció sokkal csekélyebb mértékű. Ezen eltérést az IL-1β 

által mediált IGF-1 felszabadulás hiányával magyarázzák. Feltételezhetően az IGF-1 kiemelt szerepet játszik az 

OPC proliferáció, migráció és érés folyamatában. Az IL-1β különböző növekedési faktorok elválasztásának 

serkentése által a központi idegrendszeri remyelinizációt elősegíti. 
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9.6. 6. Kemokinek 

A kemokinek direkt kemotaktikus hatással bírnak a környező sejtekre. Számos kemokin játszik szerepet a 

központi idegrendszer fejlődésében és irányítja a neuronalis prekurzor sejtek vándorlását és érését (pl. CXCL12 

és CXCL1). Feltételezik, hogy ezen kemokinek nemcsak a normális egyedfejlődésben, hanem a központi 

idegrendszer sérülését követő javító mechanizmusokban is szerepet játszanak. A kemokinek neurobiológiája az 

utóbbi időben kiemelt figyelmet kapott a remyelinizáció tanulmányozása során. 

9.6.1. 6.1. CXCL12 

A CXCL12 egy hatékony leukocita kemoattraktáns, mely a B sejtek és a hemopoetikus ős sejtek migrációját 

szabályozza a G-protein-coupled receptorok (GPCR) családjába tartozó CXCR4 receptoron keresztül. A 

CXCR4 egyik fontos regulátora a nemrégiben felfedezett CXCR7, mely szintén a CXCL12 receptora. A 

központi idegrendszerben az OPC sejtek feltételezhetően expresszállnak CXCR7-et. Izolált neonatális OPC 

sejtek direkt kemotaxissal reagálnak a CXCL12-re, érésük érett OL sejtté a CXCR7 és CXCR4 expressziójával 

hozható összefüggésbe. Több tanulmány rámutatott, hogy a CXCR4 a korai OPC-k vándorlásában és érésében 

szerepet játszik. Egy vírus által indukált demyelinizációs modellben kimutatták, hogy gerincvelőbe transzpantált 

neuronalis ős sejtek a demyelinizáció helyére vándorolnak, proliferálnak és érett OL sejtté válnak. CXCR4 

inhibitorral történő kezelés a prekurzor sejtek vándorlását és érését megakadályozta. A cuprizone modellben a 

CXCR4 farmakológiai, vagy „RNS silencing” bénítása a remyelinizáció kifejezett gátlásához vezetett az OPC-k 

érésének megakadályozása révén. Fenti kísérletek alapján a CXCL12 és a CXCR4 az OL-ek besorozásában, 

proliferációjában és érésében szerepet játszik a remyelinizáció során. Humán, központi idegrendszerből 

származó mintákon történt tanulmányok alapján a CXCL12-t endotél sejtek és asztrociták expresszálják a 

normál agyban. Különböző betegségekben (pl. a központi idegrendszert érintő AIDS, stroke, sclerosis 

multiplex) a CXCL12 szintje megemelkedik. Aktív SM léziók tanulmányozása során, olyan plakkokban, ahol 

remyelinizáció is jelen volt azt találták, hogy a CXCL12 szintje a lézión belül az asztrocitákban, míg 

perivaszkulárisan a makrofágokban megemelkedett. Krónikus SM-es léziókban a CXCL12 szintje csökkent, s ez 

hozzájárulhat a remyelinizáció elmaradásához a betegség ezen fázisában. A CXCL12 szükséges a CXCR4 

receptort expresszáló OL-ek remyelinizációba való besorozásához, ugyanakkor gátolja a CXCR4 pozitív 

immunsejtek endotélen való átjutását. Számos tanulmány felveti, hogy az IL-1β és a TNF-α indukálja a 

CXCL12 expresszióját asztrocitákban és endotél sejtekben, míg az interferon-γ gátolja azt. Fentiek alapján a 

remyelinizációt befolyásoló citokin-terápiák a kemokinek expresszióján keresztül is kifejthetik hatásukat. 

9.6.2. 6.2. CXCL1/CXCL2/CXCR2 

A proliferálódó OPC-k és reaktív asztrociták által kifejezett CXCR2 receptor, és ligandja a CXCL1 fontos 

szerepet játszik a központi idegrendszer gyulladásos folyamataiban, a myelin betegségeiben és a 

remyelinizációban. Aktív SM plakkokban a CXCR2 expressziója az előbb említett sejtekben emelkedett. A 

reaktív asztrociták által termelt CXCL1 az OL sejtek besorozásához szükséges. Ugyanakkor más tanulmányok 

azt találták, hogy az oligodendrogliális CXCR2 aktiváció az OL-ek migrációját gátolja. Ezen túl, CXCR2 

receptort a léziók határán található mikroglia sejtek is prezentálnak. Valószínűleg – ahogyan számos citokin és 

kemokin – a CXCL1/CXCR2 egyaránt részt vesz az SM gyulladásos folyamataiban, illetve a demyelinizációra 

adott OPC válaszban. A CXCR2 aktivációjával járó folyamatokat a 4. ábra összegzi. 

1.82. ábra - 4. ábra: A CXCR2 szerteágazó élettani hatásai 
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Állatkísérletekből származó eredmények szintén a CXCR2 kettős szerepére utalnak. Rágcsálókban neutrophil 

sejteken, OL sejteken és OPC sejteken találtak CXCR2 receptort. A neutrophil sejteken talált CXCR2 

feltehetően hozzájárul a demyelinizációhoz az EAE modellben, s a szisztémásan adott CXCR2 antagonista 

enyhébb lefolyású demyelinizációt eredményezett. Ugyanakkor feltehetően a CXCR2 jelátviteli út a 

remyelinizációra gátló htású. A CXCR2 blokkolása hatékonyabb remyelinizációhoz vezet központi 

idegrendszerből származó szervkultúrában. Vírus-indukált demyelinizációs modellekben a CXCR2 limitálja a 

demyelinizációt, protektív hatással van az OL-ekre. Ebben a modellben a CXCR2 gátlása elhúzódó klinikai 

javuláshoz vezet, míg a demyelinizált területen több apoptotikus sejt található. Egy másik tanulmány is a 

CXCR2 protektív szerepét írta le EAE-ben. A CXCR2 ligand CXCL1 túlprodukciója asztrocitákban javította a 

klinikai kimenetelt, s előmozdította a remyelinizációt. Ezen tanulmányok alapján a CXCR2-nek 

oligodendroglia-védő szerepe lehet, ám fontos hangsúlyozni, hogy az OL-ek szerepét nagyban befolyásolja a 

betegség lefolyásának aktuális fázisa. A CXCR2/CXCL1 pontos szerepének tisztázása szükséges ahhoz, hogy 

terápiás potenciálját pontosan meg lehessen ítélni. 

9.7. 7. Toll-like receptorok (TLR) 

A TLR-ok a természetes immunválaszban játszanak szerepet. Jól ismert funkcióik mellett, a központi 

idegrendszerben az axonok célirányos növekedésében, a dorsoventralis „mintázat” kialakításában és a 

hippokampális neurogenezisben játszanak szerepet. A remyelinizációban való szerepükre az utóbbi évek 

kutatásai mutattak rá. A TLR-2-t kimutatták humán SM léziókban. Az OPC sejtek differenciációját a TLR-2 

agonistái gátolják, így a TLR-2 aktivációja a remyelinizációt gátolhatja, és negatív hatással lehet az 

exacerbációk gyógyulására. A TLR-ok gátlása terápiás lehetőségként szolgálhat SM-ben, a sérült 

remyelinizációs folyamatok korrekciója révén. 

9.8. 8. Növekedési faktorok 

Számos növekedési faktor bizonyítottan befolyásolja az OL sejtek biológiáját mind in vitro körülmények között, 

mind a demyelinizációs állatmodellekben. A növekedési faktorok terápiás lehetőségként szolgálhatnak SM-ben. 

Human epidermal growth factor receptor (hEGFR) transzgenikus egerekben a corpus callosum fokális 

demyelinizációja után gyorsabban s kiterjedtebben jelennek meg az OPC-k, gyorsabb a remyelinizáció és a 

funkcionális felépülés, mint a vad típusú állatokban. Humán adatok alapján, relapszáló-remittáló, illetve 
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szekunder progresszív SM-ben szenvedő betegek cerebrospinalis folyadéka szignifikánsan kevesebb EGF-et 

tartalmaz, mint az egészséges kontrolloké. Ezen adat azt sugallja, hogy a sikertelen remyelinizáció 

összefüggésben lehet az alacsony EGF szinttel. Az EGF potenciális célpont lehet a remyelinizációt elősegítő 

terápiában. Számos egyéb növekedési faktor játszik szerepet a remyelinizációban. Az IGF-1-nek kettős szerepe 

van az OL sejtekre nézve a cuprizone modellben: egyfelől protektív hatású, másfelől a proliferációt serkenti. Az 

IGF-1 deléciója az oligodendroglia sejtek proliferációjának gátlásával és nem megfelelő remyelinizációval jár a 

cuprizone modellben. IGF-1-et folyamatosan expresszáló transzgenikus egerekben a cuprizone kisebb mértékű 

OL apoptózist idéz elő. Az ígéretes állatkísérletes eredmények alapján rekombináns humán IGF-fel klinikai 

tanulmány zajlott SM-ben szenvedő betegek bevonásával, azonban kedvező hatást a humán kísérletek nem 

igazoltak. A PDGF és az FGF szerepe a neuronalis ős sejtek proliferációjában és differenciációjában jól ismert. 

Kísérletes demyelinizációs állatmodellekben mind a PDGF, mind az FGF az OL-ek proliferációjának 

szabályozásában vesz részt. Fenti adatok alapján a növekedési faktorok a remyelinizációs folyamat összes 

tényezőjére hatással vannak. 

9.9. 9. Jelátviteli utak 

Számos jelátviteli utat ismerünk, mely a fiziológiás myelinizációt befolyásolja, az OPC-k és OL-ek 

differenciációjának és érésének szabályozásán keresztül. Ezek közül több jelátviteli út szerepet játszik a 

központi idegrendszer demyelinizációját követő remyelinizációban is. Fontos kiemelni a Notch-1, LINGO-1 és 

a Wnt szerepét (2. ábra). A LINGO-1 gátlása különböző kísérletes demyelinizációs modellekben (EAE, 

cuprizone) felerősítette az OPC-k differenciációját és elősegítette a remyelinizációt. Ezen túl, EAE-ben az 

axonok integritásának megőrzésére is kedvező hatással volt. Fenti adatok alapján a LINGO-1 gátlásának 

terápiás szerepe lehet SM-ben. Jelenleg is zajlik egy klinikai tanulmány SM betegek körében a LINGO-1 gátlás 

terápiás hatékonyságának megítélésére. A Notch-1 és ligandjai az idegszövet fejlődésében szerepet játszó gének 

szabályozásában vesz részt. Nem-myelinizáló OL sejtek expresszálnak Notch-1-et, ennek ligandját, a Jagged 1-

et pedig neuronok termelik. A Notch-1 Jagged-1 által történő aktivációja a proliferáció gátlását idézi elő a Hes5 

transzkripciós faktor aktivációja által, ezzel pedig feltehetően az OPC-k migrációját serkenti a demyelinizált 

terület felé. A fejlődés előrehaladtával a Jagged-1 csökkenése kapcsolatba hozható az OL sejtek érésével és a 

myelinizációval. Aktív SM plakkokban a Jagged-1 asztrocitákban fejeződik ki, míg Notch-1 és Hes5 expressziót 

az OL sejtekben találtak. Ezzel ellentétben, remyelinizált területeken asztrociták nem expresszálnak Jagged-1-et. 

Összegezve, a Notch-1 gátolhatja az OL-ek differenciációját, ezzel azonban migrációjukat előmozdítja (5. ábra). 

1.83. ábra - 5. ábra: A Notch-1 szerepe a remyelinizációban. A Notch-1 a myelint 

károsító immunfolyamatok aktiválásával (T-sejt, dentritikus sejt), illetve az éretlen OL 

sejtek differenciációjának gátlásával a de-és remyelinizáció folyamatát jelentősen 

befolyásolja 
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A Wnt jelátviteli út összetett módon szabályozza a remyelinizáció folyamatát. A jelenleg rendelkezésre álló 

tanulmányok alapján, a Wnt útvonal OPC sejtekben késleltetett remyelinizációhoz, s így krónikus 

demyelinizációhoz vezethet. 

9.10. 10. MikroRNS 

A mikroRNS-ek kisméretű RNS molekulák, melyek a poszttranszkripciós génszabályozásban játszanak szerepet 

a transzláció gátlásán, illetve a cél RNS degradációján keresztül. Számos biológiai funkciójuk mellett a 

neuronális ős sejtek proliferációját és differenciációját is befolyásolják. Az utóbbi évek tanulmányai rámutattak, 

hogy a remyelinizáció szabályozásában is szerepet játszanak. Aktív és inaktív SM plakkok mikroRNS 

profiljának összehasonlításával azt találták, hogy a CD47 transzkript regulációja eltérő a két lézióban. A CD47-

et apoptotikus sejtek prezentálják, s a macrophagok fagocitózisát akadályozza meg. A CD47 csökkenése a 

mikroRNS reguláció megváltozása által serkentheti a makrofágokat és a myelin fagocitózisát.A mikroRNS-ek 

az OL-ek érési folyamatára is hatással vannak. Több mikroRNS-t találtak már (pl. miR-219, miR-338), melyek 

az OL differenciációhoz szükségesek. Az miR-219-nek kritikus szerepe van a differenciáció és a proliferáció 

összehangolásában, lehetővé téve a gyors átmenetet a proliferálódó prekurzor sejtből myelinizáló 

oligodendrogliává.A mikroRNS-ek hatását az OL fejlődésre a 6. ábra szemlélteti. 

1.84. ábra - 6. ábra: A mikroRNS-ek szerepe a remyelinizációban. A neuronalis ős sejt 

differenciációt, az OPC sejtek érését és differenciációját befolyásoló legfontosabb 

mikroRNS molekulák az ábra bal oldalán találhatók. A mikroRNS-ek által befolyásolt 

gén transzkriptumok középen kerültek feltüntetésre. Amint látható, a feltüntetett 

mikroRNS molekulák döntően gátló hatással bírnak. (serkentés: →, gátlás: ┤) 
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9.11. 11. Transzkripciós faktorok 

A myelinizáció és a remyelinizáció folyamán az OL sejtekben különböző, myelin fehérjéket kódoló gének 

aktiválódnak jól meghatározott sorrendben (2. ábra, alsó panel). Ezen gének aktivációját transzkripciós faktorok 

szabályozzák. A myelin fehérjék szekvenciális aktivációja összefüggésben van számos transzkripciós faktor 

aktivációjával és gátlásával. Ezek közül az Olig1, az Olig2 és az Nkx2.2. kiemelendő. Az Olig1 transzkripciós 

faktor OPC-kben fejeződik ki, s az egyedfejlődés során kritikus szerepet tölt be a fiziológiás myelinizációban. 

Az Olig1-/- egerekben a myelin specifikus fehérjék expressziója sérült, ezért a myelinizáció megreked. Ezen 

egerek élettartama is rövidebb. Nemrégiben derült fény arra, hogy felnőtt központi idegrendszerben az Olig1 a 

demyelinizált területek remyelinizációjában is kulcsszerepet játszhat. Az Olig1 a citoplazmából a sejtmagba 
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transzlokálódik korai, remyelinizálódó plakkokban EAE-ben, csakúgy, mint humán OPC sejtekben SM plakkok 

széli területein. Az OPC-k sorsának meghatározásában egy másik transzkripciós faktor, a SOX10 játszik 

szerepet. A SOX10 az OL sejtek differenciációjának végső lépésében játszik szerepet, s a SOX10 aktivitásának 

elvesztése az OL differenciáció súlyos zavarával jár. Az Olig1 és a SOX10 szinergista módon az MBP gén 

transzkripcióját aktiválja.Az Olig2 és az Nkx2.2 olyan transzkripciós faktorok, melyek mind az OPC sejtekben, 

mind az érett OL sejtekben kifejeződnek. Az Olig2 fontos szerepet játszik a neuronális progenitor sejtek OL 

sejtvonal felé való differenciálásában. AzNkx2.2 az OPC érését és differenciációját szabályozza. Az Olig2 

túlexpressziója in vitro körülmények között a neuronalis ős sejtek OL irányba történő elköteleződését serkenti. 

Az Olig2 gátlása in vivo az NG2 pozitív OPC-k hiányát idézi elő, s a gerincvelői érett OL-ek csökkent számával 

jár. Ezzel ellentétben, az Nxk2.2 hiánya az OL prekurzorok megemelkedett számát idézi elő. Felnőtt egerek 

gerincvelőjében az OL prekurzorokban az Olig2/Nkx2.2 erősen expresszált, míg az érett OL sejtekben mindkét 

fehérje alacsonyan kifejezett. Fenti tény azt sugallja, hogy a transzkripciós faktor mintázata, illetve 

koexpressziója lényeges szerepet játszik a prekurzor-érett sejt átalakulási folyamatban. Tekintettel arra, hogy a 

fentebb ismertetett, remyelinizációra ható különböző faktorok (citokinek, kemokinek, növekedési faktrorok, stb) 

közül számos végső, közös célpontja valamely transzkripciós faktor, s a következményes myelin-gén aktiváció, 

a myelin gén expresszió direkt aktivációja a remyelinizáció serkentésének egyik legerősebb eszköze lehet SM-

ben. 

A szövegben részletezett regulációs folyamatokat a 7. ábra foglalja össze. 

1.85. ábra - 7. ábra: A remyelinizáció szabályozásában résztvevő faktorok. A 

demyelinizáció a központi idegrendszerben aktiválja a microglia és az asztrocita 

sejteket (bal felső panel), a felszabaduló citokinek, kemokinek, növekedési faktorok az 

OL migráció, proliferáció, és differenciáció lépéseit eltérő módon szabályozzák (jobb 

felső panel). Az alsó panel az OL sejtekre ható, a myelin gének kifejeződését szabályozó 

legfontosabb extrinszik szignálok, transzkripciós faktorok, jelátviteli utak és mikroRNS 

molekulák sematikus ábrázolása. (serkentés: →, gátlás: ┤) 

 

A remyelinizációra ható különböző molekulák egyszerűsített működését a 2. táblázat foglalja össze. 
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1.21. táblázat - 2. táblázat: A remyelinizációt szabályozásának legfontosabb faktorai és 

hatásuk a remyelinizációra 
 

Citokinek 

TNF-α demyelinizáció súlyosbítása, remyelinizáció serkentése 

IL-1β remyelinizáció serkentése 

Kemokinek 

CXCL12 OPC besorozás, proliferáció, vándorlás, érés 

CXCL1/CXCL2/CXCR2 demyelinizáció limitálása, remyelinizáció gátlása 

Toll-like receptorok remyelinizáció gátlása 

Növekedési faktorok 

EGF remyelinizáció serkentése 

IGF1 demyelinizáció limitálása, OPC proliferáció serkentése 

PDGF OPC proliferáció szabályozása 

FGF OPC proliferáció szabályozása 

Jelátviteli utak 

Notch-1 OPC proliferáció gátlása 

LINGO-1 OPC differenciáció gátlása 

Wnt OPC differenciáció gátlása 

MikroRNS 

miR-219 OPC proliferáció és differenciáció összehangolása 

miR-338 OPC proliferáció és differenciáció összehangolása 

Transzkripciós faktorok 

Olig1 remyelinizáció serkentése, MBP gén transzkripciót indukál 

Olig2 OPC differenciáció 

Nkx2.2 OPC OL átalakulás serkentése 

SOX10 OPC differenciáció végső lépését serkenti, MBP gén 

transzkripciót indukál 

9.12. 12. Klinikai kitekintés 

9.12.1. 12.1. A remyelinizációt serkentő terápiás lehetőségek 

Az OL fejlődés, a myelinizáció, a demyelinizáció és a remyelinizáció áttekintése után a fejezet lezárásaként 

összefoglaljuk, hogy milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre a remyelinizáció serkentésére. 

Klinikai kontextusba helyezve a fentebb részletezett – döntően az alapkutatás eredményeit felhasználó – 

tudásanyagot érthetővé válik, hogy az elmúlt évtizedekben miért kísérte fokozott tudományos érdeklődés a 

remyelinizáció sejtbiológiáját. Az SM kb. 12 millió embert érint a földön. Mindegyik klinikai formájára 

jellemző – előbb, vagy utóbb – a progresszív lefolyás, a neurológiai tünetek állandósulása, majd fokozatos 

romlása, mely neuropathológiailag az axonok pusztulásához és krónikus neurodegenerációhoz köthető. Egészen 

a közelmúltig a kezelés célpontjában az SM-et kísérő gyulladásos folyamatok befolyásolása, az úgynevezett 

immunmoduláns kezelés állt. Bár ezen kezelési forma az SM hirtelen rosszabbodásainak (schub, relapszus) 

frekvenciáját és intenzitását sikeresen csökkenti, hatása a betegség krónikus fázisának megjelenésére, s így a 

folyamatosan romló, és mozgáskorlátozottságot okozó klinikai tünetek megjelenésére megkérdőjelezhető. Az 

SM krónikus, progresszív fázisa pathofiziológiailag még kevéssé körvonalazott, hatékony terápiával pedig nem 

rendelkezünk, noha a betegek kb. 50%-a ebben a stádiumban van. Éppen ezért az axonok védelmét és a 

regeneráció serkentését célzó lehetőségek kidolgozására sürgető szükség van. Ahogyan már korábban 

részleteztük, az SM korai fázisára az OL-ek pathológiája és az akut demyelinizáció jellemző, noha a klinikai 

képet hosszú távon az axonok károsodása határozza meg. A remyelinizáció spontán módon zajlik és 

neuroprotektív hatású. A korai fázisban a demyelinizáció hatására OPC sejtek proliferálnak, a demyelinizáció 

helyére vándorolnak, differenciálódnak, helyreállítják a myelin hüvelyt, ezzel biztosítják az axonok fiziológiás 
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működését, s klinikailag a neurológiai tünetek remisszióját. A remyelinizációs kapacitás a betegség 

progressziójával azonban kimerül (ennek lehetséges okait korábban részleteztük) s az axonok krónikusan 

demyelinizálttá válnak és degenerálódnak. A remyelinizáció serkentésétől éppen a krónikus demyelinizáció, s 

ezzel együtt a tartós mozgáskorlátozottság kialakulásának késleltetése, esetleges kivédése várható. 

9.12.2. 12.2. Regeneratív kezelési lehetőségek SM-ben 

A regeneratív kezelés magában foglalja az ős, illetve progenitor sejtek kísérletes manipulálását azért, hogy a 

károsodott szövetet helyreállítsa, illetve a további károsodást megállítsa. Az ős sejtek éretlen, differenciálatlan 

sejtek, melyek rendelkeznek a potenciállal, hogy különböző sejtvonalak felé differenciálódjanak. Az ős sejt 

terápia célja SM-ben, hogy a remyelinizációs potenciált megnövelje, s ezzel az axonok krónikus degenerációját 

megelőzze. A myelin pótlásának elősegítésére két megközelítés létezik. Az egyikben a myelinizáló potenciállal 

rendelkező neurális ős sejteket kívülről, transzplantáció útján juttatják be. A másikban a már meglévő, endogén 

ős/progenitor sejtpopuláció differenciációját, érését serkentik. 

9.12.3. 12.3. Exogén ős sejt terápia 

Számos sejt-transzplantációs stratégia került kidolgozásra SM-ben. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze 

(RJM Franklin, Progress in brain researh, vol 201 alapján) 

1.22. táblázat - 3. táblázat: A remyelinizáció előmozdítására potenciálisan szóba jövő 

őstípusok összefoglalása 
 

  Immunmoduláló 

hatás 
Indirekt 

remyelinizáció 
Direkt 

remyelinizáció 
Klinikai vizsgálat 

OPC nincs bizonyíték nincs bizonyíték igen nem 

Schwann sejt nem nincs bizonyíték igen eredmény nem 

ismert 

Olfaktoros 

myelinizáló sejt 
nem nincs bizonyíték igen nem 

Neurális ős sejt igen lehetséges igen (csekély) nem 

Mesenchymalis ős 

sejt 
igen lehetséges nem számos 

Hematopoietikus ős 

sejt 
igen nincs bizonyíték nem számos 

A myelin pótlására az OPC sejtek tűnnek a legalkalmasabbnak. Humán embrionális ős sejtekből, illetve 

pluripotens ős sejtekből in vitro körülmények között OPC-k származtathatók és expandálhatók. Bár az OPC-k 

kísérletes demyelinizációs állatmodellekben az akut demyelinizáció fázisában képesek a léziók helyére jutni és 

azt benépesíteni, ez humán SM léziókban, krónikus demyelinizáció fennállásakor feltételezhetően nem jön létre. 

Ennek feltételezett oka az, hogy krónikus demyelinizációban már nem áll fenn az a gyulladásos környezet, mely 

az OPC-k differenciációját elősegítené, vagy a myelin lebomlási termékeket eltávolítaná. Krónikus 

demyelinizált plakkokban megfigyelhető az OPC sejtek jelenléte, azonban e sejtek nem képesek myelinizálódó 

OL sejtekké differenciálódni. Ezért a sikeres OPC transzplantációhoz a megfelelő időzítés elengedhetetlen. Egy 

másik, megoldásra váró kérdés, az OPC sejtek eljuttatása a mind térben, mind időben elkülönülően megjelenő 

SM léziókba.Mesenchymalis őssejteket (MSC) szintén használtak már kísérletes demyelinizációban. Akár 

intravénásan, akár intraventrikulárisan adva képesnek mutatkoztak az endogén remyelinizáció serkentésére és az 

axon-protekcióra. Egy kisszámú betegpopuláción végzett klinikai tanulmány keretein belül szekunder 

progresszív fázisú SM betegek intravénás MSC kezelésben részesültek. Az eredmények alapján az MSC 

kezelésnek lehet pozitív, axon-protektív szerepe, ám ez nem direkt remyelinizációnak köszönhető, hanem 

annak, hogy az MSC-k megváltoztatják a szövetkárosodás környezetét, serkentve a neuroprotektív faktorok 

termelését. Az MSC kezelés jól tolerálhatónak tűnik, de pontos szerepének megítéléséhez az SM kezelésében 

nagyobb beteg számú, hosszú távú klinikai vizsgálatok szükségesek. 

9.12.4. 12.4. Endogén sejt terápia 

Az OPC-k szerepéről a myelinizáció és a remyelinizáció során a fejezet korábbi részeiben már volt szó. Az 

egyik lehetséges stratégia a remyelinizáció serkentésére az endogén OPC sejtek farmakológiai aktivációja, 
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jelátviteli útjaik módosítása, illetve a remyelinizációt gátló szöveti környezet modifikációja a krónikus 

demyelinizált léziókban. A remyelinizációt szabályozó faktorok közül jelenleg a retinoid X receptor-gamma 

(RXR-γ), a LINGO-1, a Notch-1, illetve a Wnt jelátviteli út farmakológiai megváltoztatása tűnik a 

legígéretesebbnek. Az RXR-y a retionoid X receptor család tagja, s más nukleáris receptorokkal heterodimert 

képezve a transzkripciót szabályozza. Az RXR agonisták számos betegségben (daganatos betegségek, 

metabolikus betegségek) kipróbálás alatt állnak, illetve egyik tagjuk a bexarotene törzskönyvezve van a kután T-

sejtes limfómák kezelésére. Kísérletes adatok azt mutatják, hogy a fagocita aktivitást is serkenti. Az RXR-γ SM-

s szövetekben, akut demyelinizáció, illetve remyelinizáció jegyeit mutató plakkokban magasan expresszálódik 

az OL sejtvonalhoz tartozó sejtekben, az asztrocitákban és a makrofágokban, míg a krónikus, inaktív léziókban 

nem. Az RXR-γ az OPC differenciáció serkentője lehet, mivel RXR-γ knockout egerekben nagyszámú, 

differenciálatlan OPC kumulálódik a demyelinizált területeken. Az RXR agonisták alkalmasak lehetnek az SM 

progresszív fázisának kezelésére, egyfelől immunmoduláns, másfelől axon-protektív hatásuk révén. A 

remyelinizáció sikertelenségének egyik oka krónikus léziók esetén az, hogy a megváltozott szöveti környezet a 

regeneratív folyamatokat, így az OPC sejtek differenciációját gátolja. Ezért nagy figyelem irányul olyan 

lehetséges terápiás módszerek kidolgozására, melyek a megváltozott szöveti környezetet alkalmassá teszik a 

remyelinizációs folyamatok működésére. A LINGO-1, a Notch-1, illetve a Wnt útvonal az OPC differenciáció 

gátlói. A LINGO-1 gátlásának a remyelinizációra kifejtett pozitív hatását számos in vitro kísérletben és 

demyelinizációs állatmodellen demonstrálták. Lingo-1 monoklonális antitesttel jelenleg is klinikai tanulmány 

zajlik SM betegekben. A LINGO-1 a központi idegrendszerre specifikus, a myelin regenerációt úgy képes 

serkenteni, hogy a nem-neuralis struktúrákra – jelen tudásunk szerint - nincs hatással. A Wnt jelátviteli út 

gátlásával kapcsolatban is történtek előrelépések. Egy poly(ADP-ribóz)polimeráz enzim, a tankyrase gátlásával 

– mely a Wnt jelátviteli utat gátolja – a remyelinizáció hatékonyságát sikerrel erősítették fel állatkísérletes 

modellekben. 

1.86. ábra - 8. ábra: A remyelinizáció farmakológiai célpontjai. A kép egy demyelinizált 

területet, illetve az OPC besorozását, migrációját valamint differenciációját illusztrálja. 

Azon axonok, melyek nem rendelkeznek remyelinizációból származó myelinnel 

degenerálódnak. A remyelinizáció stimulálása megőrzi az axonok integritását. Az OL 

differenciációt befolyásoló jelátviteli utak közül számos potenciális célpont lehet a 

remyelinizáció farmakológiai serkentésére. A Semaphorin 3A és 3F az OPC-k lézóba 

való migrációjáért felelős. A Lingo-1, Wnt/β-catenin, Semaphorin 3A, és a kanonikus 

Notch útvonal negatívan befolyásolja a remyelinizációt az OPC differenciáció 

gátlásával. A retinoid X receptor (RXR)-γ és a nem-kanonikus Notch jelátviteli út 

serkenti a remyelinizációt az OPC differenciáció stimulálásával 
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Az alap és klinikai kutatás fenti eredményeinek összefoglalása közelről sem teljes, inkább csak betekintést nyújt 

egy dinamikusan fejlődő tudományterület leglényegesebb eredményeibe, s hangsúlyozza, hogy az OL sejtek és a 

remyelinizáció sejtbiológiájának pontos megértésével új terápiás lehetőségek nyílnak az SM kezelésével 

kapcsolatban. 

Rövidítések: 

(Az eredeti, angol nevezéktan került megtartása azokban az esetekben, ahol a tudományos nyelvben az 

angolszász elnevezés használata terjedt el, illetve a rövidítés az angol eredetiből került kialakításra.) 

CAII: carbonic anhydrase 

IICNP: 2',3'- ciklikus nukleotid 3'-foszfodiészteráz 

CXCL: chemokine (C-X-C motif) ligand 

FGF: fibroblast growth factor 

GalC: galaktoceramidáz 

IGF-1: insulin-like growth factor 

IL-1β: interleukin-1β 

LINGO-1: leucin rich repeat and ig domain containing NOGO receptor interacting protein 1 

MAG: myelin-associated glycoprotein 

MBP: myelin basic protein 

MOG: myelin oligodendrocyte glycoprotein 

OL: oligodendroglia sejt 
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OPC: oligodendroglia prekurzor sejt 

PDGFRα: platelet-derived growth factor receptor alpha 

PLP: proteolipid protein 

PSA-NCAM: poliszializált neural cell adhesion molecule 

RIP: receptor interacting protein 

SM: sclerosis multiplex 

SVZ: szubventrikularis zóna 

TLR: toll-like receptor 

TNFα: tumor necrosis factor alpha 

9.12.5. Tesztkérdések 

1. A myelin képző sejt a központi idegrendszerben: (D) 

A. neuron 

B. asztrocita 

C. mikroglia 

D. oligodendroglia 

2. A fiziológiás myelin képzése: (A) 

A. myelinizáció 

B. demyelinizáció 

C. remyelinizáció 

D. dismyelinizáció 

3. A fiziológiás myelin képzésének zavara: (D) 

A. myelinizáció 

B. demyelinizáció 

C. remyelinizáció 

D. dismyelinizáció 

4. A myelin elvesztésével járó folyamat: (B) 

A. myelinizáció 

B. demyelinizáció 

C. remyelinizáció 

D. dismyelinizáció 

5. Valamilyen károsító folyamat által elveszített myelin újra képzése (C) 

A. myelinizáció 
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B. demyelinizáció 

C. remyelinizáció 

D. dismyelinizáció 

6. Az oligodendroglia prekurzor sejtekre jellegzetes marker: (D) 

A. NG2 

B. O4 

C. Olig2 

D. mindegyik 

7. Az ép myelin hüvely az alábbi faktorokkal támogatja a neuronokat: (D) 

A. glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) 

B. brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

C. insulin-like growth factor-1 (IGF-1) 

D. mindegyik 

8. A demyelinizált léziók neuropathológiai jellemzői lehetnek: (D) 

A. a demyelinizáció és a remyelinizáció együttes előfordulása 

B. oligodendroglia prekurzorok jelenléte 

C. microglia és limfocita infiltráció 

D. mindegyik 

9. A remyelinizáció kudarcában szerepet játszhat: (D) 

A. differenciáló faktorok hiánya 

B. a gátló faktorok túlsúlya 

C. a myelin törmelék eltávolításának elégtelensége 

D. mindegyik 

10. A cuprizone által kiváltott dymielinizációs modellre jellemző (D) 

A. korai axon károsodás 

B. korai irreverzibilis myelin károsodás 

C. kifejezett limfocitás immunválasz 

D. elsődleges oligodendroglia pusztulás 

11. A remyelinizáció szabályozásában szerepet játszhat az alábbi molekula: (D) 

A. Notch-1 

B. LINGO-1 

C. Wnt 
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D. mindegyik 

12. A remyelinizáció farmakológiai célpontja lehet: (D) 

A. Semaphorin 3A 

B. LINGO-1 

C. retinoid X receptor – γ 

D. mindegyik 

13. Az oligodendroglia sejtvonal proliferációjában szerepet játszhat: (D) 

A. IGF-1 

B. PDGF 

C. FGF 

D. mindegyik 

14. A CXCR2 lehetséges központi idegrendszeri hatásai: (D) 

A. kemotaxis serkentése 

B. növekedési faktor felszabadulás indukálása 

C. a szinaptikus transzmisszió szabályozása 

D. mindegyik 

15. Az alábbiak közül melyik NEM myelin fehérje: (D) 

A. MBP 

B. PLP 

C. MOG 

D. neurofilament 
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10. 1.j. Intrauterin hormonális hatások a perifériás 
idegrendszer fejlődésére. – Szekeres Júlia [Szakmai 
lektor: Mándi Yvette] 

10.1. 1. Bevezetés 

A magzat méhen belüli élete során folyamatosan az anyai hormonális környezet hatása alatt áll, így fennáll 

annak a lehetősége, hogy ez a mikrokörnyezet befolyásolja a fejlődés egyes vonatkozásait, egyebek közt az 

idegrendszer szerveződését. 

Azok a hormonok (pl. ACTH, a pajzsmirigy hormonjai és sexualsteroidok), melyek hatással lehetnek az 

idegrendszer fejlődésére, csak részben az anyai endokrin mirigyek temékei; maga a fejlődő, sőt az érett 

idegrendszer is képes ezeket a molekulákat előállítani. Ismert például, hogy a gesztáció korai szakában (4-12 

nap) csirke embryók retinális ganglionjának axonjai növekedési hormont termelnek. A lokális hormontermelés 

hiányában gátolt az axonok növekedése, ami azt mutatja, hogy a fejlődő idegrendszerben a növekedési hormon 

az axonfejlődést és növekedést szabályozza (1). Az idegrendszer steroid hormonokat is képes előállítani, 

részben de novo cholesterinből, részben a vérben található prekurzorok kémiai módosításával. 

A következőkben a hormonoknak – az idegrendszer fejlődésére- és a felnőttkori viselkedés következményes 

változásaira kifejtett hatásait tárgyaljuk. 

10.2. 2. Az Adrenocorticotrop Hormon (ACTH) hatása az 
idegrendszer fejlődésére 

Az ACTH, a hypophysis által termelt polypeptid troph hormon, melynek elsődleges szerepe a mellékvesekéreg 

eredetű corticosteroid hormonok termelésének szabályozása, emellett azonban idegrendszeri hatásokkal is 

rendelkezik. Az ACTH molekuláris szerkezetének megismerése lehetővé tette a molekulán belül a neurotrop 

tulajdonságokkal bíró szakaszok azonosítását, így a kizárólag neurotrop hatású szakaszok alkalmazásával 

lehetővé vált a hormon szerepének vizsgálata, az idegrendszer fejlődésében. 

Patkány embriók a neurotrop szakaszokkal történő méhen belüli kezelése gesztációs kortól függően befolyásolja 

mind a perifériás idegek növekedését, mind azok regenerációját. A terhesség korai, a neuromuscularis junkció 

kialakulása előtti időszakában, a neurotrop szakaszokkal kezelt patkányok neuro-muszkuláris fejlődése 

jelentősen felgyorsul (2), a perinatális időszakban történő kezelés pedig fokozza az izom kontrakciók erejét és 

sebességét. 
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Az ACTH peptidekkel való perinatális kezelés a központi idegrendszer fejlődését is befolyásolja. Intrauterin 

ACTH kezelés késői és tartós viselkedésbeli változásokat - fokozott spontán motoros aktivitást, kikerülési 

választ és a vizuális diszkriminációt - eredményez. A felnőtt állatok szexuális aktivitása csökkent mértékű lesz, 

és nem alakul ki a hímekre jellemző szexuális dimorfizmus. A perinatális stessz csökkent gonadotropin 

szekréciót eredményez, melynek hosszú távon kihat a felnőttkori viselkedésre. Stressznek kitett terhes nőstény 

patkányok magzataiban csökken a gonadotropin termelés. Az endogen androgen koncentráció csökkenése a 

foetalis időszak során patkányban megzavarja a szexuális dimorfizmus kialakulását és megváltoztatja a felnőtt 

állat szexuális viselkedését (3). 

10.3. 3. Pajzsmirigyhormonok hatása az idegrendszer fejlődésére 

A két legfontosabb pajzsmirigy által termelt hormon trijódthyronin (T3) és a thyroxin (T4). 

Ezek a hormonok az anyagcserét szabályozó hatásukon felül meghatározó szerepet játszanak a magzati- és 

neonatális agyfejlődésben. A pajzsmirigy hormonjainak jelenléte elengedhetetlen az idegsejtek normális 

differenciálódása- és proliferációja-, valamint a szinapszisok kialakulásának folyamatában, ezért a fejlődés korai 

szakaszában kritikus a normális hormonális koncentráció fenntartása. A pajzsmirigy diszfunkcióban szenvedő 

anyák gyermekeiben kialakuló élettani és viselkedésbeli zavarok arra utalnak, hogy human terhesség alatt az 

anyai szérum T4 koncentrációjának akár árnyalatnyi, és átmeneti eltérései is komoly zavarokat okozhatnak a 

magzat idegrendszerének fejlődésében. 

Hypothyreoid anyától született hím patkányok felnőttkori tanulási képessége és memóriája csökkent, míg mind 

a hímek, mind a nőstények érett korukban hiperaktívak és halláskárosodásban szenvednek. A viselkedésbeli 

eltérések és a halláskárosodás mértéke korrelációt mutatnak az anyai T4 szintek terhesség alatti csökkenésével, 

ami arra utal, hogy az anyai T4 koncentráció mérésével előre jelezhető a később kialakuló magatartászavarok és 

halláskárosodás súlyossága. 

A pazsmirigy hormonjai befolyásolják a perifériás idegrendszer fejlődését is. Patkány magzatok 

mellékveséjéből származó chromaffin sejt tenyészetekben trijódthyronin kezelés hatására, a katekolamin 

szintézisben szerepet játszó tirozin hidroxiláz enzim aktivációja mutatható ki (4). 

Thyroid hormonok szintje kiemelt szerepet játszik a szimpatikus idegpályák fejlődésének időbeli lefolyásában 

is. Éretlen hypothyreoid patkányokban csökkent a spontán-, ill. a farmakológiai stimulálással kiváltható 

norepinephrin termelés a szívben, és ez az állapot a felnőttkor elérésekor sem normalizálódik (5). 

A magzati agyra ható pajzsmirigy hormonok csak részben anyai eredetűek. Az emberi terhesség első 10-12 

hetében a magzat idegrendszere kizárólag az anyai pajzsmirigy által termelt hormonnal kerül érintkezésbe, a 

második trimesztertől kezdve azonban a magzat pajzsmirigye is aktívan szekretálni kezd, és hamarosan az 

idegrendszer fejlődésére ható pajzsmirigy hormonok fő forrásává válik. 

Az agy a trijódthyronint a thyroxin hormon dejodinálásával állítja elő. A trijódthyronin idegrendszerben 

kialakuló koncentrációját, tehát a dejodináz enzimek szabályozzák, melyek az agy egész területén erősen 

expresszálódnak az astrocytákbant (6). A thyroxin és a trijódthyronin agyfejlődésre kifejtett hatásuk során T3 

nucleáris receptorokat aktiválnak, amit gén indukció követ. Az éretlen gerinces idegrendszerben számos 

pajzsmirigyhormon-reaktív gént azonosítottak. Ezek közé tartozik a steroid receptorok családja, továbbá 

thyroxin-konvertáló dejodinázok, metabolikus enzimek, pajzsmirigy hormon-kötő fehérjék és ideg-specifikus 

cytoskeletális fehérjék. Ezen gének termékei tehetők felelőssé a pajzsmirigyhormonok agyfejlődésre gyakorolt 

hatásaiért. 

Számos tanulmány bizonyítja a pajzsmirigyhormon hiányának káros hatását az idegrendszer fejlődésére. Ezek a 

hormonok fontos szabályozó szerepet játszanak az idegsejtek migrációjában, a synaptogenesisben, és különböző 

sejttípusok differenciálódásában. Így érthető, hogy a hormonok koncentrációinak lényeges változása a fejlődés 

kritikus időszakai során megváltozott sejtmigrációt, a neuronok késleltetett érését, csökkent számú szinapszis 

kialakulását és myelinizációs problémákat okozhat, így lényegesen befolyásolja az agy normális strukturájának 

kialakulását. 

10.4. 4. Steroid hormonok hatása az idegrendszer fejlődésére 

A steroid hormonok számos támadásponton befolyásolják az idegrendszer fejlődését. Szabályozzák a 

neurotransmitter rendszereket és a myelinizációt továbbá fokozzák a neuronok életképességet. Ezen hatások 

többsége a klasszikus, nukleáris steroid receptorokon keresztül valósul meg. 
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10.4.1. 4.1. Neurosteroidok 

Az idegrendszerben ható steroid hormonok részben az endokrin mirigyek -, részben pedig lokális szintézis 

termékei. Nem csupán a neuronok, de a glia is tartalmaz steroidogen enzimeket, így ezek a sejt típusok képesek 

a bioaktív steroidok szintézisére. A szintézis helyére utalva, az idegrendszerben termelődő steroid hormonokat 

neurosteroid elnevezéssel illetik. A hormonok idegrendszeren belül elért koncentrációi –legalábbis részben- 

függetlenek az endokrin mirigyek szekréciós aktivitásától (7). Találhatók köztük olyan klasszikusan hormon 

prekurzorként ismert steroidok, amelyek magukban önálló szerepet nem játszanak, neuroaktivitással azonban 

rendelkeznek, mint pl. a pregnenolon, dehydroepiandrosteron és ezek szulfát észterei. 

A neurosteroidként kategorizált hormonok jelenléte és hatása egyéb szövetekben régóta ismert, de tekintve a 

lokális szintézisüket, az agyban direkt autocrin és paracrin módon szabályozzák a fejlődést. 

A steroid hormonok az éretlen centrális és perifériás idegrendszerben a funkciók sokaságát szabályozzák, így a 

fejlődést, sejtproliferációt, synatogeneist, és ezek hatása alakítja a későbbi tanulási képességeket és a viselkedési 

formákat. 

Az éretlen állatot ért környezeti ingerek hosszú távú hatásokkal bírnak az idegrendszer fejlődésére. A külső 

környezet befolyásolja a hormonháztartást, így részben indirekt, részben közvetlen módon- az idegrendszer 

fejlődését is. Ingergazdag környezetben tartott patkányok hyppocampusában megnő a steroidogen enzymek 

mennyisége (8), ami arra enged következtetni, hogy a környezet befolyásolja a neurosteroidok termelésének 

mértékét. Horváth és mtsai (9) kimutatták, hogy az inger-gazdag környezet kivédi az éretlen korban elszenvedett 

toxikus károsodás idegrendszeri következményeit. Az inger-gazdag környezetben tartott állatok reflexei és 

motoros koordinációja jelentősen meghaladták a hagyományos környezetben nevelt állatok teljesítményét. 

Előbbiek hosszabb ideig tudták fenn tartani magukat a mókuskeréken (1. ábra) jobban teljesítettek a 

függeszkedési tesztben (2. ábra), és a kapaszkodási tesztben (3. ábra). 

1.87. ábra - 1. ábra: Mókuskerék teszt. A mért paraméter az idő ameddig az állat a 

mókuskerék tetején fenn képes maradni 
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1.88. ábra - 2. ábra: Függeszkedési teszt. A mért paraméter az idő ameddig az állat 

képes a kötélbe kapaszkodva fennmaradni 

 

1.89. ábra - 3. ábra: Kapaszkodási teszt. A mért parameter a lejtő azon dőlésszöge, 

amelyen az állat meghatározott ideig meg tudja magát tartani 
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Bár a steroid hormonok perifériás idegrendszerre kifejtett hatásairól kevesebb ismerettel rendelkezünk, szerepük 

több, (részben klasszikus genomikus-, részben nem genomikus mechanizmusokon keresztül megvalósuló) 

szabályozó mechanizmusban igazolódott (10). A neuroaktív steroidok befolyásolják egyebek közt a Schwann 

sejtek proliferációját és morfológiáját továbbá a myelinizációval kapcsolatos funkciókat (10). Bizonyítást nyert, 

hogy a hormonális környezet az élet első 10 napjában kritikus a patkányok hypogastricus ganglionjának 

normális fejlődéséhez. A közvetlenül születéskor kasztrált hím patkányokban a hypogastricus ganglion nem 

fejlődik ki megfelelően, azonban ez az állapot korrigálható testosteron szubsztitúcióval, és a testosteronnal 

kezelt állatok ganglionjaiban a neuronok száma eléri a kontroll állatokét. A fentiekből következik, hogy a 

fejlődés során, a hypogastricus ganglionban a kritikus sejttömeg megtartásához megfelelő testosteron szint 

szükséges. 
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10.4.2. 4.2. Steroidok és szexuális dimorfizmusok 

A gerinces fajok többségében steroidok hatására az éretlen idegrendszer szexuálisan differenciált szervvé 

fejlődik. 

A perinatálisan ható szexuálsteroidok hatására az idegrendszerben szexualis dimorfismus alakul ki, ami a 

felnőttkorban a nemek közötti viselkedési eltéréseket eredményez. Ezek a különbségek a viselkedést irányító, - 

sex hormon receptorokkal gazdagon ellátott- agyi strukturák nemtől függően eltérő fejlődésére vezethetők 

vissza (11). 

Számos állatkísérletes adat bizonyítja, hogy az élet korai szakaszában a testosteron maszkulinizálja a fejlődő 

agyat, és ez eredményezi későbbiekben a felnőtt állat jellemző viselkedési mintázatának kialakulását (12). 

A testosteron két különböző mechanizmussal hat az agy fejlődésére; 

• A testosteron aromatizálása az egyik fő mechanizmus, amely felelőssé tehető a rágcsálók agyának a 

maszkulinizációjáért. A gonadalis eredetű testosteront az idegrendszerbe az aromatáz enzimek 17-β 

estradiollá konvertálják, amely aztán az oestrogen receptorokon keresztül hatva, maszkulinizálja az agyat 

(12). Ez a mechanizmus működik a hypothalamusban, pl. a preopticus area szexuálisan dimorf területein és az 

anteroventralis periventricularis nucleusban, ahol a testosteron oestrogen receptorokon keresztül szabályozza 

a sejthalált. 

• A testosteron aromatizálásával azonban nem magyarázható meg valamennyi morphologiai, ill. viselkedésben 

megfigyelhető nemi különbség. A főemlősökben és emberben semmiképpen nem, hiszen a diszfunkcionális 

aromatáz aktivitással rendelkező férfiak normális férfiként viselkednek (13). Arról nem is beszélve, hogy ha 

az aromatáz elmélet általánosan érvényes lenne a főemlősök esetében, a vér-agy gáton átjutó ovariális eredetű 

oestrogenek maszkulinizálnák a női agyat. A “komplett androgen insensitivitás” syndroma hátterében nem 

funkcionáló androgen receptorok állnak. Tekintve, hogy az androgen receptorok nem működőképesek, annak 

ellenére, hogy elegendő - a férfiakra jellemző szintű - testosteron áll rendelkezésre, ezek az egyének 

fenotípusosan női jellemzőkkel bírnak. Az a tény, hogy ezek a betegek női külsővel rendelkeznek és 

viselkedésük is nőies, arra enged következtetni, hogy az emberi agy maszkulinizálásához funkcionális 

androgen receptorok szükségesek (14). 

10.4.2.1. 4.2.1. Énekesmadarak vokális kontroll régiója 

Az énekesmadarak vokális kontroll régiója az idegrendszeri szexuális dimorfizmusok talán legjobban 

tanulmányozott példája. Kanárik és zebrapintyek udvarlási viselkedését az agyi magok egy csoportja a vokális 

kontroll régió szabályozza, melynek mérete jellemző az állat nemére. A felnőtt hím zebrapintyek és kanárik 

énekelnek, a nőstények azonban nem. Ezzel párhuzamosan a hímek vokális kontroll régiója nem csupán kb. 

ötszöröse a nőstényekének, hanem az egyes neuronok is nagyobbak és több dendritet tartalmaznak hímek ezen 

agyterületein, mint a nőstényekén (15). Ez a megfigyelés összevetve azzal a ténnyel, hogy csak a hímek 

énekelnek, arra utal, hogy közvetlen összefüggés van a szexuálisan dimorf agyi struktúra és a viselkedés között. 

Annál inkább valószínűsíthető ez az összefüggés, mert azokban az énekesmadarakban, melyekben mindkét nem 

énekel, ez a régió nem mutat nemtől függő különbségeket (16), ami alátámasztja a feltételezést, hogy ezeknek a 

magoknak a mérete összefügg a vokális viselkedéssel. 

Ezek után felmerül a kérdés; hogyan alakul ki a vokális kontroll régió dimorfizmusa? Az énekesmadarak 

agyának szexuális differenciálódását is korai szteroid szignálok irányítják. A költési időszak alatt oestradiollal 

kezelt fiatal nőstény zebprapintyek felnőttkorukban énekelni fognak (17-19), és ezeknek az éneklő 

nőstényeknek a vokális kontroll régiója méretét tekintve inkább a hímekéhez, mint a kezeletlen nőstényekéhez 

hasonlít. A fenti adatok arra utalnak, hogy az oestrogen ugyanolyan hatékonyan maszkulinizálja a fiatal 

zebrapintyek agyát, mint a testosteron. Mint korábban említettük, az agyban a testosteron oestrogenné 

aromatizálódhat (20), és a zebrapityek agyában az egész telencephalon területén erős aromatáz aktivitás 

mutatható ki (21). Érdekes módon a hím zebrapintyek korai kasztrálása nem akadályozza meg a férfias jelleg 

kialakulását, ezért az agyat maszkulinizáló testosteron a feltehetően nem a gonádokból származik, inkább 

valószínű, hogy az agy maga állítja elő a folyamathoz szükséges oestrogent. 

Hogyan hatnak a korai steroidok a vokális kontroll régió fejlődésére? Az agy differenciálódása folyamán a 

szexuálsteroidok vagy a neurogenesis elősegítése- vagy a sejthalál megakadályozása révén szabályozzák a 

fejlődési folyamatokat. A fejlődő zebrapintyekben az utóbbi az agy szexuális differenciálódásának fő 

mechanizmusa (22-24). Az énekesmadarak vokális kontroll régiója az egyedfejlődés egy meghatározott 
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szakaszában nagymértékű sejtpusztuláson esik át, amely nőstényekben kifejezettebb, mint hímekben (23). A 

steroidok a sejtpusztulás megakadályozása révén idézik elő az agyi strukturák nemre jellemző eltéréseit. 

10.4.2.2. 4.2.2. A nucleus bulbocavernosus rendszer 

Rágcsálók agyában is leírtak szexuálisan dimorf területeket, így a patkányok gerincvelői nucleus 

bulbocavernosusa és az általa irányított izmok egysége is az állat nemére jellemző neuromuscularis rendszer 

(25). Születéskor mind a hímek, mind a nőstények rendelkeznek bulbocavernosus és levator ani izmokkal, és 

ezeket az izomokat mindkét nemben a spinalis nucleus bulbocavernosusban található sejtek idegzik be (26,27). 

A perinatális időszakban nőstényekben az androgenek hiánya miatt a nucleus bulbocavernosus sejtjeinek nagy 

része elpusztul, és a beidegzett izmok atrofizálnak (28-32), ami a felnőttkorban észlelt szexuális dimorfizmus 

kialakulásához vezet (33). A felnőtt hímek nucleus bulbocavernosusa több motoneuront tartalmaz és az 

izomrostok száma is magasabb hímekben, mint nőstényekben. Nyilvánvaló, hogy az androgenek és receptoraik 

felelősek a nucleus bulbocavernosus rendszer szexuális dimorfizmusának kialakulásáért, mert az androgen 

receptor deficiens genetikusan hím patkányok nucleus bulbocavernosus rendszere nem fejlődik ki. Ezzel 

szemben, a perinatális időszakban androgennel kezelt nőstény patkányokban bulbocavernosus rendszer hím 

jellegű lesz (több nucleus bulbocavernosus motoneuron és ellátott izomrost), míg a hímek androgen 

receptorainak blokkolása a perinatális időszakban, vagy az állatok korai kasztrálása feminizált (gyakorlatilag 

hiányzó) rendszert eredményez felnőttkorra. Az androgenek abban a fejlődés során bekövetkező korai kritikus 

időszakban, melyet a nagymértékű sejtpusztulás jellemez, megvédik a nucleus bulbocavernosus motoneuronjait 

és az általuk ellátott izomrostokat a pusztulástól. 

10.4.2.3. 4.2.3. A preopikus area szexuálisan dimorf magja 

A patkány agyban található egy másik szexuálisan dimorf terület; a preoptikus area szexuálisan dimorf magja, 

melynek mérete hímekben ötször akkora, mint nőstényekben (34). 

Számos adat bizonyítja, hogy a testosteron az élet korai időszakában maszkulinizálja a fejlődő agyat, ami 

megváltozott felnőttkori viselkedést eredményez. 

A mag fejlődése a perinatális androgen szint befolyása alatt áll. Tekintve, hogy a preoptikus area szexuálisan 

dimorf magjában a neurogenezis a foetalis testosteron szintézis időszakában történik (35, 36), az androgenek 

feltehetően a neurogenezisre hatva hozzák létre a nemi különbségeket. 

A preoptikus area szexuálisan dimorf magjának fejlődését nem maguk az androgenek, hanem a testosteron 

oestrogen metabolitjai irányítják (37). Androgen receptor deficiens patkányokban a preoptikus area szexuálisan 

dimorf magja férfias jellegű (38), míg estrogen receptor deficiens patkányokban nem (39). A rágcsálókban 

ismert “testicularis feminizáció” (Tfm) mutáció az emberi komplett androgen inszenzitivitás szindróma 

megfelelője. Az állatokban az androgen receptor gén mutációja következtében nem funkcionáló androgen 

receptor proteinek képződnek. A genetikailag hím Tfm patkányok fenotípusosan nőstények és infertilisek. Ez a 

patkánytörzs kiváló modell az androgen receptorok agyfejlődésben és a viselkedésformák kialakításában játszott 

szerepének vizsgálatára. Annak ellenére, hogy a Tfm patkányok külsőleg nőstény megjelenésűek, genetikailag 

hímek, heréjük van, a preopticus area szexuálisan dimorf magja és a néhány tekintetben viselkedésük- 

legalábbis részben a hímekre jellemző (38). 

A legrégebben ismert idegrendszert érintő nemi különbségek közé tartozik a hypothalamus preopticus területén 

található szinapszisok számában való eltérés (40). Ez a szinaptikus kapcsolatok számában mutatkozó felnőttkori 

különbség a szintén a perinatális hormonhatásokon alapul. A rágcsálók agyában számos területen, (pl. a 

látókéreg, amygdala és egyéb hypothalamikus magok) mutattak ki nemi különbségeket a synaptikus kapcsolatok 

számában (41-44). Keveset tudunk azokról a celluláris és molekuláris mechanizmusokról, amelyek azeket a 

különbségeket létrehozzák. Világos például, hogy az oestrogenek a kifejlett agyban fokozzák a 

szinapszisképződést (40, 45), de nem ismert az, hogy a szinapszisok számában észlelt nemi eltérések oka a 

szinaptogenesis, szinapsis elimináció és/vagy sejthalál hormonális szabályozása. Az is viszonylag új ismeret, 

hogy a azokon az agyi területeken, ahol a neuronok szexuálisan differenciálódnak, a glia is szexuálisan 

differenciált (46). 

10.4.3. 4.3. Perinatális steroidexpozíció hatása a felnőttkori viselkedésre 

A perinatális steroid expozició steroid-dependens szexuális dimorfizmust hoz létre és befolyásolja a felnőttkori 

viselkedést is. Bár a nemi különbségek jelentős része megmagyarázható a testosteron aromatizációjával, a 
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testicularis feminizáció mutans modellben végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy az esetek legnagyobb részében 

az androgen receptor játszik kulcs szerepet a viselkedési mintázatokban észlelt különbségek kialakulásában. 

10.4.3.1. 4.3.1. Térbeli memória 

A hímek térbeli tájékozódása mind emberben, mind rágcsálókban a jobb, mint a nőstényeké (47,48). Hímek 

neonatális korban történő kasztrálása, vagy újszülött nőstények testosteron kezelése eltünteti a nemi 

különbségeket a térbeli memóriában, ami e nemi különbségek kialakításában az androgenek szerepére utal (49). 

Újszülött nőstény patkányok oestrogen kezelése hím jellegű térbeli memóriát alakít ki a felnőtt állatban, ami azt 

mutatja, hogy valójában az androgenek oestrogenné való aromatizálása felelős ennek a nemi különbségnek a 

kifejlődéséért (50,51). Emellett perinatális androgen receptor aktiválódás szintén szerepet játszhat a hímek jobb 

térbeli tájékozódásában, mert a nőstény patkányok prenatalis oestrogen kezelése nem javítja a térbeli memóriát, 

míg a testosteronkezelés igen (52). A prenatálisan, androgen antagonistákkal kezelt hímek térbeli memóriája 

rosszabb lesz, mint a kontroll kezeletlen hímeké, ami megerősíti az intakt funkcionális androgen receptorok 

jelentőségét a térbeli tájékozódásban kimutatott nemi különbségek kialakulásában (52,53). 

10.4.3.2. 4.3.2. Játékos küzdelem és az agresszió 

A játékos küzdelem számos emlős fajban a fiatal állatok jellegzetes viselkedése. Ez a viselkedésforma is 

steroidok befolyása alatt alakul ki. Patkányokban ez a viselkedésforma inkább a hímekre, mint a nőstényekre 

jellemző (54), és a születésükkor kasztrált hím patkányokban gyakorisága csökken (54,55). Ezen túl, testicularis 

feminizáció mutans patkányok ilyen jellegű aktivitása a vad típusú hímekhez képest csökkent mértékű (56). 

Összevetve, ezek az adatok arra utalnak, hogy ennek a viselkedésformának a kialakulásában androgen 

receptorok játszanak szerepet (57). 

A fiatal állatokra jellemző játékos küzdelemmel ellentétben a felnőttkori agresszivitás kialakulását inkább az 

oestrogen receptorok aktivációja szabályozza. Hím egerek kasztrálása csökkenti az agresszivitást, míg 

testosteronnal vagy oestrogennel való kezelés fokozza azt (58). Hormon receptor knock out egerek 

tanulmányozása szintén azt mutatja, hogy az agresszió kialakulásában főleg –ha nem kizárólag- az oestrogen 

receptorok aktiválódásának van szerepe (59,60). 

10.4.3.3. 4.3.3. Szexuális viselkedés 

A felnőttkori, a nemre jellemző szexuális viselkedés kialakulása a fejlődés behatárolt, érzékeny időszakában 

bekövetkező steroid hatás következménye (61). 

Rágcsálókban, a hím szexuális viselkedés kialakításában, -az általánosan elterjedt felfogás szerint- a perinatális 

időszakban oestrogenné metabolizált androgenek és az oestrogen receptorok következményes aktiválódása 

játszanak szerepet. A születés előtt testosteron hatásnak kitett nőstény tengerimalacok felnőtt korukban elvesztik 

érdeklődésüket a hímek iránt. 

Aromatáz- ill. oestrogen deficiens egereken végzett kutatások eredményei arra utalnak, hogy a testosteron 

aromatizálódással oestrogenné alakul, ami maszkulinizálja az agyat. (62,63). 

Ezzel szemben aromatáz gátlóval kezelt újszülött patkányok megtartják férfias szexuális viselkedésüket (64), 

míg a genetikusan androgen receptor knockout egerek kevésbé férfias magatartást tanúsítanak (65), ami arra 

utal, hogy az androgen receptorok aktiválódása is szerepet játszik a hím típusú szexualás magatartás 

kialakításában. 

Testicularis feminizáció mutans hím egerekben, az androgen receptor knock out egerekhez hasonlóan csökkent 

a hím szexuális viselkedés (65). Ez arra enged következtetni, hogy fejlődés időszakában az androgen receptor 

aktivációnak szerepe van a hím szexuális magatartás kialakításában. 

A partner preferencia kialakulása egerekben a fejlődés megfelelő időszakában az androgen receptorok 

funkcionális állapotától függ. Pl., míg a vad típusú hímek a nőstényeket preferálják, testicularis feminizáció 

mutans hímekben nem alakul ki partner preferencia, még akkor sem, ha a nőstényekkel azonos oestrogen 

szintekkel rendelkeznek (66). Ezek az adatok együtt arra utalnak, hogy az androgen receptorok szükségesek 

hímekre jellemző szexuális és szociális viselkedés kialakulásához egerekben. 

10.5. 5. Az emberi idegrendszer szexuális differenciálódása 
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Az emberi idegrendszer felépítésében is találhatók nemek közti eltérések. A férfi és női agy súlyának 

különbségét már 1880-ban leírták (67). Az agy súlyában mutatkozó különbség a születéskor elhanyagolható, 

kevesebb, mint 5%, szignifikánssá csak kb. 9 éves korra válik (68). A későbbiekben a súlykülönbség arányos a 

nemek átlagos magassága közti különbséggel. 

Az emberi központi idegrendszerben ez az egyetlen nemi különbség, amelynek a kialakulása prenatális 

androgen expozíciónak tulajdonítható. 

Az emberi agy szimmetriájában is kimutathatók eltérések a női és a férfi agy között (68,69) és a corpus callosum 

caudalis része nőkben kiterjedtebb, mint férfiakban (70). 

Feltehetőleg ezek az aszimmetriák, és/vagy a két féltekét összekötő corpus callosum nemek közti 

különbözősége lehet felelős a nemek közötti, a lateralizációban, ill. kognitív funkciókban megfigyelhető 

árnyalatnyi különbségekért (71). Alátámasztja az elképzelést az a megfigyelés is, hogy az in utero 

diethylstilbestrol hatásnak kitett nők felnőttkorukban lateralizáltabbak (férfiasabbak), mint a diethylstilbestrol 

hatásnak ki nem tett lánytestvéreik (72). 

Swaab and Fliers (73) írták le elsőként emberben, a preopticus area magjának patkányban már ismert nemi 

dimorfizmusát. A rágcsálókhoz hasonlóan ez a mag férfiakban nagyobb, mint nőkben. Tovább menve, a 

preopticus area magja nem csupán nőkben, hanem homoszexuális férfiakban is kisebb, mint heteroszexuális 

férfiakban (74). Tekintve, hogy majmokban a teljes preopticus area laesioja megszünteti a hímek nőstények 

iránti érdeklődését, (75) ezt a területet, mint az ellenkező nem iránti szexuális érdeklődés területe azonosították. 

A komplett androgen inszenzitivitás szindrómában szenvedő, diszfunkcionális androgen receptorokkal 

rendelkező betegek, a normális testosteron szintek ellenére – mind a morfológiai jegyeket, mind a 

viselkedésüket tekintve - női fenotípussal rendelkeznak (76). Az XY karyotípusú egyének szexuális 

orientációjukat tekintve nem különböznek a genetikailag (XX) nőktől, gyakran férjhez is mennek és 

gyermekkorukban lányos játékokat játszanak (77). Nőies viselkedésük arra utal, hogy a human agy 

maszkulinizálásához funkcionális androgen receptorok szükségesek. Ezzel szemben, azok a férfiak, akikben az 

aromatáz enzim mutáció következtében károsodott, normális férfikent viselkednek annak ellenére, hogy sem az 

agyban, sem másutt a szervezetben nem megy végbe aromatizáció (78). Összefoglalva; Az androgen receptor 

hiányos egyének nőies-, és az aromatáz diszfunkciós férfiak férfias viselkedése azt mutatja, hogy a human agy 

szexuális differenciálódásában az oestrogen receptorok aktiválódása csekély szereppel bír. 

10.6. 6. Összefoglalás és következtetések 

Az anyai hormonális környezet hatást gyakorol a magzati fejlődésre, az idegrendszer fejlődését befolyásoló 

hormonok azonban csak részben anyai eredetűek, más részüket az idegrendszer maga termeli. 

Az idegrendszer szerveződésének alakításában számos hormon, (egyebek közt az ACTH, a pajzsmirigy 

hormonjai és a steroid hormonok) vesz részt. 

Az ACTH nem csupán a neuromuszkuláris fejlődést segíti, de részt vesz a viselkedési formák kialakításában is. 

A pajzsmirigy hormonjai, melyek az agyban metabolizálódnak az idegsejtek differenciálódásában és a 

szinapszis képződésben játszanak szerepet, így az anyai hormonszint változásai súlyos idegrendszeri fejlődési 

rendellenességeket okozhatnak. 

A steroid homonok több szinten -a fő neurotransmitter rendszerek szabályozása, a neuronok életképességenek 

biztosítása és a mileinizáció folyamatának kontrollálása révén befolyásolják az idegrendszer szerveződését. A 

perinatális steroid expozíció hatására az idegrendszer strukturájában a nemre jellemző eltérések alakulnak ki, 

amelyek a két nem közti viselkedésbeli eltérések strukturális alapjait képezik. 

10.6.1. Tesztkérdések 

1. A magzati fejlődést befolyásoló hormonok eredete; 

A. anyai 

B. magzati 

C. mindkettő 
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D. ivóvíz 

2. A perinatális stress a magzat következő funkcióinak fejlődését befolyásolja; 

A. szexuális viselkedés 

B. motoros aktivitás 

C. mindkettő 

3. Anyai hypothyreosis magzati hatásai; 

A. halláskárosodás 

B. jobb memória 

C. job tanulási képesség 

4. A neurostereoidok; 

A. az agyban szintetizálódnak 

B. véráram útján kerülnek az agyba 

C. endocrin hatásuk révén szabályozzák az agy fejlődését 

5. A steroid hormonok 

A. gátolják a prifériás idegrendszer fejlődését. 

B. befolyásolják a Schwann sejtek proliferációját 

C. mindkét állítás igaz 

6. A testosteron 

A. Masculinizálja a fejlődő agyat 

B. gátolja a szinaptikus kapcsolatok kialakulását 

C. Feminizálja a fejlődő agyat 

7. Funkcionális androgen receptorok hiányában kialakuló tünetegyüttes; 

A. komplett androgen inszenzitivitás syndroma 

B. Cushing kór 

C. Addison kór 

8. Komplett androgen inszenzitivitás syndromában szenvedő egyének viselkedése 

A. nőies 

B. férfias 

C. nem jellemző 

9. Az énekesmadarak vocalis control regiója; 

A. hímekben nagyobb 

B. nőstényekben nagyobb 
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C. nem fejlődik ki 

10. Az agyban milyen reakcióval képződik oestrogen a testosteronból 

A. Aromatizákódás 

B. polymerizálódás 

C. proteolysis 

11. Az alábbiak közül melyek az agy szexuálisan dimorph regiói (több helyes válasz lehetséges) 

A. Nucleus bulbocavernosus 

B. Vocalis kontroll régió 

C. Bulbus oculi 

12. A preoptikus terület szexuálisan dimorf magjának fejlődése az alábbiak egyikétől függ; 

A. Androgenek 

B. Androgenek oestrogen metabolitjai 

C. ACTH 

13. Perinatalis steroid expozició befolyásolja a felnőttkori 

A. Térbeli memóriát 

B. Agresszivitást 

C. Mindegyiket 

D. Egyiket sem 

14. A T3 idegrendszerben kialakuló koncentrációja az alábbi enzimek egyikének aktivitásátó függ 

A. dejodináz 

B. Aromatáz 

C. Trypsin 

15. A steroid hormonok befolyásolják a 

A. Myelinizációt 

B. Neuronok életképességét 

C. Mindkettőt 

D. Egyiket sem 
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11. 1.k. Anyagcsere-, endokrin- és egyéb 
alapbetegségekhez társuló neuropátiák. – Mezősi 
Emese 90%, Komoly Sámuel 10% [Szakmai lektor: 
Káplár Miklós] 

11.1. 1. A környéki idegrendszer szerkezete és működése 
(alapfogalmak) 

A központi és környéki idegrendszer szövettanilag azonosítható határa az a pont, ahol a ki- illetve belépő 

axonokat burkoló myelin képzésében az oligodendroglia sejteket Schwann-sejtek váltják fel. 

A perifériás ideg károsodásának a következő morfológiai alapesetei vannak (1. ábra): 
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1.90. ábra - 1. ábra: A neuropátiák alaptípusai (további magyarázatot lásd a szövegben) 

 

Waller-féle degenerációról (az ábrán nem mutatjuk) akkor beszélünk, ha az ideg teljes keresztmetszetében 

károsodik. Ez traumás behatások következtében alakul ki, pl. közlekedési balesetben (motorkerékpárral elesve) 

a vállsérülés kapcsán a plexus brachiális rostjai megszakadnak. A regeneráció esélye ilyenkor csekély, hiszen a 

kötőszöveti elemeknek, az axonnak, majd a myelinnek egyaránt újra fel kell épülnie. Primer demyelinisatio 

neuropatológiai fogalomként annyit jelent, hogy elsődlegesen a myelin károsodik. A myelin feladata a 

saltatoricus ingerületvezetés biztosítása. A myelinkárosodás a vezetési sebesség meglassulását, temporális 

diszperziót, vezetési blokkot okozhat. Primer demyelinisatio esetén teljes funkcionális regeneráció jöhet létre. 

Ennek az a magyarázata, hogy strukturálisan az ideg többi eleme (axonok, kötőszövet, vérellátás) ép, és a 

remyelinisatios kapacitás a perifériás idegben kiemelkedően jó. Minden egyes internodális (két Ranvier-

befűződés közötti) axonszakaszra jut egy-egy Schwann-sejt és számos olyan elősejt, „őssejt” is található az 

idegekben, melyek Schwann-sejtekké tudnak differenciálódni és újraépítik az elpusztult myelint. 

Axonalis neuropátiák esetén elsődleges az axon érintettsége, másodlagosan csatlakozhat demyelinisatio az 

axonkárosodáshoz. Az axonalis típusú neuropátiák oka (a herediter formákat leszámítva) az axonáramlás 

károsodása, ami ismert vagy ismeretlen toxikus hatások, illetve az intracelluláris energiatermelő folyamatok 

elégtelensége következtében jöhet létre. Az axonáramlás helyreállásával az axonális polineuropátiák is lehetnek 

reverzibilisek. Erre akkor van esély, ha a kiváltó ok megszüntethető (pl. alkoholfogyasztás abbahagyása) vagy 

megfelelően kezelhető (pl. diabetes mellitus szigorú kontrolja+anyagcsere-javítás benfotiaminnal). 

11.2. 2. A perifériás neuropatiák okai 

A perifériás idegek károsodásának hátterében számos különböző kórfolyamat állhat, amelyeket az 1. táblázat 

foglal össze. A traumák, gyulladásos kórképek, daganatok hatására létrejövő idegkárosodás, dysimmun és 

genetikailag meghatározott neuropátiák leírása a könyv egyéb fejezeteiben található. 

1.23. táblázat - 1. táblázat: A perifériás neuropátiák okai 
 

Diabetes mellitus 

Toxinok: etanol, nehézfémek, szerves foszfátok, diftéria, tetanusz toxin 

Gyógyszerek 

B12 vitaminhiány 
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Traumák 

Gyulladásos neuropátiák 

Pajzsmirigy működészavar 

Krónikus májbetegség 

Krónikus vesebetegség 

Monoklonális gammopathiák 

Kritikus betegséget kísérő neuropátia 

Genetikai rendellenességek 

AIDS 

Infekciók: Lyme-kór, lepra, szifilisz 

Paraneopláziás szindróma 

Ritka anyagcsere betegségek: porphyria, Fabry-kór 

A perifériás neuropátia gyakori egészségügyi probléma, prevalenciája az átlagnépességben 2,4%, idősebb 

betegek között lényegesen gyakoribb. A károsodás és a klinikai tünetek először általában az ideg disztális részén 

jelennek meg és az állapot súlyosbodásával proximális irányba terjednek. A diabeteses polyneuropathia tünetei 

és a rosthossz között összefüggés mutatható ki, ezzel magyarázható a kezdeti panaszok disztális lokalizációja 

(nagy lábujj). Érdekes módon ebben a vonatkozásban a testmagasság is fontos tényező, hiszen minél magasabb 

valaki, annál hosszabbak a neuronok. A betegek kivizsgálása során az első lépés annak tisztázása, hogy a 

tüneteket perifériás idegkárosodás vagy központi idegrendszeri betegség okozza. A következő feladat az 

etiológia megállapítása a kezelhető okok felderítése céljából. Az anamnézis és a fizikális vizsgálat gyakran 

egyértelművé teszi a panaszok eredetét. A rutin laboratóriumi vizsgálatok részét képezik a vércukor, vérkép, 

máj- és vesefunkció, pajzsmirigyműködés, B12-vitamin szint, Westergreen érték meghatározása. Monoklonális 

gammopathiák esetén szérum fehérje elektroforézis, autoimmun polineuropátia gyanújakor specifikus 

autoantitest meghatározások, liquorvizsgálat, rosszindulatú folyamat gyanújakor tumormarkerek vizsgálata jön 

szóba. Örökletes perifériás neuropátia lehetősége genetikai vizsgálatokat tesz szükségessé. A vizelet porfirin és 

porfirin előanyagok vizsgálata segít a porfíriák és az ólommérgezés diagnosztikájában. Szerológiai és 

mikrobiológiai vizsgálatokra van szükség, ha infektológiai okok vagy HIV fertőzés lehetősége merül fel. A 

laboratóriumi vizsgálatok elsősorban az etiológia meghatározásában segítenek. Perifériás neuropátia gyanújakor 

a betegágy mellett leggyakrabban használt egyszerű módszer a Rydel-Seiffer-féle hangvilla teszt (128 Hz), 

mellyel a vibrációérzés csökkenés jól követhető. A neuropátia súlyosságának és típusának meghatározásához 

elektrodiagnosztikai vizsgálatokra (ENG, EMG), speciális esetekben idegbiopsziára, vékony rost neuropátia 

esetén epidermális bőrbiopsziára lehet szükség. Ezen vizsgálatok részletes leírása, indikációja a könyv 9. 

fejezetében található. A neuropátia diagnózisának felállításához ugyanakkor nem feltétlenül szükséges műszeres 

vizsgálat. A pozitív ENG és hangvillateszt, valamint monofilament tesztek megerősítik a diagnózist, de – nem is 

nagyon ritkán - vannak kivételek, amikor a diagnózis a klinikai tüneteken és egyéb okok kizárásán alapul. Ez a 

fájdalmas neuropátia (vékonyrost károsodás), amikor a hangvilla teszt és az ENG negatívak. A diagnózis 

felállítását különböző kérdőívek is segítik (pl. DN4 vagy Dyck féle kérdőív) (2-3. ábra). 

1.91. ábra - 2. ábra: A DN4 kérdőív használata 
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1.92. ábra - 3. ábra: A polineuropátia vizsgálata a DN4 kérdőív alapján 
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11.2.1. 2.1. Diabeteses neuropátia (DN) 

A perifériás neuropátiák leggyakoribb és legtöbb súlyos szövődményt okozó formája a diabeteses neuropátia. A 

diabeteses neuropátia következményei önmagukban több hospitalizációt igényelnek, mint a diabetes valamennyi 

egyéb szövődménye és a nem traumás amputációk 50-75%-ért tehetők felelőssé. A diabeteses neuropátia 

prevalenciája az alkalmazott kritériumoktól és vizsgálati módszerektől függően széles határok között változik, 

(10-90%), egyformán előfordul 1-es és 2-es típusú diabetesben. 2-es típusú diabetesben már a diagnózis idején 

jelen lehet. Az idiopátiásnak gondolt krónikus polineuropátiák hátterében is gyakran áll a szénhidrát háztartás 

zavara. A zavart glukóz tolerancia előfordulása ebben a betegcsoportban 30-50% volt. A fájdalmas neuropátia 

egyik fontos kóroki tényezője a visceralis obesitas és ennek következményeként létrejövő inzulinrezisztencia. 

Visceralis obesitasban megváltozik a cytokin termelés és fokozódik az oxidatív stressz, mely a perifériás idegek 

károsodásához vezethet. A fájdalmas neuropátia 2-3 évvel megelőzheti a diabetes manifesztálódását (3. ábra). 1-

es típusú diabetes mellitusban az idegműködés gyors romlása figyelhető meg a diabetes kezdetét követően, majd 

a romlás üteme 2-3 év múlva lelassul. Az idegműködés károsodása a diabetes fennállásának időtartamával 

szoros korrelációt mutat. A diabeteses neuropátia legsúlyosabb következménye a lábfekélyek kialakulása, ami 

gangrénához és a végtag elvesztéséhez vezethet. A neuropátia jelenléte a végtag amputáció valószínűségét 1,7-

szeresére fokozza, 12-szeres a valószínűség, ha deformitás is jelen van, és 36-szoros, ha volt már korábban 

fekélyképződés. A diabeteses neuropátia jelentősen rontja a beteg életminőségét: gyengeséget, ataxiát, 

koordinációs zavart, gyakori eleséseket és töréseket eredményez. 

11.2.1.1. 2.1.1. A DN pathogenezise 

A DN pathogenezisében számos különböző kóroki tényező játszik szerepet. Az egyes klinikai szindrómák 

kialakulásában is változatosan kombinálódnak a patogenetikai faktorok. Egyértelmű a perzisztáló 

hyperglikémiának, a mikrokeringési zavarnak, az oxidatív stressznek és a csökkent idegregenerációs 

folyamatoknak a jelentősége. Az idegszövet nagy anyagcsere igényű szövet, amely energiaszükségletét döntően 

szénhidrátokból fedezi. Az idegszövet glukóz felvétele inzulintól független mechanizmussal történik. Az 

idegsejtben az emelkedő vércukor szinttel párhuzamosan nő a glukóz mennyisége, amelyet kezdetben a 

hexokináz aktivitás fokozódása kompenzál, majd aktiválódnak az alternatív anyagcsere utak: poliol, hexozamin, 

proteinkináz-C, fokozott fehérje glikáció. A magas intracelláris glukóz koncentráció rontja az idegszövet 

működését, az energiatermelés paradox módon csökken. A diabeteses neuropátia kialakulásában valószínűleg a 

pentózfoszfát útnak is fontos szerepe van, amely az intracelluláris glukóz terhelés csökkenésének lehetőségét 

rejti magában. Ennek meghatározó enzime a transzketoláz, amelynek kofaktora a B1-vitamin, ez magyarázza az 
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idegszövetben feldúsuló lipid oldékony benfotiamin jótékony hatását, amely 250-szer erőteljesebben fokozza a 

transzketoláz aktivitást, mint a thiamin. A végglikációs termékek az NFκB aktiválódásán keresztül citokin 

termelést és vazoaktív faktorokat indukálnak, az endotel sejtek működését jelentősen károsítják. Fokozódik a 

vazokonstriktor faktorok (angiotenzin, endotelin) és csökken a vasodilatátorok termelése (prostaciklin, 

bradykinin). Valószínűleg szerepe van a myoinositol koncentráció csökkenésének is, amely károsítja a 

sejtmembránt és a Na+/K+ ATPáz működését. Az emelkedő intracellularis nátrium szint axon károsodáshoz és 

axoglialis diszfunkcióhoz vezet. Az endoneurális véráramlás csökkenésében feltételezik a koagulációs rendszer 

thrombogén irányú eltolódásának szerepét is. 

11.2.1.2. 2.1.2. Klinikai kép 

A DN klinikai megjelenési formái a szomatikus, perifériás és az autonóm idegrendszer szinte valamennyi 

szegmensét érinthetik. A klinikai tünetek a perifériás idegkárosodás stádiumától függően változnak. Az idegrost 

pusztulása mellett részleges regeneráció is folyik. Pozitív és negatív tüneteket különböztetünk meg, az utóbbiak 

az idegrost elvesztésének következtében alakulnak ki. A pozitív tüneteket csoportosíthatjuk spontán és stimulus 

kiváltotta tünetek szerint (2. táblázat). 

1.24. táblázat - 2. táblázat: A diabeteses neuropátia tüneteinek csoportosítása 
 

Negatív tünetek 

érzéscsökkenés 
Pozitív tünetek kórosan fokozott neuronaktivitás 

Vékony rostok Fájdalmatlan tünetek Fájdalmas tünetek 

Fájdalom Nem kellemetlen Spontán fájdalom 

Hő Paraesthesia - bizsergés égő tűszúrásszerű 

Vastag rostok Kellemetlen Kiváltott fájdalom 

Vibráció dysaesthesia - égés, 

hasogatás 
Hyperalgesia: normálisan is fájdalmas ingerre adott 

fokozottan fájdalmas válasz 

Tapintás   Allodynia: normálisan fájdalmatlan ingerre adott 

fájdalmas válasz 

    Hyperpathia: késleltetett válasz fájdalmas ingerre, 

„kirobbanó” fájdalom 

A diabeteses neuropátiákat többféleképpen lehet osztályozni (4. ábra), a generalizált vagy fokális megjelenés 

szerinti felosztás a 3. táblázatban látható. 

1.25. táblázat - 3. táblázat: A diabetes neuropátiák osztályozása 
 

Generalizált szimmetrikus polineuropátiák Fokális és multifokális neuropátiák 

Krónikus szenzomotoros neuropátia Fokális végtagi neuropátia 

Vékonyrost neuropátia Cranialis neuropátia 

Vastagrost neuropátia Multifokális neuropátiák 

Akut szenzoros neuropátia Truncalis radiculoneuropátia 

Autonóm neuropátia Proximalis motoros neuropátia 

Reverzibilis neuropátia hyperglikémia következtében 

1.93. ábra - 4. ábra: Diabeteses neuropathiák 
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11.2.1.2.1. 2.1.2.1. Generalizált szimmetrikus polineuropátiák 

2.1.2.1.1. Krónikus szenzoromotoros neuropátia vagy disztális szimmetrikus polineuropátia 

Ez a diabeteses neuropátiák leggyakoribb formája, amely alapvetően két csoportra: a vékonyrost és a vastagrost 

neuropátiákra osztható. A vékonyrost neuropátiában az Aδ és a C rostok érintettek. A beteg égő, visszatérő 

fájdalomról számol be, amelyet hyperalgesia, dysaesthesia és allodynia kísér. A betegség progressziója során 

zsibbadás és hypoalgesia jelentkezik, megváltozik a hőérzet. Az autonóm funkció zavara következtében csökken 

az izzadás (az izzadékonyság az alsó testfélre nézve csökken, a felső testfélre vonatkozóan azonban fokozódik), 

a bőr szárazzá válik, és károsodik a keringése. Az AV-söntök megnyílnak, ennek következtében a keringés 

felületessé válik, a mikrocirkuláció pedig jelentősen csökken, szöveti atrófiát vonva maga után (bőr, talpi 

zsírszövet, kötőszövetek). Megtartott az izomerő és a mélyreflexek. A vastagrost neuropátiában a gyors 

vezetőképességű Aα/β rostok érintettek, az érző és mozgató idegek egyaránt károsodhatnak. Gyakran a vibráció 

érzés csökkenése az első kimutatható eltérés, amit felszínes érzészavar és az ízületek helyzetérzékelési zavara 

követ. A tünetek eleinte alig észrevehetőek, járás közben a talajt szokatlannak érzi a beteg, nehezebben tudja 

lapozni a könyv lapjait. A disztális izmok gyengesége később a lábujjra és sarokra állás nehézségében nyilvánul 

meg. Vezető tünete a kezek és lábak gyengesége, a kis kéz és lábizmok sorvadása, az ehhez társuló 

végtagdeformitások (kalapácsujj) és a szenzoros ataxia következtében kialakuló kacsázó járás. A mélyreflexek 

kórossá válnak, az Achilles-ín megrövidülhet „lóláb” tartást eredményezve. A bőr keringésének fokozódása 

miatt a lábak meleg tapintatúak. Az elesések, törések valószínűsége sokszorosára fokozódik. A legtöbb beteg 

esetében a vékony- és vastagrost neuropátiák kevert formáit találjuk. 

2.1.2.1.2. Akut szenzoros neuropátia 

Erős fájdalom, fogyás, hangulatzavar jellemzi, főleg férfiak érintettek. 1-es és 2-es típusú diabetesben egyaránt 

előfordulhat, a betegség lefolyása során bármikor jelentkezhet. A betegek visszatérő, égő, mély fájdalomérzésről 

panaszkodnak, amely hyperaesthesiával társul. A panaszok éjszaka fokozódnak. Paraesthesia, végtagzsibbadás 

és a végtag fázékonysága is megjelenik. Fizikális vizsgálat során allodynia és hyporeflexia lehet észlelhető. 

Időnként a rossz anyagcsere helyzethez, máskor éppen a vércukor szint gyors rendeződéséhez kapcsolódik, 

leírták az inzulin terápia elkezdésekor is. Feltételezik, hogy a vércukor szint gyors változásakor az epineuralis 

keringés károsodik. Immunmediált mechanizmust is felvetettek az akut szenzoros neuropátia hátterében. A 

differenciáldiagnosztikában az alkoholos neuropátia, nehézfém mérgezés, Fabry-betegség, amyloidosis kizárása 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 226  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szükséges. A tüneti kezelésre kiszámíthatatlanul reagál. Spontán gyógyul. Az ellátásban a legfontosabb a 

vércukor szint stabilizálása és a neuropátiás fájdalom kezelése. Az akut szenzoros neuropátia általában egy éven 

belül oldódik. 

11.2.1.2.2. 2.1.2.2. Fokális és multifokális neuropátiák 

2.1.2.2.1. Fokális végtagi és craniális neuropátiák 

A fokális neuropátiák fokális végtagi és craniális idegkárosodás formájában jelentkezhetnek. A 

mononeuropátiák idősebb életkorban jellemzőek, kezdetük akut, fájdalmas, és jó gyógyhajlamot mutatnak – 6-8 

héten belül meggyógyulnak. A mononeuropátiák érinthetik a medián, ulnaris, radialis és peronealis idegeket. A 

cranialis régió érintettsége, a III., VI. és VII. agyideg károsodásával, lényegesen ritkább. A focalis alsó végtagi 

neuropátiák kezdete gyakran észrevétlen, progresszív természetűek, és nem mutatnak spontán gyógyhajlamot. 

Az alagút szindrómák diabeteses betegekben gyakoriak, a carpal tunnel szindróma háromszor gyakrabban fordul 

elő, mint a kontroll populációban. Számolni kell a n. ulnaris, peroneus, valamint a medialis és lateralis plantaris 

idegek érintettségével is. A diagnózis ENG vizsgálattal állítható fel, a terápiában a nyugalomba helyezés, 

gyulladáscsökkentő kezelés, steroid injekciók alkalmazhatóak, de gyakran műtéti megoldásra is szükség van. 

2.1.2.2.2. Truncalis radiculoneuropátia 

Középkorú és idősebb betegek és főként férfiak érintettek. A fájdalom a vezető tünet, az izomgyengeség ritka. 

Egy- és kétoldali egyaránt lehet, az alsó thoracalis terület és a hasfal érintett, 4-6 hónapon belül spontán 

gyógyulás látható. 

2.1.2.2.3. Proximális motoros neuropátia 

Idősebb, 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegekben jelentkezik, a kezdet hirtelen vagy fokozatos 

lehet. Kifejezett fájdalom van a comb és csípők területén. Ezt követően az alsó végtagi proximalis izmok 

gyengesége fejlődik ki, ami nehézséget jelent lépcsőn járáskor vagy az ülésből való felemelkedéskor. Féloldali 

vagy kétoldali is lehet, gyakran disztális szimmetrikus polineuropátiája is van a betegnek. Fizikális vizsgálat 

során jellemző az izomrostok fasciculatioja. Patogenezise nem megfelelően tisztázott. El kell különíteni a 

krónikus gyulladásos demyelinizáló polineuropátiától és a monoclonális gammopathiától. 

11.2.1.2.3. 2.1.2.3. Reverzibilis hyperglikémiás neuropátia 

Újonnan diagnosztizált és rossz szénhidrát anyagcsere helyzetben lévő betegeknél fordul elő, disztális 

érzészavarral. Euglikémia elérését követően gyors javulás látható. 

11.2.1.3. 2.1.3. A DN kezelése 

A diabeteses neuropátia kezelésében alapvető fontosságú az optimális anyagcsere helyzet biztosítása, ezt számos 

vizsgálat igazolta. Bizonyított terápiás hatással rendelkezik a lipidoldékony benfotiamin, amely a transzketoláz 

aktivitás fokozása révén képes megnövelni a pentózfoszfát út kapacitását, és ezáltal csökkenti az intracelluláris 

glukózterhelést. A benfotiamin gátolja a poliol anyagcsere utat is. Hatékonynak bizonyult a neuropátia 

kezelésére az antioxidáns hatású alfa-liponsav is, mind parenteralis, mind per os formában. Már három hetes 

kezelés során is kedvezően befolyásolja az érzészavarokat és csökkenti a fájdalmat. Tartós kezelés során 

objektíve is kimutatható az idegrostok vezetési sebességének javulása és az autonóm neuropátia csökkenése. A 

diabeteses neuropátia tüneti kezelése a fájdalom csökkentését jelenti, de nem képes befolyásolni a háttérben álló 

patológiai folyamatot. A konvencionálisan használt fájdalomcsillapítók, a minor analgetikumok és non-

steroidok hatása nem elegendő a fájdalmas neuropátiában, kedvezőtlen mellékhatás profiljuk miatt tartós 

használatuk nem javasolt. A legjobb fájdalomcsökkentő hatás a pregabalin, a gabapentin és a duloxetin 

használatával érhető el, az ajánlások első szerként a pregabalint említik. A gabapentint eredetileg 

antiepileptikumként fejlesztették ki. A gabapentin az idegsejt membránjában lévő feszültségfüggő kalcium 

csatornán keresztül hat, gátolja a kalcium beáramlást a sejtbe, ezáltal csökken a fájdalomérzést közvetítő 

neurotranszmitterek felszabadulása. Fájdalomcsillapító hatása már a második héten észlelhető. Klinikai 

vizsgálatokban javította az életminőséget és a fájdalommal összefüggő alvászavart. A triciklikus antidepresszáns 

amitryptilinnel összehasonlítva a gabapentin hatékonyabb és jobban tolerálható volt. Leggyakoribb mellékhatás 

a szédülés. Kezdő dózisként 300 mg javasolt, amit a következő napokban 600-900 mg-ra célszerű emelni. A 

javasolt fenntartó dózis 900-2400 mg között van. Rövid hatású szer, naponta háromszor kell adagolni, a 

maximális dózis 3600 mg. Gyakori probléma a nem megfelelő terápiás dózis alkalmazása. A pregabalin 

hatásmechanizmusa a gabapentinhez hasonló, naponta kétszer adagolandó, individuális dózistitrálás itt is 

indokolt, hetente javasolják a dózisemelést. A kezdő dózis 2x75 mg, amit maximum 600 mg-ig javasolt emelni. 
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A hatás intenzitása és a mellékhatás profil is hasonló a gabapentinhez: szédülés, álmosság, perifériás ödéma. A 

duloxetin kombinált szelektív szerotonin és norepinephrin reuptake gátló antidepresszáns, a neurotranszmitterek 

szintjét a spinális szinapszisokban emelve képes gátolni a fájdalom impulzusokat. Fájdalomcsillapító hatása 

független attól, hogy a betegnek van-e depressziója, ami egyébként lényegesen gyakoribb a diabeteses 

neuropátiában szenvedő betegcsoportban. Fájdalomcsillapító hatása már az első héten érvényesül, a klinikai 

vizsgálatokban szignifikáns javulást észleltek az életminőségben. Jó a terápiához való adherencia. Fő 

mellékhatásai: hányinger, aluszékonyság, szédülés, szájszárazság, és székrekedés. Kezdő dózisa 60 mg egyszer 

naponta, amelyet szükség esetén 120 mg-ra lehet emelni, de a betegek többségének elegendő a 60 mg adása. A 

triciklikus antidepresszáns amitryptilin másodvonalbeli szerré vált kisebb hatékonysága és az elsősorban 

antikolineg hatásmechanizmussal összefüggő, kedvezőtlenebb mellékhatás profilja miatt. Kiszorult a terápiás 

gyakorlatból a carbamazepin is. Az idegrostok pusztulását követően jelentkező érzéskiesés esetén különösen 

fontos a beteg figyelmét felhívni a lábak rendszeres ellenőrzésére és a láb védelmére. Utóbbi vonatkozásában 

kiemelendő az egyedileg készített talpbetéttel ellátott diabeteses védőcipő használata. A fájdalmas neuropátia 

kezelése sajnos nem mindig sikeres. Előfordul, hogy a pregabalin vagy a pregabalin+duloxetin kombináció sem 

képes megfelelően mérsékelni a beteg fájdalmát. Felmerült és állatkísérletes adatok alapján ígéretes az őssejt 

kezelés. Csontvelőből vagy stimuláció után perifériás vérből szeparált őssejteket i.m. beadva azokat elsősorban 

az idegek veszik fel. Kimutatták, hogy a beavatkozással a Schwann sejtek regenerációját lehet elérni. 

11.2.2. 2.2. Alkoholizmus 

Az alkoholizmus világméretű probléma, a fejlett országokban a lakosság jelentős részét érinti. Súlyos 

szövődményeinek nagy része az alkohol neurotoxikus hatásának tulajdonítható. A leggyakoribb neurológiai 

következmény a polineuropátia. Az érző, mozgató és autonom idegek funkciói egyaránt károsodnak. Klinikai 

tünetek az alkoholfüggő betegek 15%-ában jelentkeznek, de műszeres vizsgálattal az alkoholos májcirrhosisban 

szenvedők 67%-ában kimutatható volt a perifériás idegek károsodása. A betegek paraesthesiáról, 

végtagfájdalomról és izomgyengeségről számolnak be, kezdetben az alsó végtagok disztális része érintett, majd 

az idegműködés károsodása az alsó végtagok proximális részére és a felső végtagokra is kiterjed. Nehezítetté 

válik a járás, gyakoriak az elesések. A neuropátia kevert típusú, axon degeneráció és demyelinisatio egyaránt 

kimutatható. Fizikális vizsgálat során csökkent fájdalom, vibráció és hőérzés, a végtagizmok gyengesége, 

atrophiája, csökkent vagy hiányzó mélyreflexek jellemzőek. A perifériás idegek kompressziója gyakrabban 

észlelhető, mint az átlagnépességben, leginkább mint ulnaris és peronealis alagút szindróma. Absztinencia 

esetén a javulás lassú és gyakran csak részleges, mert a károsodások egy része irreverzibilis. Az alultápláltság 

szerepe a neuropátia súlyosbításában ismételten felmerült, s bár szerepe nem egyértelmű, a B-vitamin 

komplexek jótékony hatásáról vannak biztató adatok. 

11.2.3. 2.3. Nehézfém mérgezések 

A nehézfémek neurotoxicus hatása az adott fémtől függően érintheti a perifériás és a központi idegrendszert 

egyaránt. Szubakut ólommérgezésben a perifériás neuropátia régóta ismert, jellegzetesen a mozgató idegek 

károsodásával, ami dominánsan a felső végtagok intenzív munkát végző izmaiban jelentkezik, mint 

funkciózavar. Korábban az ólommérgezés jelentős munkaegészségügyi probléma volt, ma már ritkán fordul elő, 

főleg véletlen mérgezésként. Meghatározható a vér és a vizelet ólom tartalma és segít a diagnózisban a vizelet 

porphyrinek és előanyagok szintjének mérése. Ólommérgezésben az aminolevulinsav (ALA) dehidratáz 

funkciója csökken, ami az ALA felszaporodásához vezet. Az agykéregben és a fehérállományban egyaránt 

vannak léziók, szövettanilag a kapillárisokban az endotel sejtek proliferációja és oedema látható, a vaszkuláris 

eltérések a cerebellumban is kimutathatóak. A neurológiai tünetek mellett hasi fájdalom, hányinger, 

székrekedés, anaemia is jelentkezik. A hosszú időn keresztül fennálló, enyhe ólom intoxicatio klinikai képe 

különbözik a klasszikus formától. Ebben a betegcsoportban a polineuropátia előfordulása 30% volt, enyhe 

szenzoros és autonom neuropátiát találtak, mely az expozíció megszűnte után nem mutatott javulást. A vér és 

vizelet ólom koncentrációja még 4 év múlva is emelkedett volt, s valószínűleg évtizedekre van szükség, amíg a 

csontokban lerakódott ólom eliminálódik. Az arzénmérgezés akutan encephalopathiát, krónikus formában 

neuropátiát okoz, az érző és mozgató idegeket egyaránt károsítva; a neuropátia kevert típusú. 

Higanymérgezésben a központi idegrendszer érintettsége kiterjedt, (kéreg, kisagy, basalis ganglionok), a 

perifériás idegek károsodása súlyosabb az érző idegekben. 

11.2.4. 2.4. Kemoterápiás szerek 

A rosszindulatú daganatos betegségek kezelésében alkalmazott neurotoxikus kemoterápia késői 

következményeiként jelentős életminőség romlással és tartós fájdalmakkal kell számolni. A kemoterápia által 

indukált perifériás neuropátia (CIPN) előfordulásáról csak becslések vannak: az egy szerrel kezelt betegek 3-7 
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%-át, a kombinált kemoterápiát kapó betegek 30-40 %-át érintheti. A leggyakrabban a platina származékok, 

taxánok, vinka-alkaloidák, a thalidomid és a bordezomib a neurotoxicitás okai. A terápiás dózisok csökkentése, 

a kezelés halasztása vagy felfüggesztése is szükségessé válhat. A neurotoxicitás függ az alkalmazott kumulatív 

dózistól, a megelőző kezelésektől, a dózis-intenzitástól és az infúzió időtartamától valamint a társbetegségektől 

is (diabetes, alkoholizmus). A cisplatin által okozott idegkárosodás egy bizonyos kumulatív dózis után 

jelentkezik, és gyakran a terápia felfüggesztését követően is tovább romlik, súlyos fájdalom és szenzoros ataxia 

jelentkezhet. Az oxaliplatin, amely a colorectalis rákok kezelésében alapvető fontosságú, a többi 

platinaszármazékkal ellentétben akut, fájdalmas neuropátiát okoz, amelyet hideg-hiperszenzitivitás kísér, a 

hideghatás jelentősen fokozza a tüneteket; izomgörcsök, paresthesia és dysaesthesia jellemzi. A vincristin és a 

paclitaxel által okozott neuropátia általában a kezelés során korán jelentkezik. A paclitaxel által okozott 

idegkárosodás általában szenzoros neuropátiában nyilvánul meg. A betegek égő fájdalmat panaszolnak a 

klasszikus „kesztyű-zokni” eloszlásban. A tünetek általában szimmetrikusak, a lábon kezdődnek, a kezelés 

felfüggesztése után a tünetek többsége javul, de előfordul, hogy a fájdalom sokáig megmarad. A proteosoma 

gátló bortezomib a myeloma multiplex terápiájában elfogadott. Jelentős, a dózist korlátozó neurotoxicitással 

rendelkezik, amely már az első kezelés alatt fellép, a tünetek intenzitása az 5. ciklusig fokozódik. Számos 

készítmény neuroprotektív hatását vizsgálták, de jelenleg nem áll rendelkezésre olyan kezelés, amivel a 

neuropátia kialakulása meggátolható. 

11.2.5. 2.5. B12 vitamin (cobalamin) hiány 

A B12 vitamin teljes mértékben a táplálékkal kerül a szervezetbe, minden állati eredetű táplálék tartalmazza. A 

gyomorban a parietális sejtek által termelt intrinsic faktorhoz kapcsolódik, azzal komplexet képez. A komplex 

egy specifikus receptor útján a terminális ileumban szívódik fel. A plazmában transzport fehérjékhez kötődik, 

majd a májban raktározódik. A máj B12 vitamin raktára óriási, több évre elegendő, ezért a B12 felszívódás 

megszűnése után a tünetek csak átlag 3 év múlva jelentkeznek. Táplálkozással kapcsolatos B12 vitaminhiány 

csak szigorú vegetáriánusokon fordul elő, akik semmilyen állati eredetű táplálékot nem fogyasztanak. A B12 

vitaminhiány leggyakoribb oka az anaemia perniciosa, mely a parietális sejtek elleni autoimmun reakció 

következménye, önállóan vagy autoimmun poliglandularis szindrómák részeként fordul elő. Intrinsic faktor 

hiányában a B12 vitamin nem tud felszívódni a bélcsatornából. B12 vitaminhiányt okoz a gastrectomia, a 

terminális ileum rezekciója, az ileumot érintő Crohn betegség és a hasnyálmirigy exocrin elégtelensége is. A B12 

vitaminhiány gyakoribb idős korban, megaloblastos vérképzést, nyálkahártya eltéréseket (nyelvgyulladás) és 

neurológiai tüneteket okoz, a központi és a perifériás idegrendszert egyaránt érinti. Először a perifériás idegek 

károsodnak, amikor a beteg disztális túlsúlyú szimmetrikus paraesthesiát panaszol az alsó és felső végtagokon, 

majd a gerincvelő hátsó szarva károsodik (funicularis myelosis), egyensúlyzavarok jelentkeznek, később az 

agykéreg érintettségének jeleként neuropszichiátriai tünetek alakulnak ki. Előfordul, hogy a neurológiai tünetek 

a vérkép eltérés előtt megjelennek, ami a diagnózist nehezíti. A B12 vitamin szérum szintjének meghatározása a 

legmegbízhatóbb diagnosztikus eszköz. Lehetőség van az intrinsic faktor és a parietális sejt elleni antitestek 

kimutatására is. A B12 vitaminhiányt el kell különíteni a megaloblastos anaemia másik gyakori okától, a folsav 

hiánytól, ezért a gyakorlatban általában együtt határozzuk meg a B12 vitamin és a folsav szintet. B12 

vitaminhiányban nagy dózisú folsav adása képes a megaloblastos vérképzést rendezni, de a neurológiai eltérések 

progrediálnak, ezért szigorúan ellenjavallt. A B12 vitaminhiány kezelése az élethosszig adott parenterális B12 

vitaminpótlás. Amíg a vérkép eltérések rövid idő alatt rendeződnek, a tartósan fennálló neuropátia irreverzibilis 

lehet. 

11.2.6. 2.6. Pajzsmirigy működészavarhoz társuló neuropátia 

A hypo- és hyperthyreosis klinikai képének egyaránt jellegzetes részét képezi a neuromuszkuláris 

működészavar. A pajzsmirigy működészavarok jó kezelhetősége miatt azonban ez a probléma nem állt a 

figyelem előterében, feltételezve a spontán megoldódást. A tünetek előfordulásának gyakoriságát is többnyire 

retrospektív vizsgálatokból ismerjük; 20-80% között szórnak az adatok. Ez az előfordulás különösen figyelemre 

méltó annak tükrében, hogy a hypothyreosis az egyik leggyakoribb endokrin eltérés: prevalenciája a felnőtt 

lakosság körében 4-10%. Kezeletlen hypothyreosisban az izomgyengeség és izomfájdalom mellett a végtagok 

égő, hasogató fájdalma gyakori panasz. Polineuropátia miatt vizsgált neurológiai betegcsoportban 2-4%-ban 

találtak korábban nem diagnosztizált hypothyreosist az eltérés hátterében. Egy gondosan tervezett prospektív 

vizsgálatban a hypothyreoid betegek 42%-ának volt szenzomotoros axonális neuropátiája, 29%-nak carpal 

tunnel szindrómája. Az alagút szindrómák gyakoribb előfordulása ismert hypothyreosisban, de ez a gyakoriság 

magasabb a korábban közölt értékeknél. Hyperthyreosisban 19%-ban észleltek szenzomotoros axonális 

neuropátiát, ami a vártnál lényegesen magasabb arány. Mindkét irányú működészavarban döntően szenzoros a 

neuropátia és a betegség korai szakában kimutatható. Egy közelmúltban megjelent közlemény neuropátiás 

tüneteket nem mutató hypothyreoid betegeken bőrbiopszia útján vizsgálta az intraepidermális idegrost denzitást, 
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ami a vékony rost neuropátia elfogadott markere. A végtag disztális részén 60%-ban, proximális részén 20%-

ban találtak kóros értéket. Az idegrostok sűrűsége már szubklinikus hypothyreosisban is csökkent volt a betegek 

25%-ában. Általánosan elfogadott, hogy hypothyreosisban a neuropátia súlyossága az alulműködés 

fennállásának időtartamával és nem a TSH emelkedés mértékével mutat összefüggést, így az enyhe 

hypothyreosisban szenvedő betegek is érintettek lehetnek. Pajzsmirigy hormonpótlás hatására a tünetek 

megszűnnek és az idegrost denzitás emelkedik. A hormonpótlásra a carpal tunnel szindróma is nagyon jól 

reagál, a betegek többségénél 3 hónap múlva már nem mutatható ki. 

11.2.7. 2.7. Krónikus vesebetegség 

A krónikus vesebetegség előfordulása növekszik a fejlett országokban, fokozódó terhet jelentve az egészségügy 

számára. A veseelégtelenség az idegrendszer változatos károsodását hozza létre, ebben a fejezetben csak a 

perifériás neuropátiát tárgyaljuk. A perifériás neuropátia igen gyakori uraemiában, az irodalmi adatok 20-80% 

közötti előfordulást jeleznek, dializált betegek körében pedig 70-100% gyakorisággal kell számolni. Az idegek 

működészavara a betegség lefolyása során jóval korábban jelentkezik és befolyásolja a vesebetegség hátterében 

álló alapbetegség, különösen a diabetes mellitus fennállása is. Uraemiás betegek neuropátiájának hátterében a 

megszokott tényezőkön kívül speciális károsító ágensek is állhatnak. Az utóbbi időben kiemelt figyelmet kapott 

a hyperkalaemia szerepe: már a mérsékelten emelkedett kálium szint is membrán depolarizációt okoz, aktiválja 

a Na/Ca transzportot, az intracellulárisan megemelkedő kalcium szint pedig toxikus hatású az idegsejtekre és 

axonvesztést eredményez. A tartós hyperkalaemia valószínűleg alapvető szerepet játszik az idegkárosodás 

progressziójában. A dialízist szolgáló Cimino fisztula kialakítása is veszélyt jelenthet az alkar idegeire. Az 

arteriovenosus shunt kialakításakor megváltoznak a hemodinamikai viszonyok, az artériás oldalon „steal 

phenomenon”, a vénás oldalon pangás jelentkezik, ami az ideget ellátó erek átmeneti vagy tartósan fennálló 

keringészavarához és ischaemiás idegkárosodáshoz vezethet. A nervus medianus, ulnaris és radialis egyaránt 

érintett lehet, az érző és mozgató működés is károsodhat, amikor a beteg égő fájdalomról, paraesthesiákról 

számol be, illetve paresis is kialakulhat az érintett ideg ellátási területén. Szerencsére ez ritka szövődmény. Az 

ischaemiás neuropátia vesebetegeken leírt másik ritka formája a transzplantált vese által okozott „steal” 

jelenség, amely a nervus femoralist érintheti. Az uraemiás polineuropátia klasszikus formája szenzomotoros 

axonális típusú károsodás, amely disztális túlsúlyú. Kialakulásában a veseelégtelenségben felhalmozódó toxikus 

anyagoknak tulajdonítanak alapvető szerepet. Az axonvesztéshez másodlagosan a myelin hüvely károsodása is 

társulhat, ezért a betegek 60%-ában kevert típusú az idegkárosodás. Feltételezik, hogy a közepes molekula 

tömegű uraemiás toxinoknak van a legfontosabb szerepük, amelyeket a dialízis nem tud teljes mértékben 

eltávolítani. A tüneteket az alultápláltság és a B-vitaminok hiánya is ronthatja. Az eddig tárgyalt számos 

betegcsoporthoz hasonlóan az alagút szindrómák előfordulása uraemiában is meghaladja az átlagnépességben 

várható értéket: a betegek 30%-ánál mutatható ki a perifériás idegek leszorítása következtében kialakuló 

tünetegyüttes. Leggyakrabban carpal tunnel szindróma észlelhető, de a nervus ulnaris működészavara és tarsal 

tunnel szindróma is előfordul. Az alagút szindrómák klinikai megjelenése uraemiás betegekben súlyosabb, és 

összefüggést mutat a dialízis időtartamával: 10 évnél régebben dializált betegeknél az előfordulás eléri a 60%-t. 

Az alagút szindrómák kialakulásában a beta-2-microglobulin szerepe valószínű, ami veseelégtelenségben 

felhalmozódik és lerakódik a szövetekben. Az uraemiás neuropátiák progresszióját a standard haemodialysis 

kezelés lelassítja, de nem tudja feltartóztatni. Az újabb adatok birtokában kiemelt jelentőségű a hyperkalaemia 

elkerülése. A tüneti kezelés fájdalmas neuropátiákban jön szóba. Alagút szindrómákban sebészi megoldás válhat 

szükségessé. A legfontosabb terápiás lehetőség a vesetranszplantáció, amely oki kezelést jelent. Egyes tünetek 

már napok múlva javulnak, más eltérések normalizálódása hónapokat igényel. 

11.2.8. 2.8. Májbetegségek 

A krónikus májbetegségben szenvedők perifériás neuropátiája klinikailag és gyakoriságában is hasonló a 

diabetes mellitusban észlelthez. Ez a patomechanizmus közös vonásaira utal. Hepatitis B és C infekcióban a 

szenzoros és motoros neuropátia a leggyakoribb extrahepaticus szövődmények közé tartozik. Szubakut, 

disztális, szimmetrikus, szenzomotoros neuropátia a leggyakoribb forma, amely gyakran cryoglobulinaemia 

mellett alakul ki. Feltételezhető, hogy patomechanizmusában az ideget ellátó erek keringészavara játszik 

alapvető szerepet. Cryoglobulinaemia hiányában inkább mononeuropátia, vagy multiplex mononeuropátia 

jelentkezik. A hepatitis C vírust kimutatták az idegszövetből és a liquorból, és az immunmediált folyamatok 

mellett feltételezhető a vírus direkt axonkárosító hatása is. Primer biliaris cirrhosisban különösen magas a 

szenzoros neuropátia kialakulásának esélye: a betegek több mint felét érinti; disztális túlsúlyú, a vékony és a 

vastag idegrostok is károsodnak. Feltehetően a primer biliaris cirrhosisban szenvedő betegek kínzó 

viszketésében is fontos szerepe van a C-rostok aktivációjának, amely már a betegség korai stádiumában 

kimutatható. A májbetegség etiológiájától függetlenül krónikus nem alkoholos májbetegeknél számos egyéb 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 1. Perifériális idegrendszer  

 230  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tényező hozzájárulhat az idegkárosodás kialakulásához: az alultápláltság, a vitaminok és nyomelemek hiánya és 

egyéb anyagcserezavarok egyaránt részei a folyamatnak. 

11.2.9. 2.9. Súlyos betegségeket kísérő neuropátia 

A critical illness polineuropátia (CIP) a 70-es évek eleje óta ismert. Intenzív osztályon kezelt, szeptikus, több 

szerv elégtelen betegek között figyeltek fel a mozgató idegek súlyos, axonális károsodására, ami kifejezett 

izomgyengeséget eredményez, időnként a rekeszizmot is érinti és jelentősen fokozott mortalitással jár. 

Nehézséget jelent a gépi lélegeztetésről való leszoktatásban; a klinikai képet tetraparesis vagy tetraplegia, 

hyporeflexia és izomatrophia társulása jellemzi. Az érző idegek érintettsége is kimutatható. Előfordulásáról 

széles határok között változnak a közlések, a diagnózis módjától függően az intenzív osztályon kezelt betegek 

jelentős része érintett lehet. Férfiakban kétszer gyakoribb, mint nőkben és az 50 év feletti betegek 

sérülékenyebbek. Pozitív korreláció mutatható ki a gépi lélegeztetés és az intenzív osztályos kezelés 

időtartamával és az állapot súlyosságával. Patomechanizmusában számos tényező szerepe felmerült: az 

izomlazító szerek hatása, a gyulladásos mediátorok által kiváltott fokozott fehérje lebontás, mitokondriális 

működészavar, endotoxinok, metabolikus károsodás és a hormonrendszer adaptációjának szerepe. A 

glükokortikoidok és bizonyos antibiotikumok használatával is találtak összefüggést. A túlélők között 

irreverzibilis funkció csökkenést és az életminőség romlását írták le. A critical illness myopathia (CIM) akutan 

kialakuló primer myopathia, amelyet csak az utóbbi időben ismertek fel; az izom denervációjától függetlennek 

látszik, a hisztológiai kép a normálistól az izomelhalásig terjed. A CIP és CIM elkülönítése csak 

elektrofiziológiai vizsgálatokkal lehetséges, ráadásul gyakran együtt fordulnak elő. Ezért az irodalom „critical 

illness myopathy and/or neuropathy” (CRIMYNE) elnevezést használ. A CIM gyógyhajlama lényegesen jobb, 

mint a neuropátiáé, ez indokolhatja a rehabilitáció időszakában a kettő elkülönítését. 

11.2.10. 2.10. AIDS 

AIDS-ben szenvedő betegek között a perifériás neuropátia előfordulását 16%-nak találták, valószínűleg ennél 

lényegesen magasabb érték, a betegek nagy többségének lehet szubklinikus neuropátiája. A bevezető tünetek a 

szenzoros neuropátia következményei: paraesthesia, ami a lábujjakban kezdődik, hetek, hónapok alatt alakul ki, 

majd égő, hasogató fájdalom jelentkezik. A HIV kezelésére használt antivirális szerek önmagukban is 

neuropátia kiváltói lehetnek. Az idegkárosító hatás általában dózisfüggő és javul a terápia felfüggesztésére, de 

irreverzibilis károsodás is kialakulhat. A disztális szimmetrikus neuropátia a legtípusosabb megjelenési forma, 

az alsó végtagokon trófikus zavar jelei láthatóak: a szőrzet megritkul, a bőr elvékonyodik, ödéma és a bőr vörös 

elszíneződése jelentkezik. Az izomgyengeség általában enyhe fokú, a bokareflexek csökkennek, vagy 

hiányoznak. HIV fertőzött betegeken előfordul multiplex mononeuropátia is, amely gyakrabban érinti az 

agyidegeket. Általában spontán gyógyhajlamot mutat. A szubakut progresszív poliradiculopátia, amely a 

szenzoros, motoros és autonóm idegeket is érint, CMV fertőzéssel lehet kapcsolatban. A HIV fertőzés bevezető 

tünete lehet a Guillain-Barré syndroma is. AIDS-ben szenvedő betegeknél mind a HIV, mind a CMV 

kimutatható volt perifériás idegek tenyészetében. Feltételezik, hogy a vírusinfekció módosítja a perifériás ideg 

antigén szerkezetét és így indítja el az autoimmun folyamatot. A krónikus gyulladásos poliradiculopátiában 

szenvedő betegek terápiája plazmaferezist és szteroid kezelést igényel. 

11.2.11. 2.11. Porphyriák 

A porphyrin elnevezés a görög porphura, lila pigment szóból származik. A porphyriák a haem bioszintézisben 

szereplő enzimek csökkent működése következtében létrejövő öröklődő betegségek. A haem számos fehérje 

esszenciális alkotórésze: haemoglobin, myoglobin, kataláz, peroxidáz, cytochrom enzimek. A perifériás 

neuropátiák diagnosztikájában elsősorban az akut intermittáló porphyriával (AIP) kell számolni. Az akut 

intermittáló porphyria a neuroporphyriák leggyakoribb formája, a porphobilinogén deamináz enzim csökkent 

működésének következménye, autoszómális domináns öröklődésű kórkép. Az enzim szintéziséért felelős 

hydroxymethylbilan szintáz gén több mint 300 mutációja ismert. A hordozók gyakran tünetmentesek. A 

betegség gyakrabban manifesztálódik nőkben, a serdülőkorban vagy a 20-as évek elején, kiváltó faktor lehet a 

serdülés, terhesség, számos gyógyszer, éhezés, infekciók, alkoholfogyasztás. Az akut fázisban a szövetekben 

felhalmozódnak a porphyrin előanyagok, hasi fájdalom, végtagfájdalom, hányás, székrekedés, tachycardia és 

hipertónia jelentkezik. A szív-érrendszeri és gastrointestinális tünetek hátterében az autonom neuropátia áll. Az 

idegrendszer bármely része érintett lehet, pszichiátriai tünetek, görcsök jelentkezhetnek. Jellegzetes az axonális 

típusú, perifériás motoros neuropátia, ami különböző súlyosságú, szimmetrikus vagy aszimmetrikus. Néhány 

nap alatt kifejlődik, kezdetben a végtagok proximális izmait érinti és disztál felé terjed. Ritkán az agyidegek is 

érintettek. Tetraplégiához, légzésbénuláshoz és a beteg halálához vezethet. A mozgató idegek károsodását 

szenzoros neuropátia is kísérheti, ami dysasthesiában és perzisztáló fájdalomban nyilvánul meg. Az idegsejtek 
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károsodásának mechanizmusa nem tisztázott, felmerül a porphyrin előanyagok direkt toxikus hatása és a haem 

hiánya következtében a mitokondriális elektron transzport zavara, ami csökkent ATP termelést eredményez és 

károsítja a magas energia igényű folyamatokat. Gyakori a súlyos hyponatraemia, ami hozzájárul a központi 

idegrendszeri tünetek kialakulásához. A hyponatraemia inappropiate ADH szekréció (SIADH) következménye, 

a hypothalamus károsodását jelzi. A diagnózis a vizelet porphyrinek és porphyrin előanyagok emelkedett 

koncentrációja és az enzimaktivitás csökkenésének mérése útján állítható fel. A kezelésben alapvető a kiváltó 

tényezők megszüntetése, az akut fázisban haemarginát kezelés, parenterálisan nagy dózisú glukóz adása (az 

ALA-szintetáz enzimet gátolja), bőséges szénhidrát (300-400g/nap) és kalória bevitel. A már kialakult perifériás 

neuropátia javulásának jó az esélye, a funkció visszatérésének sebessége azonban függ attól, hogy milyen 

hosszú volt az akut időszak. Ha a diagnózis késik és a neuropátia tartósan fennállt, paresis és izomatrophia lehet 

a késői következmény. Magyar szerzők írták le a benfotiamin jótékony hatását porphyria által okozott 

neuropátiában. 

11.2.12. Tesztkérdések 

1. Primer demyelinisatio során (C) 

A. elsődlegesen az axon károsodik 

B. az ideg teljes keresztmetszetében károsodik 

C. elsődlegesen a myelin károsodik 

D. a regeneráció valószínűsége alacsony 

2. Axonális típusú neuropátiát okozhatnak (D) 

A. toxikus hatások 

B. az intracellularis energiatermelő folyamatok elégtelensége 

C. veleszületett betegségek 

D. mindegyik 

3. A perifériás neuropátia (B) 

A. ritka betegség 

B. klinikai tünetei először általában az ideg disztális részén jelennek meg és az állapot súlyosbodásával 

proximális irányba terjednek 

C. előfordulása nem függ az életkortól 

D. kezelésében az idegkárosodás etiológiájának nincs szerepe 

4. A perifériás neuropátiában szenvedő betegek kivizsgálása során a rutin laboratóriumi vizsgálat részét 

képezi (A) 

A. a vércukor meghatározás 

B. a vizelettenyésztés 

C. a koleszterin szint ellenőrzése 

D. a mellékvese működés vizsgálata 

5. Melyik állítás hamis? (C) 

A. A diabeteses neuropátia a perifériás neuropátiák leggyakoribb és legtöbb súlyos szövődményt okozó 

formája 

B. A diabeteses neuropátia a nem traumás amputációk 50-75%-ért felelős 
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C. 2-es típusú diabetes mellitusban csak a diagnózis után 10 évvel várható a perifériás neuropátia 

előfordulása 

D. A diabeteses neuropátia jelentősen rontja a beteg életminőségét 

6. A diabeteses neuropátia patogenezisében szerepet játszanak (D) 

A. a magas vércukorszint 

B. a mikrokeringési zavarok 

C. az oxidatív stressz 

D. mindegyik 

7. Melyik állítás igaz? (D) 

A. diabeteses neuropátiában az idegrost pusztulás végleges, ideg regenerációra nincs lehetőség 

B. a diabeteses neuropátiák leggyakoribb formája a proximális motoros neuropátia 

C. vékonyrost neuropátiában a mozgató idegek érintettek 

D. vastagrost neuropátiában gyakran a vibráció érzés csökkenése az első kimutatható eltérés 

8. Diabeteses neuropátiában a kórosan fokozott neuronaktivitás következtében kialakuló pozitív tünetek 

közé soroljuk (B) 

A. a vibráció érzés csökkenését 

B. égő spontán lábfájdalom jelentkezését 

C. a kis kéz- és lábizmok sorvadását 

D. a szenzoros ataxia következtében kialakuló kacsázó járást 

9. Diabetesben a fokális felső végtagi idegkárosodások (A) 

A. jó gyógyhajlamot mutatnak 

B. fiatal életkorban jelentkeznek 

C. lassan, fokozatosan alakulnak ki 

D. fájdalmatlanok 

10. Melyik állítás hamis? (C) 

A. a diabeteses neuropátia kezelésében alapvető fontosságú az optimális anyagcsere helyzet biztosítása 

B. hatékonynak bizonyult a neuropátia kezelésére az antioxidáns hatású alfa-liponsav 

C. fájdalmas neuropátiában a konvencionálisan használt fájdalomcsillapítók, a minor analgetikumok és non-

steroidok hatása elegendő 

D. fájdalmas neuropátiában a gabapentin javította az életminőséget és a fájdalommal összefüggő alvászavart. 

11. Alkoholos neuropátiában (A) 

A. az érző, mozgató és autonom idegek funkciói egyaránt károsodnak 

B. kezdetben a felső végtagok proximális része érintett 

C. a neuropátia axonális típusú 
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D. fizikális vizsgálat során megtartott mélyreflexek jellemzőek 

12. Melyik állítás igaz? (C) 

A. A kemoterápia által indukált perifériás neuropátia ritka jelenség 

B. A kemoterápiás kezelés neurotoxikus hatása nem függ az alkalmazott kumulatív dózistól és a megelőző 

kezelésektől 

C. Az oxaliplatin a többi platinaszármazékkal ellentétben akut, fájdalmas neuropátiát okoz, amelyet hideg-

hiperszenzitivitás kísér 

D. A vincristin és a paclitaxel által okozott neuropátia általában a kezelés során későn jelentkezik és nem 

indokolja a kezelés felfüggesztését 

13. Uraemiás betegek perifériás neuropátiájára jellemző (B) 

A. dializált betegek körében 10%-os gyakorisággal kell számolni 

B. a tartós hyperkalaemia alapvető szerepet játszik az idegkárosodás progressziójában 

C. klasszikus formája szenzoros típusú, proximális túlsúlyú károsodás 

D. alagút szindrómák nem fordulnak elő 

14. A súlyos állapotú, intenzív osztályon kezelt betegek neuropátiája (D) 

A. nőkben gyakoribb 

B. irreverzibilis funkciócsökkenés nem fordul elő 

C. nem játszik szerepet a beteg prognózisában 

D. kifejezett izomgyengeséggel jár 

15. Az akut intermittáló porphyria (D) 

A. a neuroporphyriák leggyakoribb formája 

B. autoszómális domináns öröklődésű kórkép 

C. jellegzetes az axonális típusú, perifériás motoros neuropátia, ami tetraplégiához, légzésbénuláshoz és a 

beteg halálához vezethet 

D. mindegyik állítás igaz 
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2. fejezet - 2. Szomatomotoros 
rendszerek 

1. 2.a. A somatomotoros rendszer fejlődése (filo- és 
ontogenesis) , felépítése, általános működési 
sajátosságai. – Csernus Valér [Szakmai lektor: Mihály 
András] 

1.1. 1. A mozgás 

A mozgás a világ általános tulajdonsága – a világon minden ismert objektum mozog. Az élettelen világra a 

passzív mozgás jellemző, ami külső erők hatására lép fel, azaz a mozgó tárgytól nem igényel belső 

energiaforrást, ugyanakkor a tárgy nem tudja befolyásolni mozgása irányát és sebességét. Az aktív mozgás az 

élővilág sajátossága. Az aktív mozgás sajátossága, hogy cél-orientált és saját, belső energiaforrást igényel. 

2.1. ábra - 1. animáció (1. ábra): Az aktin filamentum működésén alapuló mozgás 

sejtosztáskor 

 

Első pillanatban meglepőnek tűnhet a megállapítás, de igaz; valamennyi élőlény aktív mozgást végez a 

baktériumoktól az emberig. Az aktív mozgás az élet nélkülözhetetlen eleme. A sejtszintű mozgás 

legváltozatosabb formái sejten belüliek, de az aktív mozgás megnyilvánul a sejt felszínén, sejten kívül is. Az 

egyes sejtek összerendezett, kívülről érzékelhető mozgása okozza többsejtű élőlényekben a teljes organizmus jól 

látható mozgását. 

A sejten belüli alapvető életfolyamatok jól szervezett, célzott sejten belüli anyagszállítást, „anyagmozgatást” 

feltételeznek. Az intracelluláris mozgások számos megnyilvánulása közül talán legismertebbek a sejtosztódás 

során a genetikus állomány vándorlása a két kialakuló leánysejt központja felé, a mirigysejtek szekréciós 

granulumainak felszínre vándorlása, vagy olyan komplex szállítási rendszer, mint a gyors axonális transzport. A 

sejteken kívülről is észlelhető mozgás ismert példái az amöboid sejtmozgások, vagy a sejt-felszíni csillók 

mozgása. Valójában sejtmozgás eredménye maga a sejt alakja is. Osztódás után minden sejt gömb alakú, hiszen 

egy gömb fenntartása igényli a legkevesebb energiát. Az osztódás után a differenciálódó, egy funkciót ellátni 

kezdő sejtek különböző alakot vesznek fel. Ennek az alakváltozásnak a legextrémebb példája az idegsejt: egy 

relatíve kis sejt óriási, akár 2 m-ig terjedő axont, vagy gazdagon elágazó dendritfát „növeszt”. Ez az 

alakváltozás is egy energiaigényes sejtmozgás eredménye. 

1.2. 2. Az élőlények mozgásának mechanizmusa 

2.2. ábra - 2. ábra: A harántcsíkolt izom szerkezete 
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Az eddig leírt, és hasonló sejtszintű mozgások zöme nagyméretű molekulák méret- vagy szerkezetváltozásán 

alapul. A leggyakoribb „mozgató” molekulák gömb alakú egységekből állnak, melyek fonalakat (pl. aktin), 

vagy csőszerű képleteket (pl. tubulin) alkotnak. Ha ezekből az óriás molekulákból egységek lépnek ki, vagy be, 

a molekulák mérete, alakja megváltozik, és a végére rögzített elemek egymáshoz képest elmozdulnak (1. ábra). 

Az ilyen mechanizmuson alapuló mozgás általános, minden élő állati és növényi sejt sajátja. Az ilyen mozgás 

relatíve lassú és igen energia-igényes, hiszen a molekula kémiai szerkezetének megváltoztatását igényli. 

2.3. ábra - 2. animáció (3. ábra): A sarcomer működése 

 

Az élőlények egy csoportja „feltalált” egy másik mozgató mechanizmust, mely nem a molekulák szerkezetének 

megváltoztatásán, hanem molekulák egymás melletti elcsúszásán alapul (2. ábra). Ez a mechanizmus jóval 

gyorsabb, erőteljesebb és főleg energia-takarékosabb elmozdulást tett lehetővé (3. ábra). Azokat a szöveteket, 

melyek ilyen mozgásra képesek, izomszöveteknek nevezzük. A növény és állatvilág közötti legszembetűnőbb 

különbség, az, hogy az állatok gyorsan, szabadon mozogni tudnak, az izomszövetek jelenlétén, vagy hiányán 

alapul. 
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A gerincesek szervezetében három izomféleség fordul elő: a simaizom, a szívizom és a harántcsíkolt, más néven 

vázizom. A simaizom és a szívizom zsigereinkben fordul elő. Működésüket akaratlagosan befolyásolni nem 

tudjuk. Az egyetlen szövetünk, aminek működését akaratlagosan vezérelni tudjuk, a vázizomzat. Filozófiai 

síkon is érdemes elgondolkodni azon a tényen, hogy az emberek valamennyi, látszólag igen változatos, 

akaratlagos megnyilvánulása kizárólag vázizomrostok összehúzódásán alapul (4. ábra). 

Bár az izomműködést számos tényező befolyásolhatja, mint az izmok tápanyag-ellátottsága, fáradtság, vagy 

egyes bioaktív anyagok, a vázizmok működését alapvetően az idegrendszer vezérli. Az idegrendszer azon 

elemeit, melyek feladata a vázizmok működtetése, ellentétben a zsigerek mozgását vezérlő vegetatív 

idegrendszerrel, összefoglalóan szomatomotoros idegrendszernek nevezzük. A továbbiakban csak a 

vázizmokat beidegző, szomatomotoros idegrendszerrel foglalkozunk. 

2.4. ábra - 3. animáció (4. ábra): Az izomműködés molekuláris mechanizmusa 

 

1.3. 3. A szomatomotoros rendszer filogenezise 

A szomatomotoros idegrendszer az evolúció évmilliói során fokozatosan változott, fejlődött. A fejlődés a 

vázizmok és a mozgásszervek kialakulásával párhuzamos, a struktúrák egymásra vannak utalva. A filogenezis 

során állatvilágról akkor beszélhetünk, ha az egyedek testében működő izom van. A kezdetleges, egyszerű 

felépítésű, hálózatos idegrendszerrel rendelkező élőlények a környezet hatásaira tömeges testmozgással, 

valamennyi vázizmuk egyidejű összehúzódásával válaszoltak, melynek célja a káros hatásoktól való 

elmenekülés, illetve a feltételezett táplálék megközelítése volt. Egyszerű idegrendszerük és izomzatuk 

differenciáltabb mozgást nem tett lehetővé. 

A törzsfejlődés során egyre kifinomultabb mozgásformák alakultak ki. Ezt az idegrendszer és a mozgásszervek 

összehangolt differenciálódása, fejlődése tette lehetővé. 

1.3.1. 3.1. A gerinctelenek 

A puhatestűek, szilárd vázuk nem lévén, izomgyűrűk (bőrizom tömlő) hullámszerű, a perisztaltikus mozgásra 

emlékeztető módon közlekednek. Az izomgyűrű szegmentumokat szegmentális ganglionsejtek vezérlik, 

melyeket idegrostok láncszerűen összekötnek a mozgás szinkronizálása érdekében. 
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A kezdetben diffúzan elhelyezkedő izomrostok később együttműködő kötegeket, izmokat alkottak. A 

kifinomultabb mozgás ugrásszerű fejlődését tette lehetővé a szilárd testváz kialakulása, melyet az ízeltlábúak 

külső vázként (exoskeleton), a gerincesek belső vázként (endoskeleton) eltérő módon oldottak meg. Bár 

mindkettő hatékonyan segítette a testmozgást, az utóbbi megoldás sokkal célszerűbbnek bizonyult, ugyanis a 

test zavartalanabb növekedését tette lehetővé az egyedi élet során, így nagyobb méretű, komplexebb működésű 

élőlények alakulhattak ki. 

Az ízeltlábúak idegrendszere is szegmentális. A tor végtagokat tartalmazó szegmentumainak végtagizmainak 

működését az adott szegmentumokhoz tartozó ganglionok vezérlik. A ganglionok önmagukban működőképesek. 

Bár a feji rész ganglionja a többinél nagyobb, agyszerű, a szegmentális ganglionok működése felett mégsem 

uralkodik. Nagysága inkább az állat fejen elhelyezkedő érzékszerveit (szem, a csáp szaglószervei) szolgálja. Ha 

egy rovar fejét levágjuk, mozgása, járása akár napokig zavartalan lesz, míg a rágószerv híján éhen nem hal. Az 

egyes végtagok mozgásainak koordinációját a szegmentális ganglionok közötti kapcsolat biztosítja. A 

ganglionokban látszólag komplex funkciójukhoz képest meglepően kevés neuron van. Egy teljes végtagizmot 

általában négy neuron lát el. A neuronok közötti kapcsolat vezérli a flexor és extensor izmok közötti reciprok 

innervációt, valamint azok többi lábbal koordinált mozgását. 

1.3.2. 3.2. A gerincesek 

A kezdetleges gerincesek vízben élő állatok, halak. Vázizmaikat kezdetben csak a gerinc körül helyezkedő, 

myotom eredetű, axialis izomzat alkotta. Az izmok csak a törzs hajlítását, majd a megfordulást szolgálták, 

később hullámzó mozgásukkal az úszást segítettek elő. Az eleinte egységes axialis izom-massza később 

szegmentálódott, kialakultak az egyedi izmok. Az izmok később előre terjedtek a testfalba is. A fejlődés további 

eredményeképpen kialakultak az uszonyok, majd a szárazföldre merészkedés után a végtagok. Az ezeket ellátó 

izmok a testfal izmaiból rajzottak ki. 

A végtagok kialakulása a gerincesek mozgásrendszerének fejlődésében ugrásszerű lépést jelentett. A végtagok a 

szárazföldi élőlények hatékonyabb mozgását tették lehetővé, így életfeltételeik, környezethez való 

alkalmazkodásuk jelentősen javultak. A fejlődés során a végtagok szerkezete és nagysága folyamatosan 

változott. A törzs méretéhez képest jelentősen megnőtt végtagok lehetővé tették a két lábra állást elősegítve 

egyrészt a magasabban elhelyezkedő fej érzékszervei segítségével a jobb tájékozódást, másrészt a járás terhe 

alól mentesülő elülső végtag egyéb célra történő használatát. Ez a fejlődési folyamat, valamint a kéz kis-

ízületeinek megfelelő átrendeződése tette lehetővé az eszközhasználatot, ami az emberszabásúak 

alkalmazkodóképessége legfontosabb szervének, az agynak a fejlődését is hatékonyan gyorsította. A két lábra 

állás különösen igénybe vette a motoros rendszert és egyben elősegítette annak fejődését, hiszen az egyenes 

testtartás lényegesen nagyobb mozgáskoordinációt igényel, mint a négy lábon állás. 

A végtagok növekedése az izomrendszert is átalakította. A növekedéssel együtt járó nagyobb hely lehetővé 

tette a végtagizmok tömegének és számának növelését. Ez részben az izomerő növekedését, részben a 

kifinomultabb mozgások kivitelezését segítette. 

A mozgásszervek fejlődése új lehetőségeket biztosított a gerincesek számára. Mozgások egyre kifinomultabbak, 

gyorsabbak, pontosabbak, célszerűbbek lettek. Ehhez szükségszerűen a mozgásszervekkel együtt kellett 

fejlődnie a vázizmok működését irányító idegi struktúráknak is. A mozgások vezérléséhez komoly lehetőséget 

nyújtott az érzékszervek egyidejű, jelentős fejlődése is. Segítségükkel az egyed egyre szélesebb körű, egyre 

pontosabb információt nyert külső és belső környezete állapotáról. A lehetőségek kihasználására a 

mozgáskoordinációt segítő neuronok egyre nagyobb agyi területet foglaltak el, és működésük segítésére egyre 

intenzívebb, egyre kifinomultabb kapcsolatot alakítottak ki az érzékszervekkel. 

Az axiális izomzatot eleinte kizárólag a gerincvelőben elhelyezkedő motoneuronok működtették, de az izmok 

elkülönülését követően az egyes izmok mozgásának koordinálását a gerinceseknél korán kialakult, 

egyértelműen központi irányító szerepet betöltő agy átvette. A kezdeti mozgáskoordináló központ a 

mesencephalonban helyet foglaló középagyi mozgásközpont (midbrain locomotor region, MLR) volt. A 

gerincvelői motoneuronokat az MLR diffúzan elhelyezkedő neuronjaiból leszálló tractus reticulospinalis 

vezérelte. Bár az evolúció során az egyre kifinomultabb mozgásformák irányítására újabb és újabb agyi 

területek szakosodtak, a tractus reticulospinalis emberben is fennmaradt. Az izomtónus szabályozásán kívül 

elsősorban a ritmikus törzsmozgások (tánc) kivitelezésében vesz részt. 

Az evolúció során a gerincesek agya kezdetben csak a mai agytörzs területét (annak egy részét) foglalta el. Egy 

a faj számára szükségesnek bizonyult újszerű funkció legtöbbször a korábbi funkciót ellátókhoz képest nagyobb 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408775
http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/library/tutorials/external_anatomy/locomotion.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fish_locomotion
http://www.nature.com/news/2010/100623/full/news.2010.315.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/000689939190119G


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 239  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

neuron-csoport kialakítását igényelte. Miután az addigi agyban nem volt elegendő hely, az újszerű funkciót 

ellátó új neuron-csoport egy új telepet alakított ki az addigi agy előtti területen. 

A diencephalonban először a ventralis rész alakult ki, ami a mai hypothalamusnak megfelelő funkciót, a 

homeostasis szabályozását töltötte be. Következő lépésként három látásért felelős mag fejlődött, kettő a 

diencephalon hátsó, egy a felső részén. A látás központja egészen az emlősök kialakulásáig a mesencephalonban 

a colliculus superior maradt, a thalamikus magok {3.4.8} csak összekötő szerepet töltöttek be. A korai 

gerinceseknek három szemük volt. A két laterális szem információit a basolateralisan elhelyezkedő két corpus 

geniculatum laterale dolgozta fel, a felső elhelyezkedésű parietális szemét padig a felső diencephalikus mag. A 

lateralis szemek és magok emberben is megmaradtak, mint látószerv, míg a parietális szem és magja 

fokozatosan visszafejlődött, elvesztette látóképességét, a mélybe süllyedt és epithalamussá (habenulák és corpus 

pineale) alakult át. 

A következő, diencephalonba települő funkció a somatosensoros volt (ventralis postero-medialis és lateralis 

magok). Hüllőkben a somatosensoros funkció feldolgozása tovább terjedt, kialakultak a dorsalis (dorsomedialis 

és dorsolateralis), valamint az elülső thalamus magok. Ezzel párhuzamosan alakult ki az elülső- ventrális 

magcsoport (nucleus ventralis anterior és ventralis lateralis) mely a mozgáskoordináció első, a 

mesencephalonnál magasabb szintű központja volt. A thalamus legkésőbb kialakult területe a pulvinar thalami 

az érzékszervek között integratív funkciót végzett. Nem emlősökben az emlős agy három érzőlebenyének 

együttes szerepét tölti be. 

A mozgásrendszert koordináló törzsdúcok {2.4.4.5.} már a kétéltűeknél megjelentek a mesencephalon előtti kis 

magcsoportokként. Ugrásszerű fejlődésüket azonban csak az emlősök kialakulásának érik el. 

1.3.3. 3.3. Az emlősök. Az agykéreg kialakulása 

A diencephalon oldalfalának kitüremkedéséből kialakuló telencephalon kezdeményei már a kétéltűekben 

kialakultak. A kezdeti telencephalikus struktúrák törzsdúcok kezdeményeinek, valamint az emlősök limbikus 

rendszerének feleltek meg. Fő feladatuk a szaglás, valamint bizonyos, elsősorban szexuális magatartásminták 

koordinálása volt. Az agykéreg (telencephalon lebenyei) az emlősök „találmánya”. A korábbi elveknek 

megfelelően azok az újszerű funkciók települtek oda, melyekre szükséges neuronok már a diencephalonban sem 

„fértek el”. Miután a diencephalon előre tovább nem növekedhetett, az új neuronok annak két oldalán 

szarvszerűen kinövő neuroepithel cső falából szaporodtak el. Ebből alakultak ki fokozatosan az oldalkamrák, és 

anyagukból a telencephalon lebenyei. 

Az első emlősök kis, eleinte tojásrakó (kloakások), majd erszényes, patkányszerű rágcsálók voltak. A 

dinoszauruszok korában földalatti üregekben találtak menedéket. Életmódjukhoz alkalmazkodva a sötét 

földalatti üregekben eleinte elsődlegesen szaglással tájékozódtak. A faj fennmaradásához a két legfontosabb 

funkció a szaglás és a szaporodás volt. Emiatt elsőként ez a két funkció települt a diencephalon oldalán 

kitüremkedő két új területre. Maradványa, az azonos funkciót betöltő limbikus rendszer és a szaglókéreg 

emberben is ott, a telencephalon medialis, centrális részén található. A két funkció valamennyi emlősnél mind 

morfológiailag, mind funkcionálisan összekapcsolódott: a szaglás és a sexualis magatartás szorosan 

összefüggnek, még a többi fajhoz képest jelentősen csökkent szaglású emberben is. Ezen az összefüggésen 

alapul a parfümipar. A legősibb fennmaradt emlősök, a kloakások és az erszényesek agyában a két egyszerű 

félteke között hiányzik a corpus callosum. A féltekék még a diencephalon {2.4.A5.} közvetítésével 

kommunikálnak egymással. 

Az idegrendszer filogenézisének következő lépése, a mai patkányoknak, egereknek megfelelő, a még mindig 

zömmel sötétben, föld alatt, vagy éjszakai aktív életet élő rágcsálóknál a somatosensoros rendszer jelentős 

fejlődése volt. Az arcon kialakult hosszú szőreiket (whiskers) a hozzá csatolt igen érzékeny nyomás-receptorok 

segítségével szinte „radarként” használva gyorsan és megbízhatóan tudtak a sötét földalatti üregekben mozogni. 

Ehhez a finom, mechanikus „képanalízishez” egy újabb neuron populáció kellett. Az újszerű funkciót kivitelező 

neuronok a kialakulóban lévő telencephalonba vándoroltak kialakítva az első „igazi” lebenyt, a parietális 

lebenyt. Ez a lebeny emberben is a somatosensoros központ maradt. Az oposszumokban és hasonló 

speciesekben az agykéreg elsődlegesen a bőrérzés szolgálatában állt. Korai emlősökben az izomorsók jelei 

elsődlegesen a „frissen kialakult” kisagyba futottak, majd onnan a kisagymagokon keresztül a thalamusba. 

A filogenezis további lépéseként a már felszínre merészkedő, nyúlszerű rágcsálók agya új feladattal találta 

magát szembe: messziről meg kellett hallania, és pontosan lokalizálnia a potenciálisan rájuk támadó ellenséget, 

hogy időben elmenekülhessenek. Az új hallóközpont a colliculus inferiorból költözött át a diencephalonból 

kitüremkedő, tovább növekedő és helyhiány miatt lefelé kanyarodó neuroepithel cső falából kifejlődött 
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temporális lebenybe. Az oldalkamra két, plexus choroideust tartalmazó része, a cella media, majd a cornu 

inferius falából kifejlődő parietalis és temporális lebenyek az agykéreg ősibb területei. 

Az agykéreg további fejlődése az ezt követően kialakult ragadozók szükségleteit szolgálta. Hogy a fűben, fák 

között rejtőzködő táplálékukat megszerezzék, az éles látás mellett kifinomult kép-analízisre volt szükségük. A 

retina információit elsődlegesen feldolgozó mag, a corpus geniculatum laterale, az addigi látóközpont, a 

colliculus superior helyett a telencephalonnal létesített új kapcsolatot. A képfeldolgozáshoz egy új neuron-

populáció alakult ki az ív alakban lekanyarodó neuroepithel cső hátsó pontján kialakuló újabb szarv falában 

kialakítva ezzel az occipitalis lebenyt, a látás új központját. A colliculus superior ezt követően is megtartotta 

kapcsolatát a corpus geniculatum lateraleval; a fő látópálya egy mellékága lett, elsősorban gyors vizuális 

reflexek központja. 

A cortex legutóbbi jelentősebb fejlődése a frontális lebeny kialakulása volt. A lebeny sejtjei nem folytatták a 

hátrafelé, majd lefelé növekedő neuroepithel csövet, hanem az eredeti kitüremkedés környékéről nőttek előre. A 

fejlődés elsősorban a primatesek szükségletét elégítette ki. A primatesek, különösen az ember, minden eddiginél 

sikeresebben alkalmazkodott környezetéhez, sőt képes környezetét is alakítani igényei szerint. A hatékonyság 

legfontosabb tényezője a munkamegosztás volt. Ennek következtében nem kellett az egyednek a 

létfenntartásához szükséges feltételeket magának megteremtenie, hanem egy, egyre speciálisabb tárgy 

előállítására, funkció kivitelezésére szakosodott. Saját munkája eredményében részesítette társait, cserébe 

szükségleteinek nagy részét a társai által előállított javakból elégítette ki. Minél szűkebb volt egy egyén 

tevékenységi területe, annál tökéletesebben tudta azt kivitelezni. Ugyanakkor életben maradásának feltétele, 

hogy mások munkájának eredményeiből részesüljön. Ez a munkamegosztás tette lehetővé, hogy egy 

embercsoport korábban soha nem látott részletességgel ismerte meg környezetét, és ezáltal képes volt 

környezetét egyre jobban saját igényeihez alakítani. 

Ahhoz hogy ez a munkamegosztás létrejöjjön, az embernek számos társával zavartalanul együtt kell működnie, 

azaz társadalomban kell élnie. Társadalomban élni nem egyszerű feladat. Az egyénnek rendkívül finom 

egyensúlyt kell kialakítani a saját érdekeinek érvényesítése és mások érdekeinek figyelembe vétele között. Ha az 

egyensúly felborul, az egyén léte veszélybe kerül. Ha egyéni érdekeit elhanyagolja, elpusztul. Ha nem veszi 

kellőképpen figyelembe társai érdekeit, társai pusztítják el, vagy, ha ezek tömegesen történnek, az egész 

közösség elpusztul és eltűnik. 

Az, hogy egy társadalom egyedei ezt a finom egyensúlyt megtalálják, a környezet igen kifinomult analízise 

szükséges, és ennek alapján, az egyén és a közösség korábbi tapasztalatait is figyelembe véve a környezet 

hatásaira kifinomult, cselekvésének embertársaira gyakorolt jövőbeli hatásait is messzemenően figyelembe vevő 

választ kell adni. Mindehhez igen komoly, eddig soha nem látott bonyolultságú agyi tevékenység szükséges. 

Ennek strukturális alapja a frontális lebeny. 

A motoros funkció legmagasabb központja korai emlősökben nem a cortexben, hanem a diencephalonban, a 

thalamusnak az emberben is mozgáskoordinációt szolgáló magjaiban (VA, VL) volt. A frontális lebeny csak 

később vált a motoros funkciók központjává. A folyamat ugrásszerű fejlődése a primatesekben történt. 

1.3.4. 3.4. Az emberi agykéreg 

A fentiek ismeretében agyunk (tudatos) működése leegyszerűsítve a következő: Az akaratlagos tevékenység 

irányítója az agykéreg. Az agykéreg működésének célja, hogy minél részletesebben megismerjük környezetünk 

állapotát és annak ismeretében úgy irányítsuk cselekedeteinket, hogy a környezetünk állapotához, kihívásához 

minél jobban alkalmazkodjunk, minél jobb állapotba kerüljünk, minél jobban javuljanak túlélési esélyeink. 

Ehhez először pontos képet kell nyernünk környezetünkről, majd ennek alapján megfelelő választ adjunk az 

egyetlen lehetséges módon, azaz vázizmaink segítségével mozogjunk. 

Három lebenyünk, a parietalis, temporalis és occipitalis érző lebenyek, az érzékszerveinkből érkező információt 

dolgozzák fel. A bejövő adatokat értékelik, összehasonlítják múltbeli tapasztalatokkal, emlékekkel és tárolják az 

eredményt jövőbeli referenciaként emlékezetünkben. Az egyes lebenyek által feldolgozott, különböző érzés-

kvalitásokból származó információkat, a három érző lebeny egymással komplex módon összeveti, és így hű 

képet alkotnak környezetünk pillanatnyi állapotáról. 

A frontális lebeny működésének végső célja környezetünk állapotára reagálni, kimenő jeleket adni. Miután 

egyetlen szövetünk, ami felett agykérgünknek, tudatunknak hatalma van a vázizmok, a frontális lebeny 

működésének eredménye vázizmok összehúzódása vezérlése, a frontális lebeny ezért „mozgató lebenynek” 

tekinthető. A lebenybe jutnak az érző lebenyek által „döntésre előkészített” információk. Ezek felhasználásával 
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a frontális lebeny mérlegeli, hogy adott körülmények között mi a célszerű reakció, majd elindítja a választ és 

gondoskodik annak kivitelezéséről. Miután cselekedeteink, mozgásaink összessége a magatartás, a frontális 

lebeny a magatartás székhelyének tekinthető. A frontális lebenyben lezajló döntési folyamat célja kifinomult 

egyensúly kialakítása, fenntartása az egyén és a közösség érdekei között. Ez az, amit filozófiai szinten 

erkölcsnek nevezünk, így a frontális lebeny tekinthető a moralitás letéteményesének is. Ezt valójában számos, 

agysérülést követő klinikai megfigyelés is bizonyítja. 

A frontális lebeny felső felszínének hátsó része közvetlenül kapcsolatban van vázizmainkkal, így ez a kivitelező 

terület. A többi részben a döntések születnek. Kísérletes és klinikai adatok bizonyítják, hogy a döntés-

előkészítési folyamatokban a frontális lebeny egyes területei eltérően viselkednek. A konvex felszín aktiváló, 

motiváló, míg a basalis rész gátló, megfontolásra kényszerítő folyamatok székhelye. A két terület aktivitásának 

aránya szabja meg az egyed általános aktivitását, „pszichomotilitását”. Mindenki előtt ismert, hogy egyesek 

közülünk aktívak, folyamatosan tettre készek, mindig „nyüzsögnek”, sőt néha hajlamosak szabályokat, 

szokásokat is áthágni. Náluk a konvex terület aktívabb. Mások nyugodtabbak, megfontoltabbak, sőt akár 

motiválatlanok lehetnek. Náluk a basalis rész aktivitása van túlsúlyban. A leírtakat számos klinikai adat 

támasztja alá. A fronto-bazális terület sérülését, például orbitán áthaladó baleseti agysérülést követően az addig 

példásan élő sérült személyisége megváltozik, agresszívvé válik, bűnöző hajlamokat vesz fel. Enyhe fokban 

basalis túlsúlyú arterioszklerózis következménye folyamatos, céltalan mozgási kényszer lehet. Gyakori példája 

ennek a folyton aktív, naponta minden többször letörölgető idősebb hölgyek. A konvex terület sérülései 

ugyanakkor tétlenséget, torpidságot okoznak. 

1.3.5. 3.5. A cerebellum 

A cerebellum csak a gerincesekben létezik. A kisagy filogenezisének nyomon követéséhez relatíve kevés adat 

áll rendelkezésére. Az agy evolúcióját vizsgáló kutatók, a cerebellum evolúciójának tanulmányozását az agy 

többi részéhez képest meglehetősen mellőzték. 

A halakban a mai formában nem található kisagy, bár néhány agyterületen kisagyra emlékeztető szöveti 

struktúrát mutattak ki. A pons dorso-caudalis részén elhelyezkedő „cerebellum szerű” idegmag neuronjai a 

kisagyra emlékeztető módon három réteget alkotnak. A középső réteg egy, Purkinje sejtekhez hasonló 

sejtrétegből áll. A sejtek gazdagon elágazó dendritfája a legfelső rétegbe nyúlik. A belső réteg a kisagyhoz 

képest sejtszegény, ellentétben a kisagy granuláris rétegével. A Purkinje sejtek dendritjei a halak kisagy-szerű 

területein javarészt kúszórost jellegű idegvégződéseket kapnak a perifériáról. A magba (nucleus dorsalis 

octavolateralis) befutó rostok elsődlegesen a vestibulocochlearis rendszerből érkeznek. A halakban a 

vestibularis rendszer már kialakult, de a cochleáris rész egészen más felépítésű és rendeltetésű, mint 

emlősökben. A későbbi cochleának megfelelő szerv egy a külvilággal (vízzel) kapcsolatban lévő, szőrsejt 

sorozat („oldalvonal”), ami az áramló víz sebességét, vibrációját, turbulenciáját méri és ez által a halak úszási 

sebességéről és sonar-szerűen a körülöttük zajló eseményekről tájékoztat. A szőrsejtek egyes speciesekben 

perforált csatornában helyezkednek el. A „kisagy-szerű mag” tehát halakban helyzet-, mozgás- és vibráció-

érzékelő rendszer. 

A kétéltűek kimerészkedtek a szárazföldre, így a halak mozgás-irányításában fontos áramlásérzékelő szervük 

szükségtelenné vált. A szerv megmaradt, de egészen más célra specializálódott. A szőrsejtekkel bélelt, 

folyadékkal telt cső végei lezáródtak, elvesztették közvetlen kapcsolatukat a külvilággal. A cső több részre vált. 

Az egyik cső egyik végét csak egy hártya választotta el a levegőtől, ami a levegő rezgését a folyadék felé 

közvetítette. A cső másik vége lassan felcsavarodott. Így alakult ki a cochlea, hallószervünk központi eleme. A 

többi szőrsejt kocsonyás fedővel ellátott csoportokat képzett. Ezek alakították ki az egyensúlyozó szervet. 

Néhány közülük gyűrű alakú csatornában helyezkedett e (crista statica) kialakítván a szöggyorsulás 

érzékszervét. A többiek lapos struktúrát képeztek kocsonyás fedőjükben kalcium-só kristályokkal. Ezekből 

lettek a makulák, a lineáris gyorsulás szervei. 

Miután a cochlea szőrsejtjei a mozgások irányításához nem adtak a továbbiakban segítséget, a „kisagy szerű” 

mag funkcionálisan kettévált. A cochleával kapcsolatot tartó rész az „eredeti” helyén maradt kialakítva a 

cochlearis magokat, melyek a hallópálya részei lettek. A vestibularis szőrsejtek jelét feldolgozó rész megtartotta 

eredeti hármas rétegződését és dorsalis irányba vándorolt. 

A nucleus dorsalis octavolateralis dorzálisan kinövő területbe nőttek bele később az egyre inkább 

differenciálódó izomzat izomorsóiból származó szenzoros rostok is. Ez a kisagyi rétegződést mutató, a 

rhombencephalon agyhólyag falában dorsal felé fejlődő kétoldali magcsoport a nyúltvelő dorsalis része felett 

egyesült kialakítva a tényleges kisagy középső részét, a vermist. A vermis továbbra is a mozgáskoordináció 

számára fontos érző információk, a vestibuláris rendszer és az izomfeszülésről tájékoztató izomorsók jeleinek 
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feldolgozó helye volt. A rendszer kimenete az „akkori” somatosensoros központ, a thalamus. A thalamusban 

tovább integrált jelek nyújtották a mozgás-vezérlés szempontjából legfontosabb érző információkat az akkor 

még agytörzsi szinten lévő mozgatóközponthoz (midbrain locomotor region). 

A kétéltűek és hüllők teste jórészt a talajon feküdt, csak mozgás közben emelkedtek minimálisan a talaj fölé. 

Így mozgásuk vezérlése elsősorban a végtagmozgások és a törzsmozgások járás közben koordinálására 

szorítkozott. Ez nem igényelt különösebben komplex szomatomotoros rendszert. 

A hosszú végtagot kifejlesztő emlősöknél az izmok összehangolt működtetése nagyságrendileg nagyobb 

problémát, „számítókapacitást” igényelt. Nemcsak mozgás közben, hanem nyugalmi helyzetben, állás közben is 

nagy pontossággal és gyorsasággal kellett vigyázni a hosszú végtagok miatt könnyen elveszthető egyensúlyra is. 

Az így kialakuló többlet neuron szükséglet alakította ki a frontális lebenyen kívül a kisagy-féltekéket is. A 

kisagy hemispheriumok további ugrásszerű továbbfejlődését a két lábra álló primatesek jelentősen megnőtt 

mozgáskoordinációs igénye, majd az egyre általánosabbá váló eszközhasználat indukálta. 

Az emberi kisagy arányaiban még a majmokhoz képest is jelentősen nőtt. Testsúlyra vonatkoztatva a 

csimpánzok kisagyának tömege több mint tízszerese a ragadozókénak, és az emberi kisagy pedig háromszorosa 

a csimpánzénak. A jelentősen megnőtt kisagy már nemcsak a mozgáskoordinációhoz szükséges információkat 

dolgozta fel, hanem ennek elősegítésére visszajelentést is kapott az általa finomított mozgások kivitelezéséről. 

Így lehetővé vált számára a mozgások kivitelezésével kapcsolatos információk tárolása. Ezáltal a kisagy 

fokozatosan egy mozgásminta-tárrá alakult. Az adatok felhasználásával egyre inkább nemcsak a pillanatnyi 

állapotot térképezi fel, hanem a mozgásminta emlékképek felhasználásával „tanácsot” is ad arra, hogy hogyan 

kell célszerűen kivitelezni a következő mozdulatot {2.4.4.2.}. 

1.4. 4. A szomatomotoros rendszer egyedfejlődése 

Az idegrendszer az ektoderma származéka. A gasztrulációt követően az embriópajzs dorzális felén az 

ektodermából egy hosszanti barázda képződik (velőbarázda), ami csővé (velőcső) záródva az ektoderma alá 

süllyed. Felette az ektoderma záródik. A velőcső elülső részén három hólyagszerű kiöblösödés lép fel, az 

agyhólyagok (5. ábra). Ennek anyagából képződik az agy. A velőcső többi része a gerincvelő telepe. 

2.5. ábra - 5. ábra: A velőcső primér tagozódása 
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A velőcső fala kezdetben egy hámrétegből áll, ami később többrétegűvé fejlődik. A sejtek egy része 

(neuroblaszt) neuronokká, más része (glioblaszt) a központi idegrendszer támasztósejtjeivé, gliasejtekké 

differenciálódik. A velőcső neuronjai, mind az agy, mind a gerincvelő telepében már korán funkcionálisan 

differenciálódnak. A cső dorsalis részén elhelyezkedő sejtekből (pars alaris) nagyszámú, kis, egymással gazdag 

kapcsolati rendszert kialakító sejtek képződnek, melyek később a perifériáról bejövő, érző információt szállító 

rostokat fogadják (6. ábra). Ez az idegrendszer érző (sensoros) része. Az apró érző neuronok között kifejlődő 

néhány nagyobb neuron a kis sejtekkel kapcsolatot létesít, azok jeleit szedi össze, majd azokat az agy felé növő 

axonjain keresztül (felszálló pályák) az agyba juttatja. 

2.6. ábra - 6. ábra: A neuroektoderma korai tagozódása 
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A velőcső ventrális területén (pars basilaris) nagy számban igen nagy neuronok alakulnak ki, melyek vastag 

axonjai a perifériára nőnek ki és beidegzésre alkalmas szöveteken végződnek (6. ábra). Így a ventrális rész a 

velőcső mozgató (motoros) területe. A sejtek közvetlenül, vagy a környezetükben lévő kisebb sejtek (kapcsoló-

neuronok) közvetítésével az agyból leszálló rostokból (leszálló pályák) nyerik a mozgató tevékenységükhöz 

szükséges információt. A központi idegrendszer dorso-ventralis funkcionális elkülönülése elsősorban a 

gerincvelőben nyilvánvaló, de az agyban is jól nyomon követhető, ha az agyhólyagok fejlődési sajátosságait 

figyelembe vesszük. 

Az ektoderma, velőcső lesüllyedésekor mélyben került sejtjeinek egy része nem kerül a velőcsőbe, hanem a 

velőcső két oldala mellett egy hosszanti lefutású sejtköteget (ganglionléc, crista neuralis), illetve az agyhólyagok 

körül egy ív alakú képletet (placod) alkotnak (5. ábra). A ganglionlécből és a placodból képződik többek között 

valamennyi perifériás neuron (ganglionok), a perifériás neuronok támasztó elemei (Schwann-sejtek és 

származékaik) és az érzékhámsejtek. 

A perifériás neuronok tokkal körülzárt csoportokba tömörülnek (ganglionok). Kétfajta gangliont különítünk el: 

az érzőt és a vegetatívat. Az érző ganglion neuronjai egy, a sejttest közelében kettéágazó axont növesztenek 

(pseudounipoláris neuronok). Az axon periférás vége érzékhámsejtekkel lép kapcsolatba, és tőlük átveszik a 

környezet fizikai, vagy kémiai ingereinek a neuronok „nyelvére” lefordított adatait. Centrális axonvégük a 

központi idegrendszeri érző neuronjain végződnek. A vegetatív ganglionok multipoláris idegsejtjei a központi 

idegrendszer vegetatív magjaiból eredő axonokat (preganglionáris rostok) fogadják, és axonjaikkal a vegetatív 

idegrendszer cél-szöveteivel (simaizom, mirigyek) létesítenek kapcsolatot (postganglionáris rostok). 

A vázizmokat közvetlenül működtető neuronok a központi idegrendszerben helyezkednek el. Csoportjukat 

mozgató (motoros) magnak nevezzük. A motoros magok az agytörzsben, valamint a gerincvelő elülső 

szarvában találhatók. 

A vázizmok több telepből fejlődnek. A törzset, elsősorban a gerincet és környékét mozgató axiális izomzat a 

paraaxiális mesoderma részéből, a myotomból alakul ki. A végtagizmok és a törzsfal izmai a mesoderma 

oldallemezének külső rétegéből (somatopleura) származnak. A fej és nyak izmainak jó része a kopoltyúívek 

mesodermájának származéka. Néhány újabb adat arra utal, hogy valamennyi izom a myotom származéka, de 

ezen észlelet még megerősítést igényel. 
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Az izmok fejlődésük során korán kapcsolatba lépnek a motoneuronok kinövő axonjával. Az az izomrost, 

amelyiket nem idegeznek be, rövidesen elpusztul. Hasonlóképpen elpusztul az a motoneuron is, amelyik kinövő 

axonja nem létesít kapcsolatot harántcsíkolt izomrosttal. Számos izom a fejlődés során eredeti helyétől messze 

elvándorol, ilyenkor idegét „húzza magával”. Emiatt alakulnak ki néha meglepően hosszú mozgató idegek. A 

diaphragma például a középső nyaki szelvények magasságában indul fejlődésnek, majd a később kialakuló 

térigényes szív és tüdők jelentős távolságra lenyomják későbbi helyére. Ezért ered mozgató idege, a nervus 

phrenicus a C4 szelvényben, és fut hosszan le a nyakon és mellkason keresztül. Ezért lehet az izmok fejlődését, 

fejlődés közbeni vándorlását megérteni a beidegzésük tanulmányozásával. 

1.5. 5. A szomatomotoros rendszer működésének alapelvei 

Mint említettük, az emberi szervezet számos „alkatrésze”, szövete közül az egyetlen, amit akaratlagosan 

működtetni tudunk, a vázizomzat. Valamennyi akaratlagos megnyilvánulásunk vázizomzat összehúzódásán 

alapul: vagyis az embernek a környezet felé irányuló egyetlen aktív „kimenő csatornája” az izomműködés. 

A fentiek alapján {2.1.3.4.} annak eldöntése, hogy környezetünkre hogyan reagáljunk, a frontális lebeny 

feladata. Az elhatározott mozgások kivitelezése igen komplex, nehéz feladat. A nehézséget elsősorban az jelenti, 

hogy végtagjainkat, mozgásszerveinket nem a hétköznapi mozgásszükségletekhez „tervezték”. Még a látszólag 

egyszerű mozgásokhoz, mint például kezünk egyenes vonalú elmozdulása, a „rendszertelenül tervezett” izmaik 

és ízületeink miatt számos, legtöbbször a mozgás során is változó izom finoman koordinált együttműködése 

kell. A mozgások pontos, sima kivitelezésének vezérlésében igen nagyszámú neuron vesz részt. 

Valamennyi harántcsíkolt izmunkat, pontosabban az izmok rostkötegeit idegsejtek vezérlik. Az izomrostokat 

közvetlenül vezérlő idegsejteket mozgató idegsejteknek, „motoneuron”-oknak nevezzük. Ezek valamennyien a 

központi igerendszerben: az agytörzsben, illetve a gerincvelőben helyezkednek el. Csoportjukat motoros 

(mozgató) magnak hívjuk. Az izomrostok működésének vezérlési mechanizmusát részletesen máshol írjuk le 

{2.2.}. 

A mozgató rendszerben elhelyezkedő utolsó közös, aktív pont, a motoneuron vezérlését a mozgás kivitelezéséért 

felelős motoros agykéregből három fő funkcionális útvonalon keresztül kapja: ezek a piramidális rendszer, az 

extrapiramidális rendszer és az izomtónust szabályozó rendszer (7. ábra). 

2.7. ábra - 7. ábra: A somatomotoros rendszer irányításának vázlata 
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1.5.1. 5.1. A piramidális rendszer 

A piramidális rendszer segítségével agyunk akaratlagosan tudja kontrollálni külön-külön valamennyi izomrost-

kötegünket. Ez megbízható kontrollt jelent testünk felett, ugyanakkor igen fárasztó, agykérgünket jelentősen 

megterhelő tevékenység. Minden pillanatban „ki kell számítani” hogy a kivitelezendő mozgáshoz mely 

izomrostkötegeket kell a több millió közül összehúzni – ténylegesen egy másodperc töredékéig. Miután a 

piramisrendszerben a vezérlési folyamat valamennyi részlete alapvetően agykérgi szintű, a piramisrendszer 

segítségével végzett mozgásaink jelentősen befolyásolják tudatunkat. Olyan mozdulatoknál, melyek kizárólag a 

piramis-rendszert használják, például egy újszerű ügyességi játék begyakorlása, a mozgás teljesen leköti 

figyelmünket, minden környezeti hatást erősen zavarónak érzünk. A kisgyerekek is első mozdulataik igen sok 

figyelmet igénylő, számos kudarccal társuló begyakorlásakor – megfordulás, felülés, járás, írástanulás – más 

lehetőségük nem lévén elsősorban a piramis-rendszerüket használják. A rendszer részleteit más fejezetben 

ismertetjük {2.3.}. 

2.8. ábra - 8. ábra: A piramispálya 

 

1.5.2. 5.2. Az extrapiramidális rendszer 

Ha mozgásunk vezérlését kizárólag a piramisrendszer végezné, semmilyen „hasznos” tevékenységre nem 

maradna szellemi energiánk. Ez hasonló lenne, mintha például az autóvezetés közben nekünk kellene 

gondoskodnunk minden egyes gyújtószikra pontos időzítéséről, a porlasztó egyes elemeinek pillanatnyi 

állapotáról, stb. Képzeljük el így a közlekedés-biztonságot. Szerencsére idegrendszerünkben van egy 

mechanizmus, amelyik akaratlagos mozgásainkat segíti, és egyben agykérgünket tehermentesíti. Subcorticalis 
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agyi neuronjaink többsége ennek a funkciónak szolgálatában áll. A hatalmas, számos magot, pályát és agyrészt 

tartalmazó rendszer elnevezése nem egységes, leírására leggyakrabban a „piramis rendszeren kívüli”, azaz 

„extrapiramidális rendszer” kifejezést használjuk. Egyes „modernebb” kézikönyvek elsősorban klinikai 

használatra a hatalmas, komplex rendszert részekre töredezik, így például külön törzsdúci rendszerről, kisagyi 

rendszerről, stb. írnak. Bár az egyes részletek leegyszerűsített, elkülönített kezelése gyakorlati klinikai 

szempontból hasznos lehet, az egymást feltételező, egymáshoz számos pontok kapcsolódó, komplex rendszer 

egyes részeinek izolált tárgyalása a komplex rendszer felépítésének, működésének megértését nehezíti. Emiatt a 

továbbiakban az „extrapiramidális rendszer” kifejezést a „klasszikus” szemléletnek megfelelően valamennyi 

olyan agyi terület összefoglalásaként említjük, melyek az akaratlagos mozgásaink finom részleteinek 

kidolgozását végzi. 

Az extrapiramidális rendszer lényege: ha a piramis-rendszer használatával egy számunkra hasznos mozgás-

elemet „kikísérleteztünk”, annak finom részleteit a rendszer „eltárolja” és legközelebb a tárolt mozgásminta 

segíti mozgásunkat; nem kell azokat újra és újra kitalálni, és ezzel az agykérget ismételten igénybe venni. 

Bár az extrapiramidális rendszer alapelemei már születéskor rendelkezésünkre állnak idegrendszerünkben és az 

alapvető kapcsolati rendszerek is „be vannak huzalozva”, a mozgástár teljesen üres. Ezt nekünk kell, elsősorban 

életünk első éveiben, kitartó munkával, egyénileg „feltölteni”. Az így feltöltött mozgásminta-tárat későbbi 

életünk során használhatunk és tovább finomíthatunk. 

Figyeljük meg környezetünkben élő kisgyerekeket. Amikor az 1-2 hónapos csecsemő kezeivel eleinte durva, 

később egyre finomodó mozdulatot végez nemcsak céltalanul mozog, hanem akkor tapasztalja ki, hogy a 

piramis-rendszerét random-szerűen használva egy adott „elhatározásnak” milyen számára hasznosítható 

mozdulat lesz az eredménye. Ha ezt sikeresnek, hasznosnak érzi, többször megismétli, és a mozgásminta 

tárolódik az extrapiramidális rendszerben. Figyeljük meg milyen nehéz, fárasztó és rengeteg kudarccal járó 

tevékenység számukra 1-2 éves kor között megtanulni járni. Hosszas gyakorlás után a gyermek „rájön” a 

megfelelő mozgásmintára, és ezt követően a járás egyre kevésbé fárasztó, egyre könnyebben kivitelezhető lesz 

számukra. Egy idő után járás közben már másra is tudnak figyelni, sőt járás közben beszélgetni is tudnak. A 

nehezen kikísérletezett mozgásmintát extrapiramidális rendszerük „eltárolta”. Ezt követően szinte már csak „rá 

kell gondolni”, hogy megyek és a rendszer jó szolga módjára kivitelezi a mozgást, használja a megtanultakat az 

agykéreg minimális igénybevételével. 

Legtöbbünknek nincs emlékünk járás-tanulásunk nehézségeiről. Egy másik hasonlóan komplex tevékenységről, 

az írás-tanulásól már bizonyára van. Milyen nehéz, teljes figyelmet igénylő tevékenység volt pl. az „A” betűt 

először leírni. A kezdetben girbe-gurba ákom-bákomok szorgalmasan gyakorolva fokozatosan kiegyenesedtek, 

szebbé, szabályosabbá váltak. Később elég csak „rágondolni” az ”A” betűre, és szinte „kijött” kezünkből. Az 

extrapiramidális rendszer eltárolta, és rendelkezésünkre bocsátja a szükséges mozgásmintát. 

Az így eltárolt mozgásmintát egész életünk során használhatjuk – feltéve, ha időnként ismételten használjuk, 

gyakoroljuk. A nem gyakorolt mozgásminták elhalványodnak, pontatlanabbá válnak. Tárolási helyüket más, 

gyakrabban használt mozgások mintázata foglalja el. Az eltárolt mozgásminták kizárólag a mi testünkre – 

testméreteinkre, izomerősségünkre, ízületeink állapotára érvényesek. Szerencsére ez ritkán, lassan változik, így 

szinte észrevétlenül alkalmazkodni tudunk az új helyzethez. Egy jól észrevehető kivétel a serdülőkor. Ebben a 

periódusban végtagjaink olyan gyorsan nőnek, hogy a rendszer nem tud ehhez észrevétlenül alkalmazkodni. 

Gondolom mindenki előtt ismert a serdülők „suta” mozgása, ami a jelentősen megváltozott mozgatórendszertől 

és a gyerekkori mozgásminták közötti eltérés miatt van. A gyors növekedés megszűnésével az extrapiramidális 

rendszer rögzíti az eltéréseket, a mozgások ismét gyorsan simábbá, koordináltabbá válnak. 

Az extrapiramidális rendszer felépítésének és működésének részleteivel a könyv más fejezetében foglalkozunk 

{2.4.}. 

1.5.3. 5.3. Az izomtónus szabályozása 

Mind a piramidális, mind az extrapiramidális rendszer akaratlagosan működteti izmainkat. Izmaink ugyanakkor 

bizonyos mértékig összehúzott állapotban van akkor is, ha az adott pillanatban semmilyen „hasznos 

tevékenységre” nem használjuk. Ezt az akaratlagosan nem befolyásolható összehúzottság állapotot 

izomtónusnak nevezzük. Az izomtónus feladata ízületek stabilizálása mellett az, hogy izmainkat előkészítse egy 

esetlegesen bekövetkező mozdulatra. Teljesen petyhüdt izomzattal lassan, nehézkesen tudunk mozgást kezdeni. 

Minél fokozottabb az izomtónus, minél több izomrostunk működik „üresjáratban”, annál gyorsabban tudunk 

reagálni. Ugyanakkor a magas izomtónusnak ára van: komoly energiát fogyaszt. 
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Az izomtónust szabályozó rendszernek emiatt a fő feladata, hogy megítélje, milyen valószínűséggel fogunk a 

közeljövőben erőteljesebb, gyors mozdulatot végezni. Ha a környezetünk intenzív, „stressz-állapotban 

vagyunk”, az izomtónus fokozott. Ilyen állapotban erőteljesebben, gyorsabban reagálunk a környezet 

változásaira; egy koppanásra szinte „ugrunk”. Az ilyen állapot szükséges lehet a túléléshez. Nyugodt 

környezetben petyhüdtebbek izmaink. Nem valószínűsíthető egy gyors reagálás szükségessége, így izmaink 

energiakímélőbb állapotba mennek át. Nagyon nyugodt, kényelmes környezetben – pl. egy jó vasárnapi ebéd 

után pihentető zenehallgatás közben izmaink teljesen petyhüdtek – még egy olyan potenciálisan veszélyes 

ingerre, mint anyósunk szava is renyhén reagálunk. Elalváskor, amikor a reagálás esélye, szükségessége 

gyakorlatilag nulla, izmaink teljesen tónustalanok lesznek, állunk „leesik”. 

Az izomtónust alapvetően agyunk talán legősibb rendszere, a formatio reticularis vezényli. Ez az agytörzset 

diffúzan átfogó neuronhálózatot az igen egyszerű élőlények hálózatos idegrendszere maradványának tekintő. 

Feladata az, hogy szinte minden érzékszervünkből információt gyűjt, és ezt nem-specifikusan átlagolva 

helyzetképet készít arról, hogy környezetünk mennyire aktív, mennyire ingergazdag. Ezt az átlagolt információt 

azután „agy-szerte” elosztja. Ha környezetünk ingergazdag, diffúzan aktiválja agyunkat – éberebbek leszünk – 

és többek között az izomtónust is fokozza, hogy könnyebben reagáljunk környezetünk kihívásaira. Nyugodt 

környezeti körülmények között idegrendszerünket – és izmainkat – energiakímélőbb állapotba hozza. A 

rendszer bemenete és kimenete diffúz; nem tesz különbséget az inger forrása és minősége szerint. A változó 

hangok, zaj, vizuális információk, vibráció, stb. ugyanazt jelenti számára: a környezet aktív. Izomtónust 

változtató hatása is minden izmunkra, megkülönböztetés nélkül, egyformán kihat. Az izomtónus 

szabályozásának részleteit szintén máshol írjuk le. {2.5.} 

1.5.4. Tesztkérdések 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét. Egy kérdésre több helyes válasz is lehet. Ez esetben a jó megoldáshoz 

valamennyi helyes válasz betűjelét meg kell jelölni. 

1. A mozgás (D) 

A. Csak az élőlények sajátossága. 

B. Csak az állatvilág sajátossága. 

C. Az aktin filamentumok hosszváltozásán alapuló mozgás csak az állatokban működik. 

D. Aktin filamenum a harántcsíkolt izom egyik fő alkotórésze. 

2. Az izommozgásban: (B) 

A. Az aktin filementum rövidülése fontos szerepet játszik. 

B. A mozgás során az aktin és miozin molekulák időlegesen kapcsolódnak egymáshoz. 

C. Az izommozgás az egyéb sejtmozgáshoz képest energiaigényesebb. 

D. Az aktin és miozin molekulák elcsúszásán alapuló mozgás csak a vázizomzatban található. 

3. Válassza ki a helyes válasz(oka)t. (A, D) 

A. A puhatestűek bőrizomtömlőjét szegmentális ganglionok vezérlik. 

B. A rovarok lábainak mozgását feji ganglionja koordinálja. 

C. A végtagok izmai a myotomból fejlődnek. 

D. Az evolúció során a végtagok kialakulása jelentősen elősegítette a szomatomotoros központ 

fejlődését. 

4. Válassza ki a helyes válasz(oka)t. (A, B, C) 

A. A korai gerincesek mozgásközpontja a mesencephalonban volt. 

B. A korai gerincesen fő mozgáskoordinációs pályája a tractus reticulospinalis. 
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C. A tractus reticulospinalis emberben is létezik. 

D. A törzsdúcok csak emlősökben léteznek. 

5. A diencephalon. (A, B) 

A. Első funkciója az autonom idegrendszer szabályozása volt. 

B. A hüllőkben három látószervet kiszolgáló magot tartalmaz. 

C. Emberben nem tartalmaz látópályához tartozó magot. 

D. Elsősorban a szomatomotoros rendszert szolgálja. 

6. Az agykéreg (B) 

A. A hüllőkben alakul ki először. 

B. Három érző lebenye van. 

C. Valamennyi emlősben két, egymással commissuralis pályákkal összekötött féltekéből áll. 

D. Az extrapiramidális rendszer állományának nagy részét tartalmazza. 

7. A telencephalon (A) 

A. Az evolúció során elsőként kialakult résznek maradványa emberben a limbikus rendszer. 

B. Az evolúció során utoljára az occipitalis lebeny alakult ki. 

C. Az autonom idegrendszer központi részét tartalmazza. 

D. Ürege a 3. agykamra. 

8. A frontális lebeny. (A, C) 

A. Feladata a mozgáskoordináció irányítása. 

B. Basalis részének mozgásunkat motiváló működése van. 

C. Nincs közvetlen érzéseket feldolgozó tevékenysége. 

D. Jelentős szerepet játszik a vizuális emlékek feldolgozásában. 

9. A kisagy. (B) 

A. Kizárólag emlősökben fordul elő. 

B. Az evolúció során először elsősorban az izomorsók jeleit fogadta. 

C. Akaratunktól független mozgásokat szabályoz. 

D. Már születésünkkor tartalmazza a számunkra legfontosabb mozgásmintákat. 

10. A végtagizmok. (C) 

A. Csak emlősökben fordulnak elő. 

B. A myotomból fejlődnek. 

C. Mozgató neuronjaik kizárólag a gerincvelőben helyezkednek el. 

D. Mozgató neuronjaik a velőcső dorsalis részéből fejlődnek. 
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11. A crista neuralis származékai: (A) 

A. Az érző idegsejtek. 

B. A velőcső. 

C. A törzsizomzat. 

D. A vegetatív magok. 

12. A szomatomotoros rendszer. (B, D) 

A. Valamennyi izmunk és az azokat működtető idegi elemek összessége. 

B. Része a piramisálya-rendszer. 

C. Agykérgi központja a parietális lebenyben található. 

D. Része a kisagy. 

13. A piramis pálya. (B, C) 

A. A frontális lebeny elülső részéből ered. 

B. Akaratlagos tevékenység szolgálatában áll. 

C. Segítségével valamennyi izomrost-kötegünket vezérelni tudjuk. 

D. A pálya az agytörzsön csak áthalad. 

14. Az extrapiramidális rendszer. (C, D) 

A. Akaratunktól független mozgásokat dolgoz fel. 

B. Neuronjainak többsége a frontális lebenyben helyezkedik el. 

C. A törzsdúcok kizárólag e rendszer részei. 

D. A kisagy a rendszer része. 

15. Az izomtónus. (B, C) 

A. Akaratlagosan a frontális lebeny szabályozza. 

B. Elsősorban a környezetünk aktivitásától függ. 

C. Fő szabályozó pályája a tractus reticulospinalis. 

D. Erőssége elsősorban az izmok fáradtságának függvénye. 

Felhasznált irodalom 

Evolution of Motor Systems: The Reticulospinal Pathways Amer. Zool. (1984) 24(3): 733-753 

Evolution of the Motor System: Why the Elephant's Trunk Works Like a Human's Hand Neuroscientist July 

1999 5: 217-226 

2. 2.b. A myo-neurális szinapszis felépítése, 
működése, befolyásolása, zavarai. – Pfund Zoltán 
[Szakmai lektor: Mátyusné Csépány Tünde Cecília] 
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A neuromusculáris transzmisszió zavarain belül preszinaptikus, szinaptikus és posztszinaptikus kórképeket 

különböztetünk meg, amelyek hasonló klinikai tünetegyüttessel társulnak. Ezen kórképek nagy része autoimmun 

vagy toxikus etiológiájú, az utóbbi csoport magában foglalja a fertőzéses illetve egyéb biológiai eredetű 

kórképeket. A kórképek kórélettani hátterének alaposabb megértése érdekében elsőként neuromusculáris 

szinapszis (neuromusculáris junctio, NMJ) felépítését és működését mutatjuk be. 

2.1. 1. A neuromusculáris szinapszis felépítése és működése 

2.1.1. 1.1. A neuromusculáris szinapszis 

A preszinaptikus motoros axonok demyelinizáltak és a szarkolemmától, azaz a humán izomsejt 

sejtmembránjától 30 nanométerre végződnek. Ez a 30 nanométeres tér alkotja a szinaptikus rést. A szarkolemma 

ezen a területen betüremkedéseket tartalmaz, amelyeket posztszinaptikus redőknek nevezünk és jelentősen 

megnövelik a szinaptikus résre eső membránfelületet. A szarkolemmának ez a specializált, erősen redőzött része 

a motoros véglemez, amely nagyszámú acetilkolin receptort (acetylcholine receptor AChR) tartalmaz a 

vázizomsejtek esetén. A preszinaptikus axon beboltosul a szinaptikus résbe a motoros véglemez területének 

megfelelően, ezt a beboltosulást nevezzük axon végbunkónak. A preszinaptikus végbunkó területén belül 

találhatók aktív zónák, amelyek nagyszámú acetilkolinnal teli vezikulát tartalmaznak. Depolarizáció hatására 

ezek a vezikulák képesek a preszinaptikus membránnal fúzionálni és exocytosis útján acetilkolint szabadítani a 

szinaptikus résbe. A motoros véglemez ellenkező, un. szarkoplazmatikus oldalán a posztszinaptikus redőkben 

fehérjékhez horgonyozva helyezkednek el az AChR-ok. A dystrophin egy strukturális fehérje, amely kapcsolatot 

teremt a szarkomerek, a szarkolemma és az extracelluláris mátrix komponensei között. A rapsyn szintén egy 

horgonyozó fehérje, amely az AChR-okat és a strukturális fehérjéket rögzíti a citoszkeletonhoz. Ezen a területen 

található továbbá a MuSK (muscle-specific tyrosine kinase) receptor tirozin-kináz fehérje, amely a 

neuromusculáris szinapszis fejlődésében szerepet játszó jelátvivő fehérje, melyet a rapsyn tart helyben. 

2.1.2. 1.2. Az acetilkolin receptor 

Az acetilkolin egy neurotranszmitter, amely az emberi szervezetben a táplálékkal bevitt kolinból és acetil-CoA-

ból szintetizálódik és fontos szerepet játszik az izomszövet stimulálásában. Az eukarióta nikotinos acetilkolin 

receptor (AChR) ligand-függő ioncsatorna. Minden egyes alegység tartalmaz egy jellegzetes cisz-hurkot, 

amelyet egy cisztein oldallánc, 13 másik aminosav oldallánc és egy újabb cisztein oldallánc alkot. A két cisztein 

oldallánc között egy diszulfid híd képződik, amely révén létre jön a cisz-hurok, amely alkalmas az acetilkolin és 

más ligandok megkötésére. Ezek a cisz-hurok receptorok kizárólag az eukarióta sejtekben találhatók meg, 

azonban a prokarióta sejtekben is jelen van hasonló tulajdonságokkal bíró ACh receptor. A humán 

neuromusculáris szinapszisban elhelyezkedő AChR-ok heteropentamer szerkezetűek, két α, egy β, egy γ, és egy 

δ alegységből épülnek fel. Egyetlen ACh kötődése az AChR egyik α alegységéhez konformációs változásokat 

indít meg a másik α alegység érintkező felületén. Ennek következményeként a második α alegység affinitása 

megnövekszik a második ACh molekula iránt. Ennek a kooperatív kötésnek eredményeként az AChR szigmoid 

alakú disszociációs görbét mutat. Az inaktív, intermedier szerkezetű, csak egy ACh molekulát kötő receptor 

jelenléte a szinapszisban tartja azokat az ACh molekulákat, amelyek a kolinészteráz által elbomlanának, illetve 

eldiffundálnának a szinaptikus résből. Az ACh ligandok tartós szinaptikus jelenléte elnyújtott posztszinaptikus 

válaszhoz vezethet. A pre- és posztszinaptikus sejtek membránjai a neuromusculáris szinapszisban szintén 

tartalmaznak muszkarinos AChR-at, amelyek metabotropikus, G-fehérjéhez kapcsolt receptorok. A 

preszinaptikus sejten elhelyezkedő muszkarinos receptorok negatív feedback mechanizmusokat működtetnek az 

ACh molekulák megkötése, illetve olyan intracellularis jelátviteli kaszkád révén, amely gátolja további a 

neurotranszmitter felszabadulást. A posztszinaptikus sejt szarkolemmáján található muszkarinos AChR-ok ACh-

t kötnek, amelynek hatására G-fehérje aktiváció révén megnyílnak a Kir3.1 kálium csatornák, és 

hiperpolarizálódik az izomrost. 

2.1.3. 1.3 Az aktiváció mechanizmusa 

A neuromusculáris szinapszis az a terület, ahol az idegi ingerület áttevődik az izomsejtre, amelyben ennek 

hatására kontrakció jön létre. Amikor egy akciós potenciál érkezik a preszinaptikus axon terminálishoz, akkor 

megnyílnak a feszültségfüggő kalcium csatornák és kalcium ionok áramlanak a preszinaptikus neuron 

citoszoljába az extracelluláris térből. A kalcium beáramlás hatására a neurotranszmittert tartalmazó vezikulák 

dokkolódnak és fúzionálnak a preszinaptikus neuron sejtmembránjával SNARE fehérjéken keresztül. A vezikula 

membrán és a sejtmembrán fúziójának következménye az exocitózis, amelynek során a vezikula tartalma (ACh) 

a szinaptikus résbe ürül. Az ACh a szinaptikus résben diffúzióval terjed és hozzá tud kötődni a motoros 

véglemez nikotinos AChR-aihoz. Ezek a receptorok ligand-függő ioncsatornák, így az ACh kötésekor 
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megnyílnak és ennek hatására a nátrium ionok szabadon áramolnak a sejtbe, a kálium ionok pedig szabadon 

áramolnak a sejtből az extracelluláris tér felé. Az elektrokémiai potenciálgrádiensek közötti különbség miatt 

több nátrium ion áramlik be, mint amennyi kálium ion kiáramlik, ezért lokális depolarizáció jön létre a motoros 

véglemez területén, amelyet véglemez-potenciálnak nevezünk. Ez a depolarizáció terjedni kezd az izomrost 

felületén, így létrehozva az excitáció-kontrakció kettős folyamatát, amely az izom kontrakciójához vezet. Az 

ACh hatása akkor ér véget, ha az ACh eldiffundál a szinapszisból, illetve ha az acetilkolinészteráz elbontja az 

ACh-t kolinra és egy acetát csoportra. Az acetilkolinészteráz által termelt kolin újrahasznosul és 

visszatranszportálódik egy reuptake mechanizmus útján a preszinaptikus axon terminálisba, ahol új ACh 

molekula szintéziséhez használódik fel (1. ábra). 

2.9. ábra - 1. ábra: A neuromusculáris szinapszis szerkezete és működése. Egy beérkező 

akciós potenciál hatására megindul a szinaptikus transzmisszió folyamata (exocitózis). 

A szinaptikus transzmissziót követően izom akciós potenciál generálódik. Az 

acetilkolinészteráz által termelt kolin újrahasznosul és visszatranszportálódik a 

preszinatikus axon terminálisba (endocitózis), ahol új acetilkolin molekulák 

szintéziséhez használódik fel 

 

2.2. 2. Preszinaptikus kórképek 

A preszinaptikus neuromusculáris transzmissziós kórképek csoportjába az alábbi betegségek tartoznak: 

• Lambert-Eaton myasthenia szindróma (LEMS) 

• Botulizmus és botulinum toxin 

• Kullancs paralysis 

• Congenitális myasthenia szindrómák (CMS): kolinacetiltranszferáz deficiencia, szinaptikus vezikulák 

csökkent száma és csökkent neurotranszmitter felszabadulás, congenitális LEMS-szerű szindróma) 
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• Gyógyszerek: hypermagnesaemia, aminoglikozidok és egyéb antibiotikumok, kalciumcsatorna blokkolók, 

aminopiridinek, kortikoszteroidok, hemicholinium-3 

• Toxinok, mérgezések: fekete és zöld mamba, pandinus skorpió, kúpos tengeri csiga, gyűrűszalagos kígyó, 

tigris- és csörgőkígyó, fekete és barna özvegy pók) 

2.2.1. 2.1. Lambert-Eaton myasthenia szindróma 

Elsőként 1953-ban Anderson és kollégái a londoni St. Thomas kórházban írtak le egy esetet, ahol a klinikai jelek 

alapján felmerült a LEMS, mindazonáltal Lambert, Eaton és Rooke a Mayo Klinikán voltak az első orvosok, 

akik pontosan leírták a klinikai és elektrofiziológiai jellemzőit a betegségnek 1956-ban. A LEMS szerzett 

autoimmun kórkép, amelyet preszinaptikus motorneuron terminálon elhelyezkedő P/Q-típusú feszültségfüggő 

kalciumcsatornák (voltage-gated calcium channels, VGCC) és kisebb mértékben az N-típusú VGCC-k valamint 

a synaptotagmin ellen termelt autoantitestek okoznak. A LEMS-ben szenvedő betegek több mint 60%-a szenved 

egyidejűleg daganatos betegségben is, amelyek közül leggyakoribb a kis sejtes tüdőrák, így a LEMS-t 

paraneopláziás szindrómának tartjuk. A LEMS társulhat továbbá különböző autoimmun kórképkhez is, többek 

között autoimmun thyreoiditishez illetve 1-es típusú diabetes mellitushoz. Úgy tűnik, hogy a HLA-DR3-B8 

prediszponál a LEMS-ra. A LEMS-ban szenvedő betegek többsége 40 év fölötti, azonban bármely életkorban 

előfordulhat. 

2.2.1.1. 2.1.1. Klinikai tünetek és jelek 

LEMS-ben az izomgyengeség jellegzetesen a karokon és lábakon jelentkezik. Az alsó végtagok izmainak 

érintettsége szembetűnőbb, mint myasthenia gravisban. A proximalis izomcsoportok erősebben érintettek, ezért 

jellegzetes panasz a lépcsőzés illetve az ülő helyzetből való felállás nehezítettsége. A fizikai megterhelés és a 

magas hőmérséklet rontják a tüneteket. Ritkán előfordul a bulbaris izmok gyengesége. A szemizmok 

gyengesége nem jellemző. Egyes esetekben előfordulhat diplopia, ptosis és dysphagia, azonban ezek mindig 

lábizom-érintettséggel járnak együtt, így elkülöníthető a LEMS a myasthenia gravistól, amelyre kifejezetten 

jellemzőek a szemtünetek. A betegség előrehaladott stádiumában előfordulhat a légzőizmok gyengesége. 

Egyesek koordinációs problémákról is beszámolnak. A LEMS-ban szenvedők háromnegyedénél jelentkezik az 

autonóm idegrendszer működészavara. A panaszok közül a leggyakoribbak a szájszárazság, székrekedés, 

homályos látás, zavart vagy hiányos verejtékezés és az orthostaticus hypotensio. Neurológiai vizsgálattal a 

gyengeségre az izomerő vizsgálata során derül fény. Az izomerő javul a megismételt vizsgálatok hatására, pl. a 

megismételt kézszorítási próba során javul az izomerő (ezt a jelenséget “Lambert jelnek” nevezzük). 

Nyugalomban a reflexek jellemzően renyhébbek, az izomműködéssel párhuzamosan a reflexek élénksége is 

fokozódik (ez LEMS-re utaló jellegzetes tulajdonság). A pupillareflexek renyhébbek lehetnek. A malignus 

betegséghez társult LEMS esetén a LEMS mögött meghúzódó daganatra jellemző eltérések szintén jelen 

lehetnek. 

2.2.1.2. 2.1.2. Vizsgálatok 

A diagnózis általában a standard elektrofiziológiai vizsgálatok után állítható fel, amelyre az egyéb okkal nem 

magyarázható izomgyengeség miatt kerül sor. A motoros idegek vizsgálatakor az összesített izom akciós 

potenciálok (compound muscle action potential, CMAP) amplitúdója kicsi, azonban a latencia és a vezetési 

sebesség normális. Az érzőrendszer regisztrált paraméterei mindig normális tartományban vannak. Ismételt 

3Hz-es impulzusok alkalmazása során (repetitív idegstimuláció, repetitive nerve stimulation, RNS), a CMAP 

ampitúdók csökkenése figyelhető meg a motoros véglemez acetilkolin tartalmának csökkenésével 

párhuzamosan. LEMS fennállása esetén ez a csökkenés meghaladja a 10%-ot. A RNS közepén a raktározott 

acetilkolin újra elérhetővé válik, emiatt az amplitúdók ismét növekedni kezdenek. LEMS-ben a megemelkedett 

acetilkolin tartalom ellenére nem érik el az amplitúdók az ideg-izom ingerületátvitelhez szükséges szintet. Ez a 

jelenség jól magyarázható az elégtelen kalcium szinttel az axon végződésben. Hasonló mintázat figyelhető meg 

myasthenia gravisban (MG) is. LEMS-ben rövid, erőteljes izommunkát (10 másodperc) követően a CMAP 

amplitúdók igen jelentősen növekednek (több mint 100%-kal, gyakran jóval többel). Ez a jelenség 

megfigyelhető az elektromos stimulusok rapid, robbanásszerű alkalmazása során is (20-50 impulzus 

másodpercenként 10 másodpercen keresztül). (2. ábra) 

2.10. ábra - 2. ábra: Elektrofiziológiai eltérések LEMS-ben. A. N. ulnaris motoros ENG 

alacsony CMAP amplitúdókat mutat. B. A m. abductor digiti minimi rövid, 10 

másodperces fárasztásos tesztjét követően jelentősen megnövekedett (148%) CMAP 

amplitúdó mérhető. C. A m. abductor digiti minimi 3 Hz-es RNS vizsgálatát követően 
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34%-os CMAP amplitúdó csökkenés mérhető. D. A m. abductor digiti minimi 50 Hz-es 

RNS vizsgálatát követően 109 %-os CMAP amplitúdó növekedés mérhető 

 

Az amplitúdó növekedés a stimulusra bekövetkező kalcium beáramlással magyarázható. Az egyes-rost 

electromyographia (single-fiber electromyography, SF-EMG) megnyúlt jittert (interpotenciális intervallum) és 

blokkot mutathat. Laborvizsgálattal kizárhatóak az egyéb eredetű izombetegségek, emelkedett kreatin kináz 

myositisre utalhat, míg rendellenes pajzsmirigy funkció jelenthet thyreotoxikus myopathiát. A VGCC ellenes 

antitestek a LEMS-ben szenvedő betegek 85%-ánál kimutathatók. A LEMS diagnosztizálása után célszerű 

kontrasztanyagos mellkas CT vizsgálatot végezni malignus tüdőfolyamat kizárása céljából. Az ilyen daganatok 

50-60%-át közvetlenül a LEMS diagnosztizálása után ismerik fel. A többi esetben később azonosítják a 

daganatot, általában két éven belül, jellemzően az első négy évben, ezért a LEMS diagnosztizálása utáni első két 

évben félévente kontroll CT javasolt. A tüdő CT vizsgálata általában az első választandó vizsgálat, azonban 

végezhetünk 18F fluoro-2-deoxy-D-glucose pozitron emissziós tomográfiát (FDG PET) is okkult tumor 

felderítésére, amely leggyakrabban a tüdőben fordul elő. 

2.2.1.3. 2.1.3. Pathomechanizmus 

LEMS-ban a VGCC, főként a P/Q típusú VGCC ellen termelt autoantitestek hatására csökken az 

idegvégződésbe belépő kalcium mennyisége, aminek következtében csökken a neuromusculáris szinapszisba 

jutó acetilkolin mennyisége. A vázizmokon kívül az autonóm idegrendszerben is szükség van acetilkolin 

neurotranszmisszióra, ez adja a magyarázatot a LEMS-ben megjelenő autonóm tünetekre. P/Q típusú VGCC-k 

találhatóak továbbá a cerebellum területén is, így érthető, hogy egyes esetekben miért fordul elő koordinációs 

probléma. Az antitestek a receptor egy specifikus területéhez kötődnek, a “domain III S5-S6 linker peptidhez”. 

Az antitestek kötődhetnek egyéb VGCC-khez is. Egyes betegekben a synaptotagminhoz kötődő antitestek 

mutathatók ki. A synaptotagmin a kalcium által mediált vezikuláris transzportban részt vevő fehérje. A LEMS-

ban szenvedő betegek jelentős részénél, függetlenül a VGCC ellenes antitest jelenlététől vagy hiányától 

kimutatható az acetilkolin receptor M1-es altípusa ellen termelődő antitest. Úgy tartják, hogy ennek az 

antitestnek a jelenléte hozzájárul a lassú kalcium beáramlás elleni kompenzáció hiányához. A csökkent kalcium 

beáramláson felül az aktív zónák száma is csökken, ezt a jelenséget szintén antitest-függőnek tartják. Ezek az 

eltérések együttesen vezetnek az izom kontraktilitásának a csökkenéséhez. A nagyjából 10 másodperces 

időperiódus alatt leadott ismételt stimulusok hatására idővel kielégítő kalciumforgalom jön létre, és így az 

izomösszehúzódások is elérik a normális szintet. Ez a jelenség követhető RNS vizsgálattal, amin az izom akciós 

potenciálok (CMAP) növekvő amplitúdója figyelhető meg. Kimutatták, hogy a tüdődaganathoz társuló LEMS-

ben jelenlévő antitestek a daganatos sejtek kalciumcsatornáihoz is kötődnek, így feltételezhetően elsődlegesen a 

daganatos sejtek elleni reakció nyomán jönnek létre. 

2.2.1.4. 2.1.4. Kezelés 

A paraneoplasztikus LEMS-ben elsősorban tumorellenes terápia szükséges, ezen felül pedig tüneti terápiára a 

káliumcsatorna blokkoló 3,4-diaminopiridin (3,4-DAP) választandó. Négy randomizált, placebo-kontrollált 

klinikai vizsgálat eredményei alapján bizonyítást nyert a 3,4-DAP hatásossága LEMS-ben, az izomerő 

szignifikánsan növekedett a kezelés hatására. Két klinikai vizsgálat alapján végzett metaanalízisben, amelyben a 
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Kvantitatív Myasthenia Gravis score-t alkalmazták azonban azt találták, hogy a kezelés klinikai haszna 

mérsékelt volt. Az izom akciós potenciálok amplitúdóinak átlagos változásai alapján végzett metaanalízisben azt 

találták, hogy a 3,4-DAP kezelés hatására szignifikáns javulás érhető el placebo kontrollhoz képest. A 

pyridostigmin csökkenti az acetilkolin lebomlásának sebességét a szinaptikus résben, így javítja az 

izomkontrakciót. A legtöbb nem-daganatos LEMS-es beteg esetében szükséges a hosszú távú 

immunszuppresszió, általában prednisolon vagy azathioprin a választandó szer. Egy single crossover 

vizsgálatban azt találták, hogy intravénás immunglobulin terápiával szignifikáns rövidtávú javulás érhető el a 

végtagerőben. Ugyanez elmondható a plazmaferezisről is. Rendelkezésre állnak esetleírások, amelyben a 

rituximab közepes távú hatásosságáról számolnak be. Összességében a kombinált tüneti terápia 3,4-DAP-al és 

immunszuppresszióval, tumorellenes terápiával vagy anélkül a legtöbb LEMS-ban szenvedő beteg esetében 

sikeres. 

2.2.2. 2.2. Botulizmus 

A botulizmus ritka paralitikus betegség, amelyet egy spóraképző Gram pozitív baktérium, a Clostridium 

botulinum illetve ritkán a Clostridium baratii és Clostridium butyricum által termelt neurotoxin okoz. A 

kórokozó ágenst 1895-ben Emil van Ermengem fedezte fel, amikor kihívták egy kis belga faluban, Ellezellesben 

kitört járványhoz. Egy temetési szertartáson előadó zenész társaságnál alakultak ki a botulizmus tünetei miután 

nyers sonkát fogyasztottak a halotti toron. A 23 zenész közül, akinél kialakultak a botulizmus tünetei 20-an 

túlélték, azonban hárman belehaltak a betegségbe. Ermengem professzor sikeresen izolált egy anaerob 

baktériumot a sonkából és utána laboratóriumi állatokat oltott be a mikróba által termelt toxinnal, akiknél 

kialakultak a betegség tünetei. A 'botulizmus' kifejezés a latin botulus szóból származik, melynek jelentése 

kolbász. A nevet a 19. században Németországban kitört járványok során használták először, amely járványok a 

nem megfelelően tartósított véres hurka elfogyasztását követően törtek ki. 

2.2.2.1. 2.2.1. Okok és altípusok 

A botulinum toxin az egyik legpotensebb természetesen előforduló méreg. A tisztított, kristályosított A típusú 

botulinum toxin letális dózisa egy 70 kg-os ember esetében 0,09-0,15 mg intravénás beadás esetén, 0,80-0,90 

mg inhaláció esetén és 70 mg orális bejutás esetén. A C. botulinum 7 immunológiailag elkülöníthető toxint 

termel, amelyet A-tól G-ig betűkkel jelölünk. Egyéb clostridium törzsek is képesek botulinum toxin 

előállítására. A humán eseteket elsősorban az A, B, E és (ritkán) F típusú toxinok okozzák. Az esetek 

megközelítően 34 %-át okozza az A, 52%-ot a B és 12%-ot az E típusú toxin. Egy baktérium csak egy típusú 

neurotoxint termel. Ezek a toxinok egymáshoz hasonló szerkezetű polipeptidek, amelyek kolinerg rendszerre 

fejtik ki a hatásukat a preszinaptikus motorneuron axon-terminálisán a neuromusculáris szinapszisban történő 

acetilkolin transzmisszió gátlása révén, melynek következménye neuromusculáris blokád és flaccid paralysis. A 

botulizmusnak számos típusa előfordul, amelyek többé-kevésbé hasonló tüneteket mutatnak: 

• Az ételbotulizmust botulinum toxint tartalmazó étel elfogyasztása okozza (pl. otthon eltett konzervek, házi 

kolbász). Stressz hatására a C. botulinum spórát képez, amely ellenáll a hagyományos főzési és ételkészítési 

eljárásoknak. Mindazonáltal a spóraképződést elősegítő körülmények – anaerob miliő, nem-savas pH, 

alacsony só és cukortartalom – együttes fennállása igen ritka, ez magyarázza az ételbotulizmus esetek 

alacsony számát. A modern ipari konzerválási technikákat kifejezetten a C. botulinum spórák elpusztítása 

céljából fejlesztették ki. A spórákkal ellentétben a botulinum toxinok hőérzékenyek és valamennyi altípus 

inaktiválódik 5 perc alatt 85 °C-ra melegítés hatására. 

• A sebbotulizmus esetében a C. botulinum spórák a környezetből kerülnek egy mély sebben vagy tályogban 

kialakuló anaerob miliőbe, ahol osztódnak és toxint termelnek. Leggyakrabban az intravénás drogfogyasztók 

körében fordul elő. 

• A csecsemő botulizmus általában az 1 évesnél fiatalabb csecsemők bélrendszerének a C. botulinum általi 

kolonizációja miatt alakul ki. A csecsemők bélrendszeréből gyakran hiányzik mind a protektív bakteriális 

bélflóra, mind a clostridiumot gátló epesavak jelenléte, amelyek a felnőttek bélrendszerében normálisan 

megtalálhatóak. 

• Felnőttkori bélrendszeri toxaemia miatt kialakuló botulizmus (rejtett botulizmus) általában valamilyen 

anatómiai vagy funkcionális bélelváltozás illetve tartós antibiotikum szedés miatt alakul ki, amikor az 

egyébként kényes Clostridium fajok megtapadását elősegíti a normális bélflóra sérülése. 
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• Az inhalációs botulizmus természetes módon nem fordul elő. A szindrómát először 1962-ben németországi 

laboratóriumi dolgozók körében írták le, akiknél az ételbotulizmushoz hasonló tüneteket figyeltek meg. A 

botulinum toxin szándékos légkörbe juttatása által előidézhető az inhalációs botulizmus. 

• A iatrogén botulizmust a kozmetikai illetve terápiás céllal beadott botulinum toxin injekció idézheti elő. Egy 

fokális botulinum injekciókkal kezelt betegek körében végzett SF EMG vizsgálat kimutatta, hogy a beadott 

botulinum toxin injekciók hatására fokozódik a remegés és a beadás helyétől távol eső izmok esetén is fellép 

a neuromuscularis blokád. 

2.2.2.2. 2.2.2. Klinikai jelek és tünetek 

Felnőttekben az ételmérgezés nyomán kialakuló botulizmus fordul elő leggyakrabban, a tünetek többnyire a 

fertőzött étel elfogyasztását követő 2-36 órán belül jelennek meg. Az ételbotulizmusban, különösen ha B illetve 

E típusú toxin okozta a mérgezést a gastrointestinális tünetek, mint hányinger, hányás megelőzhetik a 

neurológiai tüneteket. Az agyidegek bénulásának tünetei a minden esetben megjelennek. A külső szemizmok 

bénulását a III., IV. és VI. agyideg bénulása okozza és kettős látásban, homályos látásban illetve a közeli 

tárgyakra való akkomodáció képességének elvesztésében nyilvánul meg. Jellemző a kétoldali ptosis és a VII. 

agyideg bénulása miatt a kifejezéstelen arc (3. ábra). 

2.11. ábra - 3. ábra: Kétoldali ptosis és az arcizmok gyengesége botulizmusban szenvedő 

beteg esetében. Az izom paresis vagy paralysis miatt az arc kifejezéstelen 
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Jellemző a dysphagia, melyet a n. glossopharyngeus agyidek bénulása okoz és a vezető tünete a szilárd étel vagy 

folyadék regurgitációja. Jellemző továbbá a dysarthria és a vegetatív tünetek, amelyek közül a leggyakoribbak 

az anhydrosis súlyos száj- és torokszárazsággal és a posturalis hypotensio. Előfordulhat vizelet retenció, gyomor 

dilatáció és pupilla eltérés (tág, fényre nem reagáló pupillák). Egyes esetekben az agyidegek bénulása nyomán a 

garat összeesik, ezzel elzárva a légutat, így a légzőizmok érintettsége híján is szükségessé válhat az intubáció. 

Érintettek lehetnek a vázizmok, többek között a nyak, vállak, a proximalis majd distalis felső végtagi izmok, 

amelyet a proximalis majd distalis alsó végtagi izmok bénulása követ. A rekeszizom és légzési segédizmok 

bénulása légzési elégtelenséghez vezethet. Előfordulhat paradox hasi mozgás (csuklás) belégzés nyomán. Az 

idővel kialakuló székrekedés csaknem valamennyi esetben megjelenik. A vitális jelek többnyire normálisak, a 

vérnyomás normális tartományban marad, melynek oka feltehetően a toxin által okozott vagus blokk és extenzív 
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perifériás vasodilatatio között kialakult egyensúlyi állapot. A mély izomreflexek fokozatosan eltűnnek. Az 

érzőrendszer nem érintett. Az intellektuális funkció végig fennmarad. 

2.2.2.3. 2.2.3. Vizsgálatok 

A botulizmus diagnózisa az anamnézis és a fizikális vizsgálat alapján merülhet fel, a legtöbb esetben azonban 

nem elegendő ennyi a diagnózis felállításához. A tényleges diagnózis akkor mondható ki, ha a botulinum toxin 

kimutatható az elfogyasztott ételben, a gyomorban vagy a béltartalomban, esetleg a hányadékban vagy 

székletben. Egyes akut esetekben a toxin a vérben is kimutatható. Az elektrofiziológiai vizsgálatok szintén a 

segítségünkre lehetnek a diagnózis felállításában. Az ENG vizsgálatok során alacsony CMAP amplitúdók 

láthatóak és előfordulhat, hogy motoros válasz nem regisztrálható. A motoros válaszok latencia és a vezetési 

sebesség értékei normálisak, detektálható eltérés az érzőrendszer vizsgálata esetén nincs. Lassú 3 Hz-es RNS 

esetén amplitúdó csökkenés figyelhető meg, mely több mint 10%. Gyors 30-50 Hz-es RNS és rövid 10 

másodperces izomerő kifejtés hatására jelentős, 100%-ot meghaladó növekedés figyelhető meg a CMAP 

értékekben. Súlyos esetekben, amikor az ACh szint jóval a mérési tartomány alá csökkent, nem figyelhető meg 

amplitúdó-növekedés gyors RNS illetve izommunka hatására. Az EMG vizsgálatok segítségével denervációs 

potenciálok (fibrillációs potenciálok 1. animáció, pozitív éles hullámok 2. animáció) regisztrálhatóak 4-5 

nappal a kórkép kezdete után. A motoros egység akciós potenciál eltérések (MUAPs) gyakran myopathiára 

jellemzőek. A botulinum toxin igen potens NMJ blokkoló, emiatt az izomrostokon kemo-denervációt hoz létre. 

Az SF-EMG vizsgálatokkal megnövekedett jittert és blokkot regisztrálunk. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

2. animáció. 

 

2. animáció. 

2.2.2.4. 2.2.4. Kezelés 

A legtöbb csecsemő botulizmus eset során a szupportív terápia és a hospitalizáció szükséges. Jelenleg az 

egyetlen elérhető gyógyszer a csecsemő bélbotulizmus kezelésére a humán eredetű botulinum immunglobulin. 

A súlyos botulizmus nyomán kialakuló légzési elégtelenség és paralysis akár több hetes gépi lélegeztetést és 

intenzív osztályos ellátást tehetnek szükségessé. Több hét elteltével a paralysis lassan javulni kezd. Amíg a 

fertőzött étel a gyomorban van megkísérelhető a toxin mennyiségének csökkentése hánytatás illetve beöntés 

révén. A sebbotulizmus esetén a sebet kell kezelni, általában sebészi úton, a toxintermelő baktériummal fertőzött 

területet fel kell tárni. Korai diagnózis esetén az étel- és a sebbotulizmus kezelhető passzív immunizálással, 

lóból nyert antitoxin beadásával, amely semlegesíti a vérben keringő toxint. Két primer antitoxin áll 

rendelkezésre az étel- és sebbotulizmus kezelésére. 

2.2.2.5. 2.2.5. Prognózis 

Kezeletlen felnőtt esetekben a paralysis kiterjedtsége és a progresszió sebessége változó: a tünetek 

kialakulásának az időtartama órák és napok között változik és összefüggésben van a bejutott toxin dózisával. A 

toxin nem kompetitíven és irreverzibilisen kötődik. A paralysis oldódása pár héttől több hónapig tarthat és 

gyakran hosszú rehabilitációt tesz szükségessé. Az általános gyengeség és szájszárazság a normális izomerő 

visszanyerése után is fennmaradhat. A vegetatív funkciók helyreállása több időt vesz igénybe, mint a 

neuromusculáris transzmisszió visszatérése. Kezeletlen esetekben halál is bekövetkezhet a garatizmok 

paralysisének nyomán kialakuló légúti obstrukció, a rekeszizom valamint a légzési segédizmok bénulása miatt 

kialakuló elégtelen légzési térfogat miatt, mely légzési elégtelenséghez vezet. A csecsemőkori botulizmusnak 

nincsenek hosszú távú maradványtünetei, azonban nem kívánt nozokomiális eseményekhez vezethet. 

2.2.3. 2.3. Kullancs paralysis 

A kullancs paralysis ritkán előforduló akut általános gyengeséggel járó állapot, amelyet bizonyos specifikus 

kullancsfajok nyálával kiválasztott toxin okoz. Gyermekekben háromszor gyakrabban fordul elő a betegség, 
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mint felnőttekben. Felnőttek esetén férfiakban gyakrabban alakul ki a betegség, mint nőkben, feltehetően azért, 

mert a férfiak gyakrabban járnak erdős területeken. 

2.2.3.1. 2.3.1. Tünetek 

A betegek általában fokozatosan kialakuló izomgyengeséggel jelentkeznek, amely pár óra vagy nap alatt flaccid 

paralysishez vezet. Az agyidegek érintettségének következtében jellemző a belső és külső ophthalmoplegia, az 

arcizmok gyengesége, a dysarthria és dysphagia. Gyakran előfordul a légzőizmok gyengesége. A betegek 

gyakran panaszkodnak fájdalomra, zsibbadásra, és kellemetlen paraesthesiákra, amelyek közül a leggyakoribb a 

viszketés és égésérzet a végtagokon. A panaszok ellenére az objektív érzéskiesés enyhe és általában csak a 

betegség kezdeti stádiumaiban van jelen. Ritkán szenzoros ataxia alakulhat ki. A mélyreflexek erősen 

csökkentek vagy teljesen hiányoznak. 

2.2.3.2. 2.3.2. Vizsgálatok 

Az elektrofiziológia csak korlátozott segítséget nyújt kullancs paralysisben. A regisztrált érzőideg paraméterek 

általában a normális értéktartományon belül vannak. A motoros vizsgálatok során enyhén csökkent vezetési 

sebességet illetve CMAP amplitúdókat figyelhetünk meg. Amennyiben a kullancsot a tünetek megjelenését 

követő néhány napon belül eltávolították, a motoros és szenzoros vezetési sebességek és az amplitúdók méretei 

igen gyorsan javulnak. Az esetek döntő többségében az RNS sem magas sem alacsony frekvencián nem 

eredményez patológiás amplitúdó változásokat. Az EMG vizsgálatok a korai fázisban csökkent recruitmentet 

mutatnak zajló denerváció nélkül, későbbiekben korai vagy krónikus reinnerváció jelenlétére utalnak. 

2.2.3.3. 2.3.3. Patofiziológia 

A mechanizmus, amely útján a kullancscsípés paralysishez vezet nem kellően tisztázott. A paralysist feltehetően 

a vérrel telt kullancs nyálával elválasztott toxin okozza. A toxin direkt és indirekt módon is hat autoimmun 

válaszreakció kiváltása révén. A toxin elsődleges célpontja a NMJ, az ausztrál kullancs által termelt toxin a 

preszinaptikus idegvégződések szintjén az ACh felszabadulás gátlása révén hozza létre a paralysist. Az észak-

amerikai kullancs paralysis esetekben a toxin feltételezhetően a Ranvier-befűződések és distalis motorneuronok 

axonterminálisának gyors feszültségfüggő nátrium csatornáit blokkolja és így vezet paralysishez. 

2.2.3.4. 2.3.4. Kezelés 

A kullancs paralysisben szenvedő betegek esetében a kezelés legfontosabb lépése a kullancs eltávolítása és a 

kórházi körülmények között történő szoros megfigyelés az esetleges légzési elégtelenség korai felismerése 

céljából. 

2.2.4. 2.4. Congenitalis preszinaptikus zavarok 

A congenitalis myasthenia szindrómáknak számos altípusát leírták. Ezek a szindrómák a neuromuscularis 

transzmisszió zavara miatt alakulnak ki, változó fokú izomgyengeséggel jellemezhetőek. A kórképek 

preszinaptikus, szinaptikus bazális lamina-függő és posztszinaptikus csoportokba oszthatóak attól függően, hogy 

a NMJ melyik területe érintett elsősorban. A congenitális myasthenia szindrómák többnyire autoszomális 

recesszív módon öröklődnek, ritkán előfordul az autoszomális domináns öröklésmenet. A diagnózis a klinikai 

tüneteken, az alacsony frekvenciájú RNS-re adott csökkenő amplitúdójú válaszokon, a szérum anti-ACh és anti-

MuSK antitestek hiányán, a genetikai vizsgálatokon valamint az immunszuppresszív terápiára nem javuló 

tünettanon alapul. 

2.2.4.1. 2.4.1. Kolin acetiltranszferáz deficiencia 

Ezt a recesszíven öröklődő szindrómát korábban a familiáris infantilis myastheniákhoz sorolták. 

2.2.4.1.1. 2.4.1.1. Tünetek 

Az érintett kisgyermekek tünetei jellemzően epizódikusak és nem folyamatosak. Jellemző az etetési 

nehezítettség a szopás közbeni kimerülés miatt, a gyenge sírás, az intermittáló ptosis és a spontán apnoe 

epizódok, amelyeket provokálhat láz, hányás vagy izgalom. A gyermekek az egyes apnoe-s periódusok 

következtében fellépő oxigénhiányban meghalhatnak, azonban a serdülőkort megérő gyerekek esetében ezek a 

periódusok többnyire spontán megoldódnak. 

2.2.4.1.2. 2.4.1.2. Vizsgálatok 
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A 2-5 Hz frekvenciájú RNS során csökkenő választ figyelhetünk meg a proximalis izmokban, különösen 

izommunkát követően. Az izombiopsziát követő szövettani vizsgálat során enyhe morfológiai elváltozásokat 

lehet megfigyelni. A szinaptikus vezikulák a normálisnál kisebbek. 

2.2.4.1.3. 2.4.1.3. Patofiziológia 

A kolin acetiltranszferáz az ACh szintéziséért, reszintéziséért és újracsomagolásáért felel. Hiányában az egyes 

szinaptikus vezikulák nem tudják fenntartani a szükséges ACh tartalmat. Ez különösen szembetűnő a 10 Hz-es 

RNS okozta stressz jelenlétekor. 

2.2.4.1.4. 2.4.1.4. Kezelés 

Az edrophonium és a pyridostigmin javíthatják az izomerőt. 

2.2.4.2. 2.4.2. Congenitalis myasthenia szindrómák a szinaptikus vezikulák csökkent számával 
és csökkent kvantális felszabadulással 

2.2.4.2.1. 2.4.2.1. Tünetek 

Az eddig leírt fenotípus ebben a betegségben jellemzően ptosissal, ophthalmoparesissel, faciális gyengeséggel 

és generalizált kifárasztható végtaggyengeséggel társul csecsemőkortól kezdve. 

2.2.4.2.2. 2.4.2.2. Vizsgálatok 

Jellemző a 2-5 Hz-es RNS-ra adott csökkenő amplitúdójú válaszreakció. Az izom szövettani vizsgálata során 

csökkent denzitású vezikulák láthatóak a preszinaptikus axonterminál intermedier felszabadulási zónájában. 

2.2.4.2.3. 2.4.2.3. Patofiziológia 

A szindróma hátterében meghúzódó genetikai eltérés nem ismert. Ultrastrukturális képalkotás segítségével 

felismerhető egy szinaptikus vezikula populáció, amely négy nagyságrenddel csökkent a normálishoz képest 

arányosan csökkent kvantális neurotranszmitter tartalommal. 

2.2.4.2.4. 2.4.2.4. Kezelés 

Az edrophonium és a pyridostigmin javíthatják az izomerőt. 

2.2.4.3. 2.4.3. Congenitalis Lambert-Eaton-szerű szindróma 

A szindróma jellemző tünete a proximalis izomgyengeség. Az RNS vizsgálat során jelentős CMAP facilitáció 

figyelhető meg a szokványos frekvenciájú stimuláció hatására. Az idegi impulzus hatására csökkent kvantális 

felszabadulás figyelhető meg. A véglemez ultrastruktúrája normális lehet. A betegek tünetei nem javulnak 3,4-

diaminopyridin hatására, amely a LEMS szerzett formáiban fokozza a kvantális felszabadulást. 

2.3. 3. Szinaptikus kórképek 

A szinaptikus neuromusculáris transzmisszió kórképek csoportjába az alábbi betegségek tartoznak: 

• Szinaptikus bazális-lamina-asszociált congenitális myasthenia szindróma véglemez acetilkolinészteráz 

deficienciával és β2-laminin deficienciával 

• Gyógyszerek (kolinészteráz gátlók: edrophonium, pyridostigmin, neostigmin) 

• Toxinok (organofoszfátok) 

2.3.1. 3.1. Véglemez acetilkolinészteráz deficiencia 

2.3.1.1. 3.1.1. Tünetek 

Megerőltetésre romló generalizált izomgyengeség a legjellemzőbb tünet. Az ophthalmoparesis nem minden 

esetben van jelen. 

2.3.1.2. 3.1.2. Vizsgálatok 
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Supramaximális motonoreuron stimulálás során utókisülések figyelhetőek meg. Ez a normális megjelenésű 

CMAP-ot követő számos kisebb CMAP formájában jelenik meg. Hasonló utókisülések egyes congenitális 

myasthenia szindrómákban, organofosztfát mérgezésben, neuromyotoniában (Isaac szindróma) illetve kálium 

csatorna betegséggel társuló mérgezések esetén is megfigyelhetőek. A lassú és gyors RNS vizsgálatok csökkenő 

amplitúdójú válaszokat mutathatnak. Az edrophonium teszt nem befolyásolja a decrementum mértékét. A rutin 

EMG-n MUAP instabilitás figyelhető meg. Az izom fénymikroszkópos vizsgálata során normális megjelenésű 

izomszövet látható 1-es típusú rostdominanciával. Az elektronmikroszkópos vizsgálat során csökkent méretű 

axon végbunkó figyelhető meg, amely nem fedi az egész motoros véglemez területét. A preszinaptikus 

axonterminálok atrophiája szintén megfigyelhető. Ezen felül látható a szinaptikus redők degenerációja, amely a 

másodlagos szinaptikus rések számának csökkenését okozza, ezáltal a posztszinaptikus terület 

megkissebbedéséhez vezet. Immuncitokémiai vizsgálatok során kimutatható a fötális típusú AChR jelenléte, 

amely -alegységet tartalmaz -alegység helyett. 

2.3.1.3. 3.1.3. Patofiziológia 

A szindróma kialakulásához vezető mechanizmusok közül az egyik a ColQ gén mutációja a 3p24.2 

kromoszómán. Ez a protein felelős az acetilkolinészteráz szinapszisban való lehorgonyzásáért. Az 

acetilkolinészteráz szintjének csökkenése következtében az ACh féléletideje megnövekszik a szinapszisban, 

aminek számos nem kívánt hatása van a neuromusculáris transzmisszióra. 

2.3.1.4. 3.1.4. Kezelés 

A kolinészteráz gátlók hatástalanok, sőt egyes esetekben rontják a tüneteket. Ephedrinnel és albuterollal egyes 

betegek esetén kedvező eredményeket lehet elérni. 

2.3.2. 3.2. β2-laminin deficiencia-asszociált congenitális myasthenia szindróma 

A β2-laminin, amelyet a LAMB2 gén kódol, egyes szövetek bazális laminájának az alkotórésze, magas 

arányban fordul elő a vesében, szemben és a neuromuscularis junkcióban. A szinaptikus β2-laminin szabályozza 

az axonterminális és a posztszinaptikus régió megfelelő összerendeződését, tehát a pre- és posztszinaptikus 

trofikus interakciókat. A β2-laminin defektusok Pierson szindrómához vezetnek, amelyre a vese és szem 

malformációi valamint súlyos szem-, légző- és proximalis végtagizom gyengeség jellemző. Az 

elektronmikroszkópos képen az idegvégződések kicsik és gyakran Schwann-sejtekkel vannak körülvéve, amely 

megmagyarázza a csökkent kvantális felszabadulást. A szinaptikus rés kitágul és a junkcionális redők 

elsimulnak, amely magyarázatot ad a mikroelektródás vizsgálatokkal igazolt csökkent véglemez potenciál 

amplitúdókra. 

2.4. 4. Posztszinaptikus kórképek 

A neuromuscularis transzmisszió posztszinaptikus zavarai közé a következő kórképek tartoznak: 

• Myasthenia gravis (MG), tranziens újszülöttkori myasthenia 

• Gyógyszer-indukált myasthenia (D -penicillamin, alfa-interferon) 

• Congenitalis myasthenia szindrómák: posztszinaptikus zavarok (lassú és gyors csatorna szindrómák, primer 

AChR deficiencia, rapsyn deficiencia, nátrium csatorna myasthenia, plectin deficiencia, prenatalis 

szindrómák) 

• Congenitalis myasthenia szindrómák: a véglemez fejlődéséért és fenntartásáért felelős mechanizmusok 

defektusai (MuSK mutációk, Dok-7 defektusok, agrin és hexózamin bioszintézis zavarok, CMS 

centronuclearis myopathiával) 

• Familiáris végtagövi myasthenia 

• Gyógyszerek (nem-depolarizáló izomrelaxánsok [D-tubocurarin, vecuronium] és depolarizáló 

izomrelaxánsok [succinylcholin, decamethonium], antibiotikumok [tetracyclin, linkomycin], egyéb 

gyógyszerek) 

• Toxinok (mérgezések, pl. gyűrűszalagos kígyó, sziámi kobra, kúpos tengeri csiga) 
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2.4.1. 4.1. Myasthenia gravis 

A myasthenia gravis (a görög μύς "izom", ἀσθένεια "gyengeség", és a latin: gravis “súlyos" szavakból ered; 

rövidítése MG) autoimmun eredetű neuromusculáris betegség, amely fluktuáló izomgyengeséghez és 

fáradékonysághoz vezet. Autoimmun eredetű betegség, amelyben az izomgyengeséget a vérben keringő 

autoantitestek okozzák, amelyek a posztszinaptikus véglemez AChR-aihoz kötődve blokkolják az ACh 

excitátoros hatásait a nikotinos AChR-on. A myastheniát acetilkolinészteráz gátlókkal és immunszuppresszív 

szerekkel lehet kezelni és egyes esetekben hatásos lehet a thymectomia is. A betegség prevalenciája évi 25-

142/1 millió főre tehető, míg az incidenciája 1-10/1 millió fő évente. A MG incidenciája kissé magasabb 

nőkben, mint férfiakban. Nők esetében életkori csúcsok figyelhetőek meg 20-24 és 70-75 éves korban, míg 

férfiak esetében az életkori csúcsok 30-34 és 70-74 éves korra tehetőek. Fontos elkülöníteni a MG-t a 

congenitalis myasthenia szindrómáktól, amelyek hasonló tünetekkel jelentkezhetnek, azonban nem reagálnak 

immunszuppresszáns terápiára. 

2.4.1.1. 4.1.1. Tünetek 

A myasthenia gravis legjellemzőbb tünete a fáradékonyság. Az izmok folyamatosan egyre gyengébbek lesznek 

aktív periódusok során, majd pihenés hatására ismét javul az izomerő. A betegek rendszerint számos faktort 

említenek, amelyek hatására gyorsabban jelentkezik a fájdalommentes gyengeség és fáradékonyság. Az 

izommunkán felül a meleg időjárást, szisztémás fertőzéseket, menstruációt, idegességet, érzelmi stresszt és a 

terhességet szokták megemlíteni. A gyengeség mintázata és intenzitása változó lehet MG-ban. Lehet fokális, 

multifokális vagy diffúz. Bármelyik vázizom érintett lehet, azonban típusosan a legérzékenyebbek az agyidegek 

motoros rostjai által beidegzett izmok. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a zavaros látás, melynek hátterében 

a ptosis és a diplopia áll. Ugyancsak gyakori panasz a dysphagia, dysarthria valamint a rágási nehezítettség. 

Megközelítően a betegek felénél lép fel a kezdeti időszakban izolált szemtünet, többek között ptosis és diplopia, 

melynek hátterében a külső szemizmok gyengesége áll (4. ábra). A hang lehet hypophonicus a hangszalagok és 

kilégzési izmok gyengesége miatt. Felléphet dysarthria az ajkak, nyelv és orcák gyengesége miatt. A hang 

nazálissá válhat a szájpad elégtelen működése miatt fellépő levegőszivárgás miatt. A lágyszájpad- és garatizmok 

gyengesége idővel a betegek durván 40%-ánál lép fel. A garatizmok gyengeségének a következtében az étel és 

ital az orrüregbe regurgitál, gyengülnek a nyelvmozgások és nem kellően hatékony a szippantás, köhögés, 

orrfújás valamint a torokköszörülés. A bulbaris tünetek dysphagiával és dysarthriával nem ritkán szemtünetek 

nélkül manifesztálódnak. Az arcizmok gyengesége gyakran előfordul és szembetűnő, ha beteget arra kérjük, 

hogy szorosan csukja be a szemét. Az érintett betegek gyakran képtelenek fenntartani a szemhéjak csukását 

ellenállással szemben. Előfordulhat, hogy a fütyülés és a csókra jellemző zaj nem kivihető, valamint gyakori, 

hogy a betegek nem tudják megtartani arcok felfújt állapotát a külső nyomással szemben. A betegek nem 

képesek oldalra húzni a szájzugukat az ajkak kíséretében, melynek következtében ún. „myastheniás vicsorítás” 

jön létre. Mivel a neuromuscularis transzmissziót javíthatja hűvösebb hőmérséklet, a hideg ételek és italok 

fogyasztása gyakran egyszerűbb, mint a melegeké. A gyengeség szembetűnőbbé válik izommunka hatására. 

Ennek bemutatására két jól ismert manőver alkalmas a mindennapi klinikai gyakorlatban. A megtartott felfelé 

nézés közben ptosis alakulhat ki a szemöldökök megemelkedésével párhuzamosan, amely a frontalis izmok 

használatát jelzi a ptosis kompenzálásának érdekében. A másik manőver, amely hasznos lehet az a Cogan jel 

kiváltása. A Cogan féle szemhéjrángás kiváltható, ha a beteget arra kérjük, hogy egy rövid ideig nézzen lefelé 

majd hirtelen kapja fel a tekintetét az eredeti pozícióba. A gyors szemmozgás hatására a felső szemhéj erősen 

megemelkedik a szemhéj tranziens hátrahúzódásával, melyet nystagmoid rángás vagy a szemhéj lassú 

visszaereszkedése ptoticus állapotba követ. Ennek hátterében a szemhéj emelő izmok erejének átmeneti 

növekedése áll a lefelé nézés alatti pihenés hatására, amelyet az izmok fáradása következtében az eredeti 

állapotba való visszatérés követ. A szemhéjzárás vagy nyitás képtelensége, az extraocularis szemmozgások 

gyengesége, az állkapocsnyitás vagy zárás képtelensége, a nyelv kinyújtásának, a szájpad emelésének a 

gyengesége valamint a nyak flexiójának és extensiojának a pareticussága gyakran fordulnak elő külön-külön 

vagy együtt (4. ábra). 

2.12. ábra - 4. ábra: Myasthenia gravisban szenvedő beteg thymectomiát követően. Az 

ábrán ptosis (A) valamint a fej előreesése (B) látható 
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A MG érintheti a végtagizmok erejét is. A végtagizmok gyengesége következtében megjelenő tünetek a betegek 

20-30%-ánál fordulhat elő. Az izomgyengeség elsősorban a proximalis végtagizmokat érinti (melegebb 

hőmérséklet?), azonban a betegek 10%-ánál a kezdeti időszakban az izomgyengeség a distalis izmokra 

korlátozódik, a láb és kézujjak ügyetlenségében nyilvánul meg. Az elégtelen ventiláció ritkán jelenik meg MG-

ban, azonban kezeletlen, generalizált esetek jelentős részében bekövetkezik. A dysphagiával együtt 

kétségtelenül a vezető halálok a MG-ban szenvedők körében. A vitálkapacitás ágy melletti felmérésére alkalmas 

vizsgálat, ha a beteget arra kérjük, hogy mély belégzést követően számoljon hangosan ameddig csak tud. A 

beteg által elért számot 100-al szorozva durva közelítést kapunk a vitálkapacitás nagyságát illetően cm3-ben. 

Bél- és hólyagdiszfunkció ritkán fordul elő MG-ban, csak a súlyos, generalizált esetekben lép fel. Mivel a MG a 

nikotinos kolinerg receptorok zavara, a dysautonomia nem jellemző. A remmisszió és relapsus idejét nem lehet 

megjósolni az egyes betegek esetében. 

2.1. táblázat - 1. táblázat: A myasthenia gravis klasszifikációja az Amerikai Myasthenia 

Gravis Alapítvány klinikai klasszifikációja alapján 
 

I. csoport: Szemizomgyengeség esetleges ptosissal 

II. csoport: Bármilyen súlyosságú szemizomgyengeség az egyéb izmok enyhe fokú 

gyengeségével 

• IIa. csoport: Túlnyomórészt a végtag- vagy törzsizomzat érintettsége 

• IIb. csoport: Túlnyomórészt a bulbaris és/vagy a légzőizmok érintettsége 

III. csoport: Bármilyen súlyosságú szemizomgyengeség az egyéb izmok közepes fokú 

gyengeségével 

• IIIa. csoport: Túlnyomórészt a végtag- vagy törzsizomzat érintettsége 

• IIIb. csoport: Túlnyomórészt a bulbaris és/vagy a légzőizmok érintettsége 

IV. csoport: Bármilyen súlyosságú szemizomgyengeség az egyéb izmok súlyos fokú 

gyengeségével 

• IVa. csoport: Túlnyomórészt a végtag- vagy törzsizomzat érintettsége 

• IVb. csoport: Túlnyomórészt a bulbaris és/vagy a légzőizmok érintettsége, táplálószonda 

szükséges intubáció nékül 

V. csoport: Intubáció szükséges a légút biztosítására 

2.4.1.1.1. 4.1.1.1. Terhesség myasthenia gravisban 

Irodalmi adatok alapján az anyák 31%-a nem tapasztalt változást a myastheniás tüneteikben a terhesség 

időszakában, 28%-uknál javultak a tünetek, míg 41%-uknál romlottak. Ezen felül 30%-uknál fordult elő a 

myasthenia exacerbatioja a szülés utáni időszakban. Általánosságban elmondható, hogy a pyridostigmin és a 

prednisolon az elsőként választandó gyógyszerek, az egyéb immunmódosító szereket érdemes elkerülni a 

lehetséges teratogén hatásaik miatt. A magnézium-szulfát elhagyása javasolt, ha preeclampsia alakul ki a 

neuromusculáris gátló hatásai miatt. A szülés és császármetszés lehetőleg regionális érzéstelenítésben történjen. 
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Az AChR ellenes antitestek anyatejjel átadhatóak, azonban a legtöbb csecsemő számára nem okoz problémát az 

anyatejes táplálás. 

2.4.1.1.2. 4.1.1.2. Neonatalis myasthenia gravis 

A tranziens neonatalis autoimmun MG a MG-ban szenvedő anyáktól született újszülöttek 10%-ában fordul elő. 

Általában a születést követő első 3 napban kialakul. A legszembetűnőbb tünetek a gyenge sírási hang, az etetési 

nehezítettség a szopás gyengesége miatt, a hypotonia, a légzési nehézség, a ptosis és az arcizmok gyengesége. A 

tünetek átmenetiek, átlagosan 18-20 nap alatt megszűnnek. A gyermek esélye a MG későbbi kialakulására nem 

emelkedik az újszülöttkori MG következtében. 

2.4.1.1.3. 4.1.1.3. Juvenilis myasthenia gravis 

A szerzett, nem neonatalis, autoimmun MG eseteknek megközelítően a 10%-a lép fel 18 éves kor előtt. Az 

esetek többségében a tünetek a pubertást követően jelentkeznek (a betegség felléptekor az átlagéletkor 7-14 év). 

A statisztikai adatok nem kellően pontosak, ugyanis egyes szeronegatív esetek könnyen tartozhatnak a 

congenitalis myasthenia szindrómák (CMS) csoportjába. Látszólag valamennyi klinikai tünet megfelel a 

felnőttkori betegség tünettanának, az egyetlen különbség az életkor. Az érintett gyerekek döntő többségében 

jelen van az AChR ellenes antitest. Az elektrofiziológiai eltérések szintén megfelelnek a felnőttkori típusnak. 

2.4.1.1.4. 4.1.1.4. Fenotípus - szerológiai típus összefüggése 

A magas AChR ellenes antitest titer látszólag összefüggésben van a thymoma magasabb kockázatával. Egyes 

izom-specifikus tirozin-kináz (MuSK) ellenes antitest pozitív betegek fenotípus alapján nem elkülöníthetőek az 

AChR ellenes antitest pozitív és szeronegatív betegektől. A MuSK ellenes antitest pozitív betegek esetében 

magasabb a nő-férfi arány és a betegség jellemzően a harmadik vagy negyedik évtizedben jelentkezik. Jellemző 

lehet a prominens oculobulbaris gyengeség és a dysarthria. Az arc- és nyakizmok atrophiáját is leírták hosszan 

fennálló betegség esetén. Egy másik jellemző mintázat a nyak- (előreesett fej szindróma), váll- és légzőizmok 

gyengesége. Ritkán MuSK ellenes antitestek jelen vannak tisztán ocularis MG esetekben is. A myastheniás 

krízisek látszólag gyakrabban fordulnak elő MuSK pozitív betegek esetében. 

2.4.1.1.5. 4.1.1.5. Asszociált kórképek 

Egyes autoimmun és daganatos kórképek nagyobb incidenciával fordulnak elő MG-ban szenvedők körében. A 

MG-ban szenvedő betegek 70%-ánál van jelen thymus hyperplasia, és megközelítően 10%-uknál van jelen 

thymoma. Fordítva is igaz, a thymomával diagnosztizált beteg 55%-ánál alakul ki MG. A thymomákat egyéb 

neurológiai és neuromusculáris zavarokkal is összefüggésbe hozták már, többek között a granulomatosus 

myositissel, az Isaac szindrómával, a rippling muscle betegséggel, a limbikus és cerebellaris encephalitissel és 

az autoimmun neuropathiákkal, többek között az intestinalis pseudoobstrukció szindrómával. A thymomában és 

MG-ban szenvedő betegek esetében előfordulnak keringő harántcsíkolt izom-elleni antitestek, ganglionaris 

AChR ellenes antitestek, feszültségfüggő káliumcsatorna ellenes antitestek és CRMP-5-IgG-ok az AChR ellenes 

antitesteken felül. A MuSK ellenes antitest pozitív betegek esetében ritkák a thymus rendellenességek. 

Egyéb autoimmun kórképek, amelyek gyakrabban fordulnak elő MG fennállása esetén a hypo- és 

hyperthyreosis, a rheumatoid arthritis, a szisztémás lupus erythematosus, a Sjögren szindróma, a vörösvértest 

aplasia, a colitis ulcerosa, a sarcoidosis valamint az Addison kór. 

Egyéb neuromusculáris eltérések is előfordulnak MG fennállása esetén, különösen, ha thymomával társul. Mind 

az akut, mind a krónikus gyulladásos demyelinisatiós polyneuropathiák előfordulását leírták MG esetén. 

Számos autoimmun csatornabetegség is előfordulhat MG-ban szenvedő betegek esetében. Ritkán előfordul 

egyes betegek esetében a MG és a LEMS együttes szerológiai és elektrofiziológiai fennállása. Ritkán a MG-ban 

szenvedőknél gyulladásos myopathia fordul elő. Az esetek többségében ezeknél a betegeknél thymoma is 

fennáll párhuzamosan. 

2.4.1.2. 4.1.2. Vizsgálatok 

2.4.1.2.1. 4.1.2.1. A myasthenia gravis elektrofiziológiai vizsgálata 

A rutin motoros és szenzoros idegvezetési vizsgálatok elvégezhetőek MG esetén, azonban ezek a tesztek 

elsősorban a perifériás idegek integritásának ellenőrzését szolgálják. Fontos megjegyezni, hogy az RNS-re adott 

csökkenő válasz (decrementum) számos denervációs állapotban megfigyelhető (többek között neuropathiákban, 
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motoneuron zavarokban, gyulladásos myopathiákban) valamint myotoniával társult kórfolyamatokban az 

elsődleges NMJ zavarokon felül. 

Az RNS vizsgálat izommunkával kombinálva igen hasznos lehet az MG diagnózisának felállításában. Lassú 

RNS vizsgálatok elvégzése javasolt 2-5 Hz-es stimulációs frekvenciával az arc (n. facialis, m. orbicularis oculi), 

a proximalis (n. spinalis accessorius, m. trapezius) és a distalis (n. ulnaris, m. abductor digiti minimi) izmok 

vizsgálatára. MG-ban szignifikáns csökkenés lehet jelen (> 10%) és a válasz U-alakú (5A ábra). Amennyiben 

nem jelenik meg szignifikáns csökkenés az alapvonalban, egy perces izommunka után elvégzett RNS segíthet. 

A lassú RNS vizsgálatokban eltérés jelenik meg a generalizált MG-ban szenvedő betegek 50-70%-ában. Az 

RNS-re adott csökkenő válasz szorosan összefügg a klinikailag észlelhető izomgyengeség mértékével. A 

diagnózis biztonsága megnövekszik a proximalis ideg stimulálásával. A gyors RNS vizsgálatok 10-50 Hz-es 

stimulációs frekvenciával normálisak MG-ban. 

Az SF-EMG-t az azonos motoros egységen belül egymással szomszédos izomrostok relatív kisülési 

gyakoriságának vizsgálatára alkalmazzuk és alkalmas mind a megnyúlt jitter, mind az izomrostok 

blokkoltságának kimutatására (5 B, C ábra). Az SF-EMG a legérzékenyebb módszer a károsodott NMJ 

transzmisszió kimutatására. A betegek csaknem 100%-ában rendellenes a generalizált MG-ban szenvedők 

körében. A klinikailag detektálható izomgyengeség melletti normális SF-EMG gyakorlatilag kizárja a MG 

fennállását. Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy habár a módszer igen szenzitív, csak részben kórkép 

specifikus. Az SF-EMG rendellenes lehet a neuropathiás és myopáthiás zavarokban is. 

A proximalis és distalis izomcsoportokon végzett rutin EMG-n instabil, kicsi, alacsony, polifázisos MUAP-ok 

jelenhetnek meg, különösen a középsúlyos és súlyos esetekben, amelynek hátterében a normálisan funkcionáló 

izomrostok és motoros egységek számának csökkenése áll (5D ábra). 

2.13. ábra - 5. ábra: Repetitív idegstimuláció, egyes-rost és koncentrikus tű 

electromyographias vizsgálatok myasthenia gravisban. A: A n. axillaris 3 Hz-es 

stimuláció során 83%-os maximális csökkenés regisztrálható a m. deltoideusban. B: 

Megnyúlt jitter és blokk (piros nyilak), a m. extensor digitorum communis SF-EMG 

vizsgálakor. C: Az egymásra helyezett válaszok markánsan megnyúlt jittert mutatnak a 

m. extensor digitorum communis SF-EMG vizsgálatakor. D: Rövid, alacsony, 

polifázisos MUAP-ok a m. deltoideusban koncentrikus tűelektródás EMG vizsgálat 

során 
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Ismert, hogy a MuSK ellenes antitest pozitív és AChR ellenes antitest pozitív esetek között vannak 

elektrofiziológiai különbségek. Az RNS és SF-EMG vizsgálatok általában kevésbé hatékonyak MuSK pozitív 

MG esetekben, igaz vannak figyelemre méltó megfigyelések. A végtagizmok RNS vizsgálatának elvégzése 

során abnormális decrementum csak kevés MuSK pozitív MG-ban szenvedő beteg esetében volt jelen (12-57%) 

és alacsonyabb mértékű csökkenés jött létre, mint AChR-MG betegek esetében. Mindazonáltal, proximálisabb 

izmot vagy arcizmot választva (pl. m. trapezius, m. orbicularis oculi) nagyobb arányban jött létre szignifikáns 

csökkenés (a betegek 50-85%-ában), különösen, ha a kiválasztott izom esetében klinikailag is észlelhető 

izomgyengeség is jelen volt. Megfigyelték továbbá, hogy az arcizmok esetében a csökkenés százaléka nagyobb 

volt MuSK-MG betegekben, mint AChR-MG betegekben. 

A végtagizmokon végzett SF-EMG vizsgálatok (általában a m. extensor digitorum communis [EDC] vizsgálata 

történik meg) esetében szintén szignifikánsan alacsonyabb arányban (12-86%) mutattak eltérést a MuSK-MG 

betegek, mint az AChR-MG betegek, miközben a proximalis és arcizmok gyakran jelzetten abnormálisak. Egyes 

esetekben leírtak izolált nyaki extensor gyengeséget normális EDC és arcizom vizsgálatokkal. Ezekben az 

esetekben az egyetlen eltérés a pathológiás jitter volt a nyaki extensor izomban. Összességében, amennyiben az 

RNS vizsgálat a végtagi, proximalis és arcizmokon (többek között a m. orbicularis oculi) nem mutat eltérést, 

SF-EMG végzése javasolt egy végtagizomban, legtöbbször a m. EDC-ban. Normális EDC vizsgálat esetén, 
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különösen, ha az izom paresise nem észlelhető, egy proximalis végtagizom (pl. m. deltoideus), egy arc- vagy 

nyakizom vizsgálata javasolt az izomgyengeségnek megfelelően. 

A hagyományos EMG vizsgálattal a MuSK-MG esetek harmadában-felében figyeltek meg myopathiás 

mintázatot alacsony amplitúdójú, rövid időtartamú motoros egység potenciálokkal. Egyes esetekben elszórtan 

fibrillációs potenciálok is megjelenhetnek. Az ehhez hasonló tűelektródás EMG eltérések szokatlanok MG-ban, 

eredetük nem ismert. Az egyes MuSK-MG betegek esetében fellépő arcizom atrophia nyomán elvégzett 

kvantitatív EMG vizsgálatok alapján myopathiás eredetűnek tarthatóak ezek az eltérések. 

2.4.1.2.2. 4.1.2.2. A myasthenia gravis szerológiai vizsgálata 

Az AChR ellenes antitestek megtalálhatóak a legtöbb beteg vérében, de nem minden esetben vannak jelen. 

Három különböző típusú antitest ismert, amelyek mind közvetlenül az AChR-hoz kötődnek: 1. AChR-hoz 

kötődő antitestek, 2. AChR-t moduláló antitestek, 3. AChR-blokkoló antitestek. Egy vagy több antitest 

szintjének emelkedése az összes MG eset 80-90%-ban jelen van. A szem körüli izmokra korlátozódó MG 

esetekben a vizsgálat szenzitivitása 70-80%-os. A generalizált betegségben szenvedők körében a szenzitivitás 

több mint 90%. Az AChR-hoz kötődő antitestek igen specifikusak MG-ra, azonban ritkán megjelennek egyéb 

autoimmun kórképekben és daganatos megbetegedésekben is. 

A MuSK-elleni antitesteket MG-ban először 2001-ben írták le. Úgy tartják, hogy az AChR-ellenes antitest 

negatív MG esetek 40%-ában lesz pozitív a MuSK-elleni antitest. A legtöbb vizsgálat arra utal, hogy nincs 

átfedés az AChR pozitív és MuSK pozitív esetek között, azonban előfordulhatnak kivételek. Az AChR-elleni 

antitestekkel szemben a MuSK-elleni antitestek korrelálnak a betegség súlyosságával és az immunmoduláló 

terápia hatásosságával. 

A harántcsíkolt izom elleni antitestek csoportjába olyan antitestek tartoznak, amelyek a vázizmok komponensei 

ellen irányulnak, többek között a titin, rianodin receptorok, miozin és -aktinin ellen. Ezek az antitestek 

kimutathatóak a felnőttkori MG esetek 30%-ában amennyiben nem társul thymoma a MG-hoz és 70-80%-ában, 

amennyiben thymomával társult a MG. Az AChR-elleni antitestekkel ellentétben a harántcsíkolt izmok elleni 

antitestek alkalmasak a betegség lefolyásának a követésére. 

Előfordul a feszültségfüggő kálium csatornák Kv1.4 alegysége ellen irányuló antitest jelenléte is MG-ban. 

Összefüggést találtak a MG és bizonyos HLA genotípusok jelenléte között, az eddig leírt HLA típusok az A1, 

A3, B7, B8, és a DRw3. 

2.4.1.2.3. 4.1.2.3. A myasthenia gravis farmakológiai vizsgálata 

A MG diagnosztizálásában segítségünkre lehet az edrophonium teszt. Az edrophonium rövid hatású 

acetilkolinészteráz, melynek hatására átmenetileg elegendő mértékben növekszik az ACh elérhetősége a NMJ-

ban, ez az izomerő átmeneti javulásához vezet. Kezdetben 2 mg (0,2 ml) teszt dózisú edrophoniumot adunk be 

intravénásan. Amennyiben nincs javulás az izomerőben 30 másodperc elteltével további 8 mg-ot adunk be 2 

mg-os egységekben 10-15 másodpercenként. Amennyiben a betegnél objektív javulás észlelhető vagy súlyos 

mellékhatások lépnek fel (hányinger, hányás, könnyezés, bradycardia vagy tranziens AV blokk syncopéval) a 

további adagokat elhagyjuk. Súlyos mellékhatások fellépése esetén atropin beadása ellensúlyozhatja az 

edrophonium kolinerg hatásait. Sajnálatos módon az edrophonium teszt során a fals negatív esetek száma nem 

elhanyagolható MG-ban. Kisebb mértékű válasz megjelenhet az edrophoniumra egyéb izomgyengeséggel 

társuló kórképben is, többek között LEMS-ben, botulizmusban, CMS-ben, amyotrophiás lateral sclerosisban és 

a Guillain-Barré szindróma egyes altípusaiban. Az edrophonium alkalmas továbbá a myastheniás és kolinerg 

krízis elkülönítésére. 

2.4.1.2.4. 4.1.2.4. Képalkotók 

A thymomák és egyéb daganatos elváltozások kimutatására a CT és MRI vizsgálatok használatosak. 

2.4.1.3. 4.1.3. Pathogenezis 

A számos ismeret ellenére, amellyel a MG pathogenezisét illetően rendelkezünk, a pontos kiváltó ok vagy okok 

a mai napig ismeretlenek. Felmerül, hogy a betegek egy részénél létezik genetikai hajlam a betegségre. 

Ugyancsak felmerül a fertőző ágensek betegség kialakulását elősegítő hatása is. A thymus (hyperplasia, 

thymoma) valamennyi MG-ról alkotott betegség teóriában központi helyen szerepel. A thymusban találhatóak 

myoid sejtek és egyéb típusú őssejtek, amelyek autoantigénekként működhetnek az AChR-ok vagy AChR 
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antigének sejtfelszíni expressziója révén. A thymusban találhatóak továbbá specifikus B limfociták, amelyek 

AChR-elleni antitesteket termelnek. MG-ban szenvedő betegekben megtalálhatóak továbbá AChR-ra specifikus 

T limfociták is. 

Feltételezhetően a makrofágok és dendritikus sejtek aktiválódnak és antigén prezentáló sejtekként 

funkcionálnak. A makorfágok fagocitálják és lebontják az AChR-okat fehérje alkotóelemekre, amelyek ezután 

MHC II-höz kötődnek. Az AChR fragmentum és az MHC komplex a makrofágok és dendritikus sejtek 

felszínére szállítódnak, ahol ilyen módon az antigént prezentálják. Itt egy specifikus T helper sejt a CD3 

komplex és CD4 molekuláris T-sejt receptor segítségével felismeri az antigén komplexumot. Ezen felül a T 

sejtek felszínén megtalálható specifikus receptorok felismerik a makrofágok és dendritikus sejtek által termelt 

citokineket. Az aktivált T sejtek ezután megkezdik egyes faktorok termelését, amelyek stimulálják a specifikus 

B sejteket. Az ily módon aktivált B sejtek növekszenek és plazmasejtté differenciálódnak. A differenciált 

plazmesejtek AChR elleni IgG molekulákat termelnek, amelyek kötődnek az AChR-okhoz a NMJ-ban. Ezek az 

AChR elleni antitestek poliklonálisak, azaz számos IgG alosztályból állnak, amelyek az AChR különböző, de 

specifikus területeihez kötődnek. 

Az antitestek a neuromuscularis transzmissziót befolyásoló hatásukat számos úton fejtik ki. Többek között 

csökkentik az AChR-ok számát, csökkentik a posztszinaptikus terület nagyságát és a postjunctionalis redők 

számát és növelik a szinaptikus rés nagyságát. Az antitestek az AChR-hoz való kötődést követően számos 

irreverzibilis folyamatot indítanak be, amelyek érintik az AChR-okat és a posztszinaptikus membránt egyaránt. 

A komplement-mediált AChR destrukción felül az antitestek fizikálisan is blokkolják az ACh kötőhelyet. 

Az antitestek nem csak az AChR-hoz kötődnek, hanem egyéb keresztkötéseket hoznak létre egyéb antitestekkel 

is. Amikor az AChR-ok ilyen keresztkötésben vannak, akkor visszaszívódnak a posztszinaptikus membránba az 

endocitózis folyamatában. A lebontási folyamat háromszor gyorsabban zajlik a nem keresztkötésben lévő 

AChR-okhoz képest. Végül az antitestek aktiválják a komplement kaszkádot, amely így a posztszinaptikus 

membrán ellen irányul és destruálja annak szerkezetét. 

Valószínűsíthető, hogy a MuSK-elleni antitestek közvetlen szerepet játszanak a MG pathogenezisében. A 

tranziens neonatalis myasthenia az anyai IgG típusú AChR elleni antitestek placentán való átjutásának a 

következménye. 

2.4.1.4. 4.1.4. Kezelés 

A MG kezelésében számos kezelési módnak van helye. Többek között az AChE gátlóknak, az immunmoduláló 

szereknek, plazmaferezisnek (PF) és a thymectomiának. A kezelést minden esetben egyénre kell szabni, 

figyelembe véve a myasthenia súlyossági fokát, a beteg életkorát, a thymus állapotát, a társbetegségeket, és az 

kezelőorvos preferenciáját és személyes tapasztalatát. 

2.4.1.4.1. 4.1.4.1. Tüneti (szimptómás) kezelés 

Az AChE gátlók első vonalbeli szerek a terápiában. Hatásosak lehetnek a korai tüneti kezelésében a MG-nak 

monoterápiában vagy immunmoduláló kezelés kiegészítéseként. A leggyakrabban használt szer a pyridostigmin. 

A pyridostigmin adagolását 30-60 mg-os dózissal kezdjük felnőttek esetében és 6 óránként ismételjük. 

Gyerekek esetében a pyridostigmin kezdődózisa 1 mg/tskg. A legtöbb felnőtt esetében a szükséges dózis 60-120 

mg 4-6 óránként ismételve. A kolinészteráz-gátlók mellékhatásai közé tartozik az izom faszcikuláció és 

gyengeség a nikotinos AChR-ok erősen fokozott stimulációja miatt. A hasi görcsök, hasmenés, fokozott 

bronchialis nyák- és nyálelválasztás és a bradycardia enyhíthetőek antimuszkarin hatású gyógyszer adagolásával 

(pl. atropin, hyoscyamin, propanthelin, glycopyrrolat, diphenoxylat). A maximális dózisú pyridostigmin kezelés 

mellett fennmaradt izomgyengeség az immunszuppresszív terápia szükségességét jelzi (a napi dózis 

pyridostigmin esetén felnőtteknél normálisan nem haladja meg a 600 mg-ot gyerekeknél pedig a 7 mg/tskg-ot). 

2.4.1.4.2. 4.1.4.2. Akut autoimmun kezelés 

A plazmaferezis szignifikánsan csökkenti az AChR-ok elleni antitestek titerét, azonban gyakran hatástalan 

szeronegatív MG-ban. Igen hasznos lehet, mivel alkalmazásával a súlyos myastheniás gyengeség rövid távon 

szignifikánsan javítható. Az általános gyakorlat szerint minden második nap 2-3 L egyedileg megtervezett 

plazmacserét végzünk addig, amíg az izomerő szignifikánsan nem javul. Az intravénás immunglobulin 

úgyszintén hatásos és eredményes lehet myastheniás krízisben, rövid távon jelentős javulás érhető el ezzel a 

terápiával (2 g/tskg dózisban 2-5 egyenlő részre osztva) és időnként fenntartó terápiára is alkalmas (0,4-2 

g/tskg). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 269  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.4.1.4.3. 4.1.4.3. Krónikus autoimmun kezelés 

A kortikoszteroidok a leggyakrabban használt immunszuppresszív szerek MG-ban. A kortikoszteroidok igen 

hatékonyan javítják a myastheniás izomgyengeséget és elősegítik a remisszió létrejöttét. Az egyes betegek 

esetében jelentős variabilitás lehet a dózis, a kezelés időtartama és a klinikai válasz terén. Két általánosan 

használt kezelési stratégia áll rendelkezésre MG-ban szenvedő beteg methylprednisolonnal való kezelésében: (1) 

agresszív terápia magas napi dózisú szteroiddal a kezelés elejétől kezdve, illetve (2) alacsony dózissal kezdés és 

a dózis fokozatos emelése. Gyorsabb javulás várható a magas kezdődózisok esetében. A methylprednisolont 

szájon át napi 1-1,5 mg/tskg dózissal kezdjük adagolni (100 mg maximális dózisig) 2-4 héten keresztül. 

Jellemzően a betegek nagy részénél váltakozó napi kezelést alkalmazunk (a beteg páratlan napokon beveszi a 

gyógyszert, páros napokon nem). A methylprednisolon kezelést kórházi körülmények között kell beállítani, mert 

jelentős a veszélye az izomerő nagyfokú csökkenésének a proximalis izmokban a kezelés első 2 hetében. Ennek 

a veszélye csökken fokozatosan emelkedő dózisok esetén. Ebben az esetben a betegeket eleinte 15-20 mg/napi 

kezdődózisra állítjuk be, majd 2-4 naponta emeljük a dózist 4 mg-mal addig, amíg definitív javulást nem 

észlelünk a klinikai képben. A betegek 50%-ában jelentős javulás jön létre, a betegek 25%-a remisszióba kerül. 

A maximális hatékonyság elérésének ideje általában 6 hónap. Csupán a betegek 5%-ában nem jön létre 

szignifikáns javulás. A szteroidok tehát hatásos és olcsó gyógyszerek, használatukat azonban korlátozza a 

figyelemreméltó toxicitásuk, emiatt törekedni kell a lehető legalacsonyabb hatásos dózis beállítására a 

glükokortikoid mellékhatások elkerülése érdekében. Valamennyi beteg esetében, akinél várhatóan hat hónapnál 

hosszabb lehet a szteroid terápia, feltétlenül szükséges kezelést indítani a iatrogén osteoporosis kivédése 

céljából. Erre a célra biszfoszfonátot, kalciumot és D3 vitamint (cholecalciferol) tartalmazó kiegészítő terápia 

javasolt. A hosszú ideig tartó magas dózisú szteroid terápia és a fizikai aktivitás hiánya 2-es típusú 

izomatrófiához vezethet proximalis izomgyengeséggel. 

Az azathioprin valószínűleg a legelterjedtebben használt második vonalbeli immunmoduláló szer MG 

kezelésében. Számos vizsgálatban bizonyították az azathioprin hatásosságát monoterápiában vagy 

prednisolonnal kombinációban. Az azathioprin bizonyítottan csökkenti a prednisolon remisszó fenntartásához 

szükséges dózisát és a sikertelen terápiák számát. A MG-ban szenvedő betegek 70-90%-ában figyelhető meg 

javulás azathioprin kezelés hatására. Felnőttekben az azathioprin kezelést általában 20-25 mg/nap dózissal 

kezdjük meg és fokozatosan emeljük 1-2 hónap alatt a 2-3 mg/tskg/nap céldózisig. Javasolt a teljes vérkép és a 

májfunkció monitorozása kéthetente a stabil dózisú azathioprin kezelés beállításáig. A dózist csökkenteni kell 

vagy a kezelést le kell állítani, amennyiben a fehérvérsejtek száma 2500/mm3 alá csökken, vagy az abszolút 

neutrofil szám 1000/mm3 alá csökken vagy a máj transzamináz szintek a normális érték két-háromszorosánál 

magasabbra emelkednek. Az azathioprin hatása 2-3 mg/tskg/nap dózis mellett igen lassan fejlődik ki (legalább 6 

hónap) és terápiás dózis fenntartása mellett akár két évre is szükség lehet a teljes klinikai hatás eléréséhez. A 

tünetek romlásának elkerülése érdekében az első 6-8 hónapban oralis prednisolon terápiával egészíthetjük ki az 

azathioprin terápiát. Az azathioprin toxikus mellékhatása csökkenthető az azathioprint metabolizáló thiopurin 

metiltranszferáz enzim aktivitásának mérésével. A myeloszuppresszió veszélye magasabb alacsony 

enzimaktivitás mellett. 

A cyclosporin szintén eredményesnek bizonyult a MG-ban szenvedő betegek kezelésében. A cyclosporin 

adásával szintén csökkenthető a szteroid szükséglet. A cyclosporin elsősorban a T sejt mediált immunválaszokat 

gátolja. A cyclosporin hatása az azathioprinéhoz hasonló, azonban gyorsabban fejlődik ki. A maximális hatás 

eléréséhez szükséges idő nagyjából 7 hónap. A cyclosporin elsősorban a prednisolonra és azathioprinra refrakter 

betegek esetében alkalmazható. A kezdődózis 3-4 mg/tskg/nap két egyenlő részre osztva, majd fokozatosan 

emeljük a dózist szükség szerint a maximális 6 mg/tskg/nap dózisig. A cyclosporin alkalmazását a mellékhatásai 

korlátozzák, melyek közül a legjelentősebb a nephrotoxicitás és a hypertoniát okozó mellékhatása, melyek 

kontraindikálják az alkalmazását fennálló vesebetegség esetén és folyamatos vérnyomás monitorozást tesznek 

szükségessé. 

A mycophenolat mofetil egy viszonylag új immunmoduláló szer, amely a purinszintézis gátlása révén gátolja a T 

és B limfociták proliferációját. A mycophenolatot nemrégiben sikeresen alkalmazták alternatív másodvonalbeli 

szerként azokban az esetekben, amikor az azathioprin hatástalan volt vagy mellékhatásai miatt nem tolerálta a 

beteg. A tipikus dózisa napi 1-2 g két egyenlő részre osztva. A klinikai tünetek javulása már a kezelés 3. 

hónapja után megfigyelhető. A teljes hatás kialakulása akár 12 hónapig is eltarthat. A mycophenolat általában 

jól tolerálható és kevés a mellékhatása (a legfőbb mellékhatás a hasmenés). 

Egyéb immunmoduláló szerek is elérhetőek MG terápiájában, azonban kevés klinikai tapasztalat áll 

rendelkezésre használatukat illetően. Ezek többek között a tacrolimus, a sirolimus, a methotrexat, a 

cyclophosphamid és a rituximab. 
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Thymectomia javasolt thymoma esetén, a mortalitás és morbiditás csökkentése érdekében a lokális terjedés 

illetve metasztatizálás kivédése révén. A thymomák döntő többsége benignus és tokkal körülvett, azonban 10%-

uk malignus és infiltrálhatja a tokot, lokálisan terjedhet és távoli metasztázist is képezhet (6. ábra). A 

posztoperatív radioterápia javasolt invazív thymoma esetén, amennyiben a tumor áttörte a tokot. Amennyiben a 

tumor metasztatikus terjedése már bekövetkezett kemoterápiás kezeléssel jó eredményeket lehet elérni nem csak 

a thymoma méretének csökkentésében, hanem a myasthenia kontroll alatt tartásában is. A leggyakoribb 

protokollok cyclophosphamidot, vincristint, cisplatint és doxorubicint tartalmaznak. Objektív evidencia a 

thymectomia szerepét és hatásosságát illetően nem áll rendelkezésre. Egyes nyitott vizsgálatok alapján a 

thymectomia növeli a remissziónak és klinikai tünetek javulásának az esélyét non-thymomatosus autoimmun 

MG esetében. A thymicus hyperplasiás betegek fele eléri a teljes remisszió állapotát 2-5 évvel a műtétet 

követően, továbbá a betegek 40%-ánál figyelhető meg szignifikáns javulás a klinikai tünetekben valamint 

csökkent gyógyszerigény a műtétet követően. A thymectomia elvégzése a késő gyermekkortól 60 éves korig 

javasolt. A 60 évnél idősebb betegek esetében valamint a szeronegatív és ocularis MG esetekben a thymectomia 

szerepe kevésbé tisztázott. Az irodalmi adatok alapján a thymectomia nem javasolt MuSK-elleni antitest pozitív 

MG esetekben. 

2.14. ábra - 6. ábra: Axiális (A), koronális (B) és szagittális (C) CT felvétel egy nagy 

elülső mediastinalis thymomáról egy 42 éves, generalizált myasthenia gravisban 

szenvedő beteg esetében 

 

Az ocularis MG-ban a betegség a m. orbicularis oculira valamint a külső szemizmokra korlátozódik annak 

ellenére, hogy az elektrofiziológiai vizsgálat generalizált NMJ eltéréseket mutathat. A kolinészteráz-gátlókra 

gyakran nem reagál ez a kórkép. Immunszuppresszív kezelés azathioprinnal és szteroidokkal szükségessé 

válhat, ha megjelenik a dipolopia és a ptosis. Ugyanezek a gyógyszerek javasoltak bulbaris és generalizált 

tünetekkel járó MG esetében is. 

A terhesség alatt a myasthenia tünetei javulhatnak, súlyosbodhatnak vagy változatlanok maradhatnak, azonban 

jelentős a tünetek fokozódásának a veszélye a puerperalis időszakban. A terhességet lehetőleg akkorra kell 

időzíteni, amikor a beteg kellően erős, a kortikoszteroidokat a lehető legalacsonyabb terápiás dózison kell 

tartani, az egyéb immunszupresszánsokat célszerű elkerülni. Preeclampsia fellépése esetén a magnézium-

szulfátot kerülni kell, mert tovább ronthatja a NMJ transzmisszót. Az újszülött esetében fenn áll a neonatalis 

tranziens myasthenia fellépésének a veszélye, amely a myastheniás terhességek 10%-ban jelenik meg. Amint 

korábban említettük, ezt a kórképet az anyai AChR-elleni antitestek transzplacentáris transzportja okozza. 

A myastheniás krízis a légzési elégtelenség kifejlődését jelzi előre. Akut légzési elégtelenség esetén sürgős 

elektív trachealis intubációt kell végezni, amikor a vitálkapacitás 15 ml/kg alá csökken. Az izomgyengeség 

rövid távú javítására alkalmas a plazmaferezis valamint az intravénás immunglobulin terápia. 

A kolinerg krízis fellépte ritka, azonban fontos gondolni rá magas dózisú acetilkolinészteráz-gátló kezelés 

mellett. Szükségessé válhat a beteg intenzív terápiás osztályra való áthelyezése. A legfontosabb teendők az 

intubáció, a mechanikus lélegeztetés valamint az antikolinerg gyógyszerek megvonása. 

A myastheniás krízist provokálhatja az anesztézia, a műtét által okozott stressz valamint a nem-depolarizáló 

neuromusculáris gátló ágensek használata révén. Emiatt az elektív műtéteket megfelelő előkészítést követően, 

tapasztalt aneszteziológiai támogatás mellett szükség esetén preoperatív plazmaferezist és intravénás 

immunglobulin kezelést követően kell elvégezni. 
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Fontos a neuromuscularis transzmissziót kedvezőtlenül befolyásoló gyógyszerek kerülése. Mivel a MG-t erősítő 

vagy provokáló gyógyszerek listája hosszú, minden klinikai gyakorló orvosnak körültekintően kell eljárnia MG-

ban szenvedő betegek esetében új gyógyszerek felírását megelőzően. Infekciók és sebészi beavatkozások 

súlyosbíthatják a betegséget. 

2.4.1.5. 4.1.5. Myasthenia gravis elkülönítése a congenitalis myasthenia szindrómáktól 

A congenitalis myasthenia szindrómák által okozott izomgyengeség és fáradékonyság hasonló a MG által 

okozotthoz. A tünetek általában csecsemő- vagy gyermekkorban kezdődnek. A gyengeség általában fokozódik 

az izmok fáradásával párhuzamosan. Az elektrofiziológiai vizsgálatokkal csökkenő a válasz alacsony 

stimulációs frekvenciákon. AChR-elleni és MuSK-elleni antitestek nincsenek jelen. Immunoszuppresszív 

kezelésre ezek az esetek nem reagálnak. A családi anamnézisben jelen lehetnek congenitalis myasthenia 

szindrómára utaló tünetek. 

2.4.2. 4.2. Congenitalis posztszinaptikus kórképek 

A postszinaptikus szindrómák a leggyakoribbak a congenitalis myasthenia szindrómák között. A 

posztszinaptikus kórképek a négy felnőtt AChR alegységet (CHRNA1, CHRNB1, CHRND és CHRNE) és az 

intracelluláris rapsyn fehérjét kódoló gének mutációjának a következményei. Az utóbbi években kimutattak 

olyan génmutációkat, melyek a kritikus jelátviteli utakban fontos szerepet betöltő fehérjéket kódolnak, ezáltal a 

neurális eredetű agrin, az izom-specifikus tirozin kináz (MuSK) és az intracellularis adapter Dok-7 fehérje 

funkciózavarához vezetnek. Ezek a kórfolyamatok súlyos congenitalis myasthenia szindrómát okoznak. 

2.4.2.1. 4.2.1. Primer kinetikus defektusok AChR deficienciával vagy anélkül (lassú és gyors 
csatorna szindrómák) 

2.4.2.1.1. 4.2.1.1. Tünetek 

A lassú csatorna szindrómák esetében jellemző a tünetek fokozatos kialakulása. Felnőtt betegek esetében 

jellemző a nyak-, csukló-, ujj-extensor izmok gyengesége, amelyet enyhe opthalmoparesis kísér. Csecsemők 

esetében tolószék használata és gépi lélegeztetés válhat szükségessé. 

A gyors csatorna szindrómákra jellemző a súlyos fokú izomgyengeség, amely már születéskor megnyilvánulhat 

gyenge szopásban és sírási hangban. Felnőtt korban enyhe fokális gyengeség megjelenhet, amely érintheti a 

bulbaris- és a végtagizmokat. A hőmérséklet emelkedése és a megterhelés ronthatja a gyengeséget. 

2.4.2.1.2. 4.2.1.2. Vizsgálatok 

A lassú csatorna szindróma esetében elvégzett elektrofiziológiai vizsgálatok általában normális vagy enyhén 

csökkent CMAP értékeket mutatnak utókisülésekkel. Lassú RNS hatására a klinikailag gyenge izmok esetében 

csökkenő amplitúdójú válaszok figyelhetőek meg. Rutin EMG vizsgálat során myopathiás karakterű válaszok 

figyelhetők meg, többek között változó MUAP amplitúdók, polyphasia és csökkent időtartam. Spontán 

denervációs potenciálok ritkán jelennek meg. A lassú csatorna szindrómákra jellemzőek a fénymikroszkópos 

eltérések, amelyek az egyéb congenitalis myasthenia szindrómák esetében nincsenek jelen. Ezek az eltérések 

többek között az I-es típusú rostok dominanciáját jelentik izolált atrófiás I-es és II-es típusú rostok csoportjaival, 

továbbá változó rostméretet, tubularis aggregátumok megjelenését, rostszakadásokat, endomysialis fibrosist és a 

NMJ közelében létrejövő vakuolizációt. Az elektronmikoszkópos vizsgálat a véglemez junctionalis redőinek 

degenerációját fedi fel. Megfigyelhetők továbbá az apoptotikus nukleuszok és degenerálódó organellumok. A 

véglemezek eloszlása rendellenes. 

Gyors csatorna szindrómában az RNS enyhe dekrementumot mutat 3 Hz-es stimuláció hatására. 

2.4.2.1.3. 4.2.2.3. Patofiziológia 

A lassú csatorna zavarok alatt elsősorban olyan öröklött kinetikus defektusokat értünk, amelyek megnyújtják az 

AChR csatornák nyitvatartási idejét az AChR-ok α-, β-, ε-alegységeinek különböző mutációinak a 

következményeként. Ennek következtében megnő a kis méretű véglemez potenciál féléletideje és a véglemez 

potenciál lecsengése. Ez több mechanizmus útján jön létre, többek között a csatorna-nyitási gyakoriság 

megnövekedése, a zárás későbbi bekövetkezése vagy nagyobb ACh iránti affinitás révén. Ez a folyamat a 

junctionalis redők degenerációjához vezet, csökken az AChR-szintézis, csökken az AChR-ok száma és 

depolarizációs blokk jön létre. 
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Az AChR α-alegységének mutációja következtében létrejött gyors csatorna szindrómák recesszíven öröklődnek, 

ezzel szemben az ε-alegység mutációi heterozigótáknál fordul elő. A potenciált módosító mechanizmusok a 

lassú csatorna szindrómák ellentétei, a folyamat a csatorna nyitvatartási idejének csökkenéséhez vezet. 

2.4.2.1.4. 4.2.1.4. Kezelés 

A lassú csatorna szindrómák esetén a kolinészteráz-gátlók hatástalanok, sőt egyes betegek esetében még 

ronthatják is a tüneteket. A lassú csatorna szindrómák esetében hatásosak lehetnek egyes hosszú féléletidejű 

nyitott-csatorna blokkoló szerek, pl. a quinin, quinidin vagy a fluoxetin. 

Az edrophonium és a pyridostigmin javíthatják az izomerőt gyors csatorna szindrómában szenvedő betegek 

esetében. Egyes betegek esetében hatásos lehet a 3,4-DAP is, amely növeli az ACh kvantális felszabadulását 

idegi ingerület hatására, továbbá a pyridostigmin, amely növeli az aktiválódó AChR-ok számát. 

2.4.2.2. 4.2.2. Primer AChR deficiencia kinetikus defektussal vagy anélkül 

2.4.2.2.1. 4.2.2.1. Tünetek 

Arthrogryposis megjelenhet az AChR δ- és γ-alegységeinek a mutációiban. Az AChR ε-alegységének a 

mutációja a betegség enyhébb fenotípusú formájához vezet, mert megmarad a foetalis γ-alegység helyettesítő 

funkciója. Ezek jellemzően nem-progresszív fenotípus megjelenését eredményezik, végtag-, oculobulbaris és 

ritkán légzőizom érintettséggel. Ezzel szemben a nem-epszilon AChR alegység mutációk általában a kórkép 

súlyos fenotípusú formájához vezetnek, amely gyakran vezet légzési elégtelenséghez a fulladás és a légzőizmok 

gyengesége miatt. 

2.4.2.2.2. 4.2.2.2. Vizsgálatok 

A rutin elektrofiziológiai vizsgálatokkal általában nincs eltérés. A 2-5 Hz-es stimulációval elvégzett RNS 

vizsgálat során csökkenő amplitúdójú válaszok figyelhetők meg. Az SF-EMG vizsgálat megnyúlt jittert és 

blokkokat jelez. A szövettani vizsgálat során elszórt véglemez régiók figyelhetőek meg, amelyek kevesebb 

AChR-t tartalmaznak. Az izomszövet fénymikroszkópos vizsgálata I-es típusú izomrost dominanciára utal. Az 

immuncitokémiai vizsgálattal kimutatható a fötális AChR, amely γ-alegységet tartalmaz ε-alegység helyett. 

2.4.2.2.3. 4.2.2.3. Patofiziológia 

A primer AChR deficiencia autoszomális recesszív módon öröklődő kórkép, amelyet az AChR ε-alegységének 

homo- vagy heterozigóta mutációi okoznak. Csökkent denzitás és az AChR-ok abnormális eloszlása jellemző a 

betegségre. 

2.4.2.2.4. 4.2.2.4. Kezelés 

Mind az edrophonium, mind a pyridostigmin hatásosak lehetnek az izomerő javításában. A 3,4-DAP 

párhuzamos adásával további javulás érhető el. Az utóbbi időben felfedezték, hogy az albuterol (egy 

szimpatomimetikus szer) hatásos lehet a pyridostigminre és 3,4-DAP-ra nem reagáló betegek esetében. 

2.4.2.3. 4.2.3. Rapsyn deficiencia 

A rapsyn a posztszinaptikus membrán területére koncentrálja az AChR-okat valamint a szubszinaptikus 

citoszkeletonhoz rögzíti azokat dystroglycanon keresztül. Számos mutációt fedeztek fel a RAPSN régiójában 

továbbá a kapcsolódó promoter régiókban is. 

2.4.2.3.1. 4.2.3.1. Tünetek 

A legtöbb beteg esetében a myastheniás tünetek már születésnél vagy csecsemőkorban megjelennek, néhány 

beteg esetében csak a második vagy harmadik évtizedben manifesztálódnak a tünetek. A születéskori 

arthrogryposis és egyéb congenitalis malformációk az esetek egyharmadában fordulnak elő. Légúti fertőzések és 

egyéb lázas állapotok elősegítik a gyengeség fokozódását és a légzési elégtelenség kialakulását, melynek 

következménye anoxiás encephalopathia lehet. A RAPSN nyitott régiójában bekövetkezett mutációk nyomán 

létrejött klinikai jellemzők hasonlóak az autoimmun myastheniához, azonban az ophthalmoparesis ritka. A 

legtöbb beteg esetében a ptosis van jelen. A facialis és bulbaris gyengeség gyakori és gyakran társul a 

nyakizmok gyengeségével. A proximalis izmok gyengesége súlyosabb, mint a distalis izmoké. A dorsalflexiós 

lábizmok gyengesége a későn manifesztálódó betegség jellemző tünete. 
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2.4.2.3.2. 4.2.3.2. Vizsgálatok 

SF-EMG vizsgálat elvégzése elengedhetetlen a neuromusculáris transzmisszió károsodásának kimutatására. A 

véglemez morfológiai jellemzői valamint a neuromusculáris transzmisszió biztonsági zónáját károsító faktorok 

megegyeznek a primer AChR deficiencia esetén leírtakkal, azonban a véglemez AChR deficiencia általában 

enyhébb tünetekkel jár. 

2.4.2.3.3. 4.2.3.3. Patofiziológia 

A rapsyn egy protein, amely az AChR-ok posztszinaptikus membrán területére való koncentrálásáért felel. A 

rapsyn deficienciák abnormális AChR denzitást és eloszlást eredményeznek, amely akadályozhatja az ACh 

kötődését az AChR-hoz. 

2.4.2.3.4. 4.2.3.4. Kezelés 

A legtöbb beteg jól reagál a kolinészteráz-gátlókra, egyesek esetében további javulás érhető el 3.4-DAP 

adásával, míg másoknál eredményes lehet az ephedrin vagy az albuterol hozzáadása. 

2.4.2.4. 4.2.4. Nátrium csatorna myasthenia 

2.4.2.4.1. 4.2.4.1. Tünetek 

Normokalaemiás betegeknél hirtelen légzési- és bulbaris paresis lép fel születéstől kezdve, az egyes rohamok 

időtartama 3-30 perc. 

2.4.2.4.2. 4.2.4.2. Vizsgálatok 

Fenntartott magas frekvenciájú stimulálás (10-50 Hz) vagy kondicionáló magas frekvenciájú impulzussorozatot 

követő alacsony frekvenciájú (2 Hz) stimulálás csökkenti a neuromuscularis transzmisszió biztonságos 

működését a betegekben. A betegek véglemezének az elektrofiziológiai analízise során megfigyelhető, hogy a 

tartományon felüli véglemez potenciálok nem hoznak létre akciós potenciált az izomrostokban, amely az 

SCN4A által kódolt Nav1.4 mutációjára utal. 

2.4.2.4.3. 4.2.4.3. Patofiziológia 

A nátrium csatorna myastheniában a junctionális redőkben elhelyezkedő Nav1.4 nátrium csatornák mutáció 

következtében nem aktiválhatóak nyugalmi állapotban, így nem jöhet létre akciós potenciál az izomrostokban. 

2.4.2.4.4. 4.2.4.4. Kezelés 

A karboanhidráz gátlók hatásosak lehetnek nátrium csatorna mutációkkal járó kórképekben. 

2.4.2.5. 4.2.5. Plektin deficiencia 

A plektin, amelyet a PLEc gén kódol az élő sejtekben változatlan formában széles körben detektálható 

intermedier filamentum-kötő fehérje. A plektin egy egyetemes kapcsolófehérje a citoszkeletális komponensek és 

az egyes sejtorganellumok között különböző szövetek sejtjeiben. 

2.4.2.5.1. 4.2.5.1. Tünetek 

A plektin mutációinak következtében epidermolysis bullosa, egyes betegeknél progresszív izomdystrophia, míg 

másoknál myasthenia szindróma alakul ki. 

2.4.2.5.2. 4.2.5.2. Vizsgálatok 

Mikroelektróda vizsgálatokkal kimutatható, hogy a bordaközi izmok véglemezeiben alacsony amplitúdójú 

véglemez potenciál jön létre. A szövettani vizsgálat során degenerálódó organellumok, a véglemez strukturális 

elváltozásai valamint sok és kicsi szinapszis figyelhető meg. 

2.4.2.5.3. 4.2.5.3. Patofiziológia 

A plazma membrán defektusainak következtében az izomrostok túltöltődnek kalciummal és a junkcionális redők 

kiterjedt degenerációja jön létre. Ezek az elváltozások a citoszkeletális támasz hiányának a következményei. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 274  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.4.2.5.4. 4.2.5.4. Kezelés 

A kolinészteráz-gátló kezelés nem hatásos. 

2.4.2.6. 4.2.6. AChR alegységek és egyéb véglemez-specifikus fehérjék mutációi által okozott 
prenatalis szindrómák 

A γ-alegység patológiás mutációi már a méhen belül hypomotilitást hoznak létre a 16. és 31. terhességi hét 

között. A születéskor megjelenő klinikai tünetek az alábbiak: ízületi kontraktúrák, kis izomtömeg, multiplex 

pterygium (a nyak, hónalj, könyök, ujjak vagy fossa poplitea hálózatos bőrelváltozásaival), az ujjak fixált 

flexiós kontraktúrája, sajka alakú lábak kiugró sarokcsonttal és arcelváltozások, többek között enyhe fokú 

ptosis, kisméretű száj és lefelé görbülő szájzug. A myastheniás tünetek nem jelennek meg születéskor, mert 

addigra a foetalis γ-alegységeket már helyettesítik a felnőtt -alegységek a véglemezekben. A halálos fötális 

akinézis szindrómát az AChR α, β, és δ alegységek biallélikus mutációi hozzák létre. Ezeket az elváltozásokat 

rapsyn és Dok-7 deficienciákban is leírták. 

2.4.3. 4.3. A véglemez fejlődéséért és fenntartásáért felelős mechanizmusok 
defektusaival társult congenitalis myasthenia szindrómák 

2.4.3.1. 4.3.1. MuSK mutációk 

A MuSK nem csak az autoimmun válasz egyik célpontja szerzett MG-ban, de a MuSK mutációk congenitalis 

myasthenia szindrómához vezethetnek. 

2.4.3.1.1. 4.3.1.1. Tünetek 

MuSK mutáció esetén az alábbi tünetek észlelhetőek: gyengeség és légzési nehezítettség szüléstől kezdve vagy 

csecsemőkorban megjelenően, a kezdeti motoros mérföldkövek normálisak, jellemző a proximális végtagövi 

izomgyengeség a külső szemmozgások érintettsége nélkül. Előfordulhat ptosis, arc-, bulbaris- és nyakizom 

gyengeség. 

2.4.3.1.2. 4.3.1.2. Vizsgálatok 

A 2-3 Hz-es stimulációs frekvenciával végzett RNS hatására általában megjelennek a csökkenő amplitúdójú 

motoros válaszok. Fénymikroszkópos vizsgálat során megfigyelhető a véglemez méretének csökkenése, amely 

elváltozást a familiáris végtagövi myastheniában is leírták és valószínűleg a véglemezek inkomplett 

kifejlődésének a következménye. Elektronmikroszkópos vizsgálat során a posztszinaptikus membrán 

leegyszerűsödése figyelhető meg, míg intracelluláris mikroelektróda vizsgálat segítségével a kis szinaptikus 

potenciálok amplitúdójának csökkenése mutatatható ki. 

2.4.3.1.3. 4.3.1.3. Patofiziológia 

A MuSK mutáció során sérül az AChR aggregációja, amelynek következtében az AChR deficienciához hasonló 

állapot jön létre. 

2.4.3.1.4. 4.3.1.4. Kezelés 

A szimpatomimetikus hatású albuterol-szulfátra adott válasz kielégítő. 

2.4.3.2. 4.3.2. Dok-7 (downstream of tyrosine kinase 7) myasthenia 

2.4.3.2.1. 4.3.2.1. Tünetek 

A tipikus fenotípusra a gyermekkor és a harmadik évtized között megjelenő, ptosissal társuló végtagövi 

izomgyengeség jellemző. A külső szemmozgások általában nem érintettek. Súlyos bulbaris tünetek 

előfordulhatnak. Súlyos légzési elégtelenség szintén kialakulhat. 

2.4.3.2.2. 4.3.2.2. Vizsgálatok 

A 3 Hz-es stimulációs frekvenciával végzett RNS vizsgálat a legtöbb beteg esetén patológiás dekrementumot 

mutat (7. ábra). Dok-7 mutációban jellemző a véglemez méretének csökkenése és a junctionalis redők 

szerkezetének a variabilitása (jól fejlettől a degeneráltig), amelyet szövettani vizsgálat során észlelhetünk. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 275  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.15. ábra - 7. ábra: Dok-7 congenitalis myastheniában szenvedő fiatal felnőtt betegen 

végzett 3 Hz-es RNS vizsgálat. A m. obricularis oculi vizsgálata A, során 

dekrementumot nem lehetett detektálni, míg a m. trapezius vizsgálata (B) alatt az 

amplitúdók 85%-al csökkennek 

 

2.4.3.2.3. 4.3.2.3. Patofiziológia 

A Dok-7 egy transzmembrán fehérje, amely képes aktiválni az izom-specifikus kinázt. Ez a fehérje az agrinhoz 

és rapsynhoz hasonlóan valószínűleg részt vesz az AChR-ok csoportosulásában. Fontos szerepet játszik a 

neuromusculáris junctio szerkezeti integritásának a fenntartásában. 

2.4.3.2.4. 4.3.2.4. Kezelés 

A Dok-7 myastheniában szenvedő betegek változó mértékben reagálnak pyridostigminre. Sok beteg kedvezően 

reagál 3,4-DAP-ra és ephedrinre. 

2.4.3.3. 4.3.3. Agrin defektus által okozott congenitalis myasthenia szindróma 

Az agrin, melyet az AGRN gén kódol, egy multidomén proteoglikán, amelyet az idegvégződés szekretál a 

szinaptikus bazális laminába. Az agrin izom izoformja az A és B régiókat horgonyozza le a C-terminális 

közelében. Az agrin foszforillálja és ezáltal aktiválja a MuSK-ot az LRP4 receptora révén. Erre a ritka kórképre 

jellemző a ptosis megtartott szemmozgásokkal és enyhe gyengeséggel az arc- és medenceövi izmokban. A 

strukturális vizsgálatok során rosszul formált véglemezek, amelyeket csak részben fed idegvégződés valamint új 

véglemez régiók képződése látható. Expressziós vizsgálatok alapján kimutatható, hogy a mutáció nem érinti a 

MuSK aktivációját, mely az agrin vagy az α-disztroglikánhoz kötődő agrin révén jöhetne létre. A korábban 

kezelt betegek esetében azt találták, hogy a betegek nem reagáltak kolinészteráz gátlókra és 3,4-DAP-ra, 

azonban részben reagáltak ephedrinre. 

2.4.3.4. 4.3.4. Centronuclearis myopáthiával asszociált myasthenia szindróma 

Centronuclearis myopathiák klinikailag és genetikailag heterogén congenitalis myopathiák, amelyekben a 

legfőbb patológiai eltérés az izomrostok sejtmagjainak a centralizációja. A betegség kialakulásában feltehetően 

az alábbi fehérjék/gének játszanak szerepet: myotubularin (MTM1), dynamin 2 (DNM2), amphiphysin 2 (BIN1) 

és rianodin receptor (RYR1). A klinikai jellemzők alapján ptosissal, ophthalmoparesissel, abnormális 

fáradékonysággal, csökkenő RNS válasszal és/vagy megnövekedett jitterrel járó myastheniás zavarról van szó. 

Az AChR és MuSK elleni antitestek szerológiai vizsgálata negatív. Mutációk nem észlelhetőek az MTM1, 

DNM2, BIN1 és RYR1 génekben. Az izom véglemezek vizsgálata során leegyszerűsödött posztszinaptikus 

régiók és enyhe AChR deficiencia figyelhető meg. Egyes betegek reagálhatnak pyridostigminre. 

2.4.3.5. 4.3.5. A hexózamin bioszintézisének defektusa által okozott congenitalis myasthenia 
szindróma 

Ezt a CMS-t 2011-ben írták le. A GFPT1 gén mutációja okozza, amely a glutamin-fruktóz-6-foszfát 

transzaminázt kódolja. A GFPT1 szabályozza a glükóz hexózamin útvonal felé való áramlását, ezáltal a 

hexózamin termelődését és a prekurzorok elérhetőségét az N- és O-függő fehérjeglikolizáció számára. A tünetek 

általában az első évtizedben jelennek meg. Jellemző az emelkedett szérum CK-szint, a distalis és proximalis 

izomgyengeség jelen lehet, de a ptosis és a légzőizmok érintettsége ritkán fordul elő. Az izom immunblot 

vizsgálata az O-N-acetilglukózamin rezidumok csökkent expresszióját jelzi számos izomfehérjén. Az érintett 

betegek jól reagáltak AChE gátló kezelésre. 

2.4.4. 4.4. Familiáris végtagövi myasthenia 
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Ez a kórkép a szerzett autoimmun MG és a congenitalis myasthenia szindrómák között helyezkedik el. Az 

öröklésmenet autoszomális recesszív. Jellemző klinikai tünet a végtagövi izomgyengeség oculobulbaris tünetek 

nélkül. A tünetek típusosan gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban manifesztálódnak. Az elektrofizológiai 

eltérések megegyeznek a MG-ban leírtakkal. Az izombiopsziában tubularis aggregátumok láthatók nem 

specifikus myopathiás elváltozásokkal együtt. A kórkép jól reagál AChE gátló kezelésre. 

2.5. 5. Összefoglalás 

A neuromuscularis junkció zavarai súlyos fokú rokkantságot okozhatnak, és életveszélyes szövődményekhez 

vezethetnek. Mivel a legtöbb kórkép bizonyos mértékig kezelhető, a korai diagnózis felállítása és a kezelés 

megkezdése elengedhetetlen a kedvező klinikai kimenetel érdekében. 

2.5.1. Tesztkérdések 

(Néhány kérdésnél több helyes válasz is lehetséges.) 

1. Melyik mondatok tartalmaznak hamis állításokat? (B,D) 

A. A neuromusculáris junkció az a hely, ahol a terminális axonok aktiválják az izomrostokat, ezáltal 

kontrakció jön létre 

B. Amikor az akciós potenciál megérkezik a preszinaptikus idegterminálra, a feszültség-függő nátrium 

csatornák kinyílnak és Na2+ ionok áramlanak az extracelluláris folyadékból a preszinaptikus neuronok 

citoszoljába 

C. A vezikuláris membrán fúziója a preszinaptikus sejtmembránnal a vezikulumok kiürülését (acetilkolin) 

eredményezi a szinaptikus résbe, ez a folyamat exocitózisként ismert 

D. Az acetilkolin a szinaptikus résbe diffundál, majd kötődik a motoros véglemez muszkarin típusú 

acetilkolin receptoraihoz, ez az egyetlen hely ahová kötődni tud 

E. Az folyamat akkor fejeződik be, amikor az acetilkolin eldiffundál a szinapszisból vagy az 

acetilkolinészteráz enzim lebontja az acetilkolint kolinra és acetát csoportra 

2. Melyik kórkép tekinthető preszinaptikus neuromusculáris transzmisszió betegségnek? (A,B,D) 

A. Lambert-Eaton myasthenia szindróma (LEMS) 

B. Botulizmus 

C. Myasthenia gravis (MG) 

D. Kolin acetiltranszferáz deficiencia 

E. Nátrium csatorna myasthenia 

3. Melyik gyógyszerek kolinészteráz inhibítorok? (C,D,E) 

A. Aminoglycosidok 

B. Succinylcholine 

C. Edrophonium 

D. Pyridostigmine 

E. Neostigmine 

4. Melyik tünet nem típusos LEMS esetén? (B) 

A. Bilaterális felső és alsó végtagi, proximális hangsúlyú izomgyengeség 

B. Uni- vagy bilaterális nyelv atrophia 
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C. Csökkent nyugalmi mélyreflexek 

D. Respirációs izomzat gyengesége 

E. Autonóm tünetek az autonóm idegrendszer érintettsége miatt 

5. Az elektrofiziológiai vizsgálatok az alábbi kóros eltéréseket mutatják LEMS-ben: (A,E) 

A. A motoros válaszok amplitúdói alacsonyak, a latenciák és a vezetési sebességek viszont normális 

értéktartományban találhatóak 

B. A szenzoros válaszok paraméterei az esetek többségében kórosak 

C. 3 Hz frekvenciával történő repetitív idegrost stimuláció általában normális a disztális és a proximális 

izmok vizsgálatakor 

D. Ugyanez igaz az 50 Hz-es stimulációra 

E. A rövid fárasztásos teszt a motoros válasz amplitúdójának 100%-ot meghaladó növekedését mutatja 

fárasztást követően 

6. Milyen gyógyszereket lehet alkalmazni malignitással nem társult LEMS esetén? (B,C,D) 

A. Vinpocetin 

B. Pyridostigmine 

C. Prednisolone 

D. Azathioprine 

E. Ipilimumab 

7. Mi a botulizmus patomechanizmusa? (A) 

A. A botulinum toxinok a preszinaptikus motoros ideg terminál kolinerg rendszerén fejtik ki hatásukat, az 

acetilkolin transzmissziót blokkolják, ezáltal neuromusculáris blokádot hoznak létre 

B. A botulizmus egy szerzett autoimmun betegség, melyet nagyobb mértékben a P/Q típusú feszültség-függő 

kálcium csatornák (VGCC) ellen irányuló antitestek, kisebb mértékben az N-típusú VGCC és a 

synaptotagmin elleni antitestek hoznak létre 

C. A botulinum toxin megköti az acetilkolinészterázt a szinapszison belül; az acetilkolinészteráz csökkenése 

megnyújtja az acetilkolin szinaptikus felezési idejét, melynek számos mellékhatása lesz a neuromusculáris 

junkció vonatkozásában 

D. A botulizmus egy autoimmun betegség, a gyengeség kialakításában a cirkuláló antitesteknek van fontos 

szerepe az acetilkolin receptorok posztszinaptikus blokkolása és az acetilkolin nikotin receptorokon 

kifejtett excitatoros hatásának gátlása révén 

E. A botulizmus patomechanizmusa tisztán paraneoplasztikus 

8. Melyik agyidegek lehetnek érintve botulizmusban? (A,B,C,D,E) 

A. III 

B. IV 

C. VI 

D. VII 

E. IX 
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9. Koncentrikus tűelektródával elvégzett EMG vizsgálat denervációs potenciálokat (fibrilláció, pozitív 

éles hullám) mutat a vizsgált izomban, melyek a 4-5 nap után detektálhatóak. Igaz vagy hamis ennek a 

mondatnak az állítása? (A) 

A. Igaz 

B. Hamis 

10. Mi a legjellegzetesebb tünet myasthenia gravisban? (B) 

A. Végtagok disztális részét érintő neuropathiás fájdalom 

B. Fáradékonyság 

C. Homályos látás 

D. Vizelet inkontinencia 

E. Nyelv atrophia 

11. Melyik betegségekben fordulhat elő a nyak dorzálflexiós izmainak a gyengesége (head drop)? 
(A,B,C) 

A. Amyotrophias lateralsclerosis 

B. Myasthenia gravis 

C. Hypothyreosis 

D. Trigeminoautonóm fejfájás 

E. Wilson kór 

12. Melyek azok a betegségek melyek gyakran társulnak myasthenia gravis-al? (C,D) 

A. Parkinson kór 

B. Sclerosis multiplex 

C. Pajzsmirigy betegségek 

D. Szisztémás lupus erythematosus 

E. Glaucoma 

13. Melyik a legszenzitívebb elektrodiagnosztikai módszer myasthenia gravisban? (E) 

A. Repetitív idegstimuláció 

B. Electromyographia koncentrikus tűelektródával 

C. Motoros ENG vizsgálat 

D. Szenzoros és autonóm idegek vizsgálatai 

E. Egyes-rost (single-fiber) tűelektródás EMG 

14. Melyik mondat állítása igaz? (A) 

A. MuSK antitestek a betegek egy részénél detektálhatóak myasthenia gravisban 

B. Harántcsíkolt izmok elleni antitesteket nem lehet detektálni myasthenia gravisban 
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15. Myastheniás krízis a beteg életét veszélyeztető állapot. Melyik terápia okoz gyorsan egy rövidtávú 

javulást? (B, E) 

A. Cyclosporine 

B. Plasmapheresis 

C. Azathioprine 

D. Mycophenylate mofetil 

E. Intravénás immunoglobulin 
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3. 2.c. A piramidális rendszer (felépítése, működése, 
kórképek, működési zavarok). – Rékási Zoltán 
[Szakmai lektor: Matesz Klára] 

A betegségek viszonylatában fontos kiemelni a felső motoneuronok és az alsó motoneuronok különbözőségét a 

motoros szabályozásban. Klinikusok a tractus corticospinalis és corticonuclearis eredő neuronjait felső 

motoneuronoknak nevezik, míg az agytörzs és a gerincvelő motoneuronjait alsó motoneuronokak hívják. A felső 

motoneuron rendszer viszont több ennél: magába foglalja a kérgi kimenő jeleket biztosító tractus corticospinalist 

és corticonuclearist, valamint az agytörzsből eredő non-piramidalis leszálló pályákat is, melyek a vestibularis 

magvakból, a formatio reticularis-ból és a nucleus ruber-ből erednek, azaz a felső motoneuron rendszer 

mindazon leszálló pályát magába foglalja, mely a motoros aktivitás akaratlagos szabályozását befolyásolja. 

A gerincvelő motoros pályái anatómiailag és funkcionálisan két csoportra oszthatók: a lateralis csoportba a 

tractus corticospinalis lateralis és a tractus rubrospinalis tartozik, míg a medialis csoportba a tractus 

corticospinalis anterior, a tractus reticuluspinalis, a tractus vestibulospinalis és a tractus tectospinalis sorolható. 

A lateralisan elhelyezkedő pályák főleg a distalis izomzathoz projiciálnak (különösképpen a felső végtaghoz) és 

rövid propriospinalis kapcsolataik is vannak. Elsősorban az alkar és a kéz akaratlagos mozgásaiért felelősek, 

azaz precíz, magasan differenciált, finom mozgás kontrollt biztosítanak. Ezzel ellentétben a medialis 

elhelyezkedésű pályák a mellső szarv medialisabban elhelyezkedő motoneuronjait innerválják és viszonylag 

hosszú propriospinalis kapcsolatai vannak. Ezek a pályák elsősorban a törzs és a proximalis izmok (főleg alsó 

végtag) mozgásaiért felelősek (állás, testtartás). 

3.1. 1. A piramispálya 

A piramispálya vagy tractus corticospinalis a fő akaratlagos mozgatópálya, mely az agykéreg 5. rétegéből, a 

stratum pyramidale internum (str. ganglionare) jellegzetes neuronjaiból, a piramissejtjekből ered. Ezen 

neuronoknak a sejttestjei, melyet az ún. felső motoneuronoknak is neveznek, diffúz elhelyezkedésűek az 

agykéregben: érdekesség, hogy csak kb. a rostok 40%-a ered az elsődleges motoros kéregből (M1, gyrus 

precentralis - Brodmann area 4), míg a rostok többi része más frontalis (premotoros kéreg - area 6 és a 

supplementer motoros area a félteke medialis oldalán) illetve parietalis (primer somatosensoros cortex - area 

3,1, 2 és az azt körülvevő kéregrész - area 5) területről (1. ábra), valamint a gyrus cinguli-ból származik. 

2.16. ábra - 1. ábra 
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3.1.1. 1.1. A tractus corticospinalis eredése 

3.1.1.1. 1.1.1. Elsődleges motor kéreg 

Az elsődleges motoros kéreg területe a mozgás végrehajtásáért felelős. Testünk izmainak sémája fordított és 

aránytalan helyzetben vetül az elsődleges motoros kéregre (motoros homunculus): a garat és a gége található 

a gyrus precentralis legalján, majd az arc, a felső végtagok, a törzs és az alsó végtagok következnek felfele a 

félteke konvex felszínén a végén áthajolva a medialis felszínre (2. ábra). Aránytalanul nagy a reprezentációja pl. 

a hangképzésben szerepet játszó gégének és a nyelvnek, valamint a kéz ujjainak, jelezvén ezen izmok rendkívül 

precíz innervációját ellentétetesen az alsó végtag tömegesebb, de ügyetlenebb izmaival. 

A motoros kéregben a sejtek oszlopos elrendeződést mutatnak. Az elsődleges motoros kéreg terület oszlopainak 

elektromos ingerlésével egyedi izmok mozgását lehet kiváltani. Több kérgi oszlop idegsejtjei vetülhetnek 

ugyanahhoz az izomhoz, valójában a legtöbb inger több mint egy izom aktivációját okozhatja. Továbbá egy-egy 

oszlop kizárólagos sensoros jelet kaphat arról a perifériás területről, ahol a mozgást kiváltotta, valamint az 

elsődleges motoros központ az asszociációs kéregterületekről is kap direkt és indirekt összeköttetéseket. Ezzel a 

sensoros bejövő jelek képesek befolyásolni a motoros kimenő jelet (pl. tapintás és más érzetek valamint 

magasabb kérgi funkciók együttesen irányítják a mozgásokat) utalván egy feed-back-en alapuló mozgás 

kontrollra. 

2.17. ábra - 2. ábra 
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3.1.1.2. 1.1.2. Supplementer motoros area 

A supplementer motoros area a félteke medialis felszínén a sulcus cinguli mentén és felette található. Az 

elsődleges motoros kéregbe vetül és ugyancsak a test sémáját mutatja, de kevésbé pontosan, mint az elsődleges 

motoros kéreg területén. A supplementer motoros area elsősorban a mozgás sorozat szervezésében és 

tervezésében játszhat szerepet, míg az elsődleges motoros kéreg területe a mozgás végrehajtásáért felelős. Ezen 

területek léziója majmokban a komplex aktivitás teljesítésében és a bimanualis koordinációban okoz nehézséget. 

Mikor emberek magukban számolnak, a motoros kéreg nyugalomban van, azonban ha ki kell mondani hangosan 

a számokat a vérkeringés fokozódik az elsődleges motoros kéreg és a supplementer motoros area területén. Így 

mindkét terület szerepet játszik az akaratlagos mozgásokban, mikor komplex és tervezett mozgást hajtunk végre. 
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3.1.1.3. 1.1.3. Premotoros kéreg 

A premotoros kéreg a gyrus precentralis előtt foglal helyet, a félteke convex és medialis felszínein; ugynacsak 

somatotopias elrendeződést mutat. Ez a régió a parietalis kéreg szenzoros mezőiből kap összeköttést és az 

elsődleges motoros kéregbe, a gerincvelőbe és az agytörzsi formatio reticularis-ba vetül. Ez a régió felelős a 

tervezett mozgás kezdeténél a testhelyzet beállításáért és a mozgás előkészítéséért. Legfőképpen a felső 

végtag izmainak kontrolljában játszik szerepet, mely szükséges a test mozgáshoz való beállításához. 

3.1.1.4. 1.1.4. Parietalis kéreg 

A primer somatosensoros kéregből és az emögött elhelyezkedő parietalis területről a premotoros kéregbe 

vetülnek az idegrostok. A primer érzőkéreg léziója tanult mozgássorozatok kiesésével jár pl. késsel és villával 

való evés. Néhány neuron a kiszemelt tárgy kézzel való megfogásában és ennek manipulációjában, míg más 

idegsejt a kéz-szem koordinációjában játszik szerepet. A parietalis kéreg hátsóbb része fontos térbeli 

információkat szolgáltat a mozgás tervezéshez. A parietalis kéreg hátsóbb részeinek neuronjai a mozgás 

kontrolljában szerepet játszó leszálló pályákhoz járulnak hozzá. 

3.1.1.5. 1.1.5. Plaszticitás 

PET és fMRI vizsgálatok igazolták, hogy a motoros kéreg ugyanolyan plaszticitással rendelkezik, mint a 

sensoros kéreg. Gyors ujjmozgások tanulása esetén az adott ujjak reprezentációs területe megnő a contralateralis 

motoros kéregben; ez a változás már 1 hét elteltével detektálható és a 4. héten éri el maximumát. Más izmok 

kérgi reprezentációja is megnő, ha ezek az izmok is szerepet játszanak a mozgásforma tanulásában. Ha a majom 

agyában a motoros kéreg kéz reprezentációs területén kis fokalis lézió keletkezik, új kézi reprezentációs terület 

alakul ki a szomszédos ép kérgi területen a motoros funkciók visszatérésével. A motoros kéreg somatotopias 

területe tehát nem állandó, és megfelelő gyakorlattal változtatható. 

3.1.2. 1.2. Az akaratlagos mozgatópálya részei, lefutása, végződése 

A felső motoneuronok axonjai a corona radiata-n, majd a capsula interna crus posterior-ján keresztül 

szállnak le, ahol a rostok közel tömörülnek egymáshoz (2. ábra). Ennek folytatásaképpen a 

mesencephalonbanba kerülnek a pedunculus cerebri (crus cerebri) közepén, majd a basis pontis-on haladnak 

át, ahol különálló kötegekké rostozódnak fel, végül a medulla oblongata elülső felszinén szállnak le, ahol a 

pyramist formálják (innen kapja nevét a piramis pálya) (3. ábra). 

Egy-egy pyramisban kb. egy millió változó átmérőjű axon található. Az átlagos vezetési sebességük 60 m/s, ami 

arra utal, hogy az átlagos rostvastagságuk 10 µm (a „hatos szabály” elve alapján). A rostok kb. 3%-a különösen 

vastag (20 µm-ig); ezek a Betz-féle óriás piramissejtekből erednek elsősorban a motoros kéreg láb 

reprezentációs területén. Az összes corticospinalis rost excitatorikus, melynek neurotransmittere glutamát 

vagy aszpartát. 

2.18. ábra - 3. ábra 
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3.1.2.1. 1.2.1. Tractus corticonuclearis 

A tractus corticospinalis az agytörzsön való áthaladása közben rostokat ad az agyidegek motoros magjaihoz, 

mint tractus corticonuclearis (2. ábra). (Gyakran ezt a pályát tractus „corticobulbaris”-nak nevezik, mely eltérő 

értelmezést jelenthet). A tractus corticonuclearis rostjai a corona radiata-n keresztül szállnak le, majd a 

capsula interna genu-ja felé konvergálnak, ahol a tractus corticospinalis rostjaival együtt haladnak át. 

A tractus corticonuclearis rostjai az V. (n. trigeminus), a VII. (n. facialis), a IX., X., XI. (n. glossopharyngeus, n. 

vagus, n. accessorius) és a XII. (n. hypoglossus) motoros magjain végződik (tehát elsősorban az arc, az 

állkapocs, a garat-gége és a nyelv izmait beidegző motoneuronokon). Ezen agyidegek motoros magjainak 

(supranuclearis) innervációja többnyire bilateralis néhány kivételtől eltekintve, mely contralateralis: a nucleus 

motorius nervi facialis azon része, mely az arc alsó részének mimikai izmait idegzi be, a nucleus ambiguus 

uvulat innerváló része és a n. hypoglossus motoros magjának a m. genioglossus-ért felelős része (2. ábra). 

Van továbbá a leszálló rostoknak egy része, mely a tractus corticonuclearissal együtt száll le ugyan, de nem a 

Brodman area 4 vagy 6 területéről ered, hanem inkább a Brodman area 8-ból, a frontalis szemmezőből. Ezen 

rostok a konjugált szemmozgásokat irányitják, mely egy komplex motoros folyamat. Mivel ezen rostoknak 

speciális eredete és funkciója van, a frontalis szemmezőből eredő pályának külön nevet adtak (tractus 

corticomesencephalicus), jóllehet többnyire a tractus corticonuclearis részének tekintik. A tractus 

corticomesencephalicus a capsula internaban a piramispálya szomszédságában attól rostralisan halad, majd a 

szemmozgásért felelős agyidegek motoros magjai felé irányul pl. nervus III., IV., and VI. (n. oculomotorius, n. 

trochlearis és n. abducens) (2. ábra). A Brodman area 8 a szemizmokat kizárólag szinergista módon idegzi be. 

Az area 8 ingerlése az ellenkező oldal felé történő konjugált tekintést eredményezi. A tractus 

corticomesencephalicus rostjai nem közvetlenül a III., IV., és VI. agyidegek motoros magjain végződnek; ennek 

bonyolult anatómiai kapcsolatrendszere van, ami még nem teljesen feltérképezett. 

3.1.2.2. 1.2.2. Tractus corticospinalis lateralis 

A nyúltvelő caudalis részén a corticospinalis rostok 80-90%-a a piramisban keresztezi a középvonalat, mint 

decussatio pyramidum (2. és 3. ábra). Ezen rostok a gerincvelő contralateralis funiculus lateralisaban szállnak 

le, mint tractus corticospinalis lateralis (tractus corticospinalis cruciatus) és excitatorikusan direkten illetve 
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excitatorikus vagy gátló internuncialisokon keresztül indirekten a mellső szarv ún. alsó motoneuronjaival 

szinaptizálnak. 

A tractus corticospinalis lateralis célsejtjeinek egy csoportja az α and γ motoneuronok, melyek a cornu anterius 

lateralis részén helyezkedik el (lamina IX). Ezen alsó motoneuronok felelősek a végtagok distalis 

izomcsoportjának beidegzéséért, elsősorban a felső végtagon. Az tractus corticospinalis lateralis a végtagok 

flexor izmait facilitálja és az extensor izmokat gátolja gátló interneuronok aktiválásán keresztül hasonlóan a 

tractus rubrospinalis működéséhez illetve ellentétesen a tractus vestibulospinalis (lateralis) hatásához. A 

végtagok flexorait innerváló neuronok az extensor motoneuronokhoz képest hátrébb helyezkednek el a cornu 

anterius területén. A tractus corticospinalis lateralis corticomotoneuronalis rostjainak egyedi sajátossága a 

fractionatio, mely során neuronok kis csoportjai különállóan aktiválódnak. Ez legjobban a mutató ujjon válik 

nyilvánvalóvá, amelyet aránylag függetlenül tudunk hajlítani és nyújtani, jóllehet három a hosszú inak közül 

olyan izomhasról folytatódik, mely mind a négy ujjhoz vezet. A fractionatio precíz tanult mozgások 

kivitelezéséhez szükséges, mint pl. a kabát gombolása vagy a cipőfűző megkötése. A tanult mozgások kiesnek 

és ritkán állnak helyre teljesen, ha a corticomotoneuronalis rendszer sérül bárhol a motoros kéreg és a gerincvelő 

között. 

Jóllehet a fractionatio nyilvánvalóan fontos funkció, még az olyan egyszerű akaratlagos mozgásokat is a 

corticomotoneuronalis rostok irányítják, mint a könyök flexiója vagy a váll abdukciója. 

A tractus corticospinalis lateralis az egész végtag mozgásának kérgi kontrolljához szükséges, mely az alsó 

motoneuron körök vagy circuit neuronok kapcsolatán keresztül érvényesül. Ezek az interneuronok, az tractus 

corticospinalis lateralis célsejtjeinek egy másik csoportja, melyek néhány szegmensen keresztül innerválják a 

flexor és extensor neuron csoportokat. A legtöbb tractus corticospinalis rost contralateralisan végződik az 

interneuronokon a lamina IV-VI lateralis részén és a lamina VII mind lateralis mind medialis részén. Néhány 

közülük a lamina VIII-ban végződik bilateralisan. 

A tractus corticospinalis lateralis rostjai nagy számban végződnek gátló Renshaw sejteken is, melyek Ia gátló 

internuncialis sejtekkel és más Renshaw sejtekkel szinaptizálnak. Feltehetően a legfontosabb szerepük a primer 

moverek (elsődleges mozgató agonisták) és antagonistáik együttes kontrakciójának engedélyezése, hogy 

rögzithessünk egy vagy több izületet, pl. a kézen, mikor vágunk vagy lapátolunk valamit. Az együttes 

kontrakciót ilyenkor az Ia gátló internunciálisok Renshaw sejtekkel történő inaktiválásával érjük el. 

Az intermedier szürkeállományban Ia gátló internunciálisok is találhatók, melyek először aktiválódnak a tractus 

corticospinalis lateralis-szal egy akaratlagos mozgás során. Ezen Ia gátló internuncialisok aktivitása az 

antagonista izmok relaxációját eredményezi mielőtt a prime moverek összehúzódnak. Emellett az antagonista 

motoneuronok refrakter állapotát idézik elő, hogy ne lehessen őket stimulálni az izomorsó afferenseivel, melyet 

a mozgás okozta passzív feszülés hozna létre. Egy adott mozgás során ugyanis az tractus corticospinalis lateralis 

rostjai együtt aktiválják az α and γ motoneuronokat, mégpedig úgy, hogy az izomorsók a prime moverekben 

aktív feszülést, míg az antagonista izmokból passzív feszülést közvetítenek (aktív és passzív feszítés, lásd 2.e 

izomtónus fejezete). 

Pl. nyugalmi állás során a térdek "zárt" állapotában, enyhe hyperextensioban, a m. quadriceps inaktív, amit a 

patella "lazasága" mutat. Bármi erő, ami az egyik vagy mindkét térdizület flexióját eredményezné a m. 

quadriceps összehúzódását idézi elő az ott elhelyezkedő izomorsók tucatjainak passzív feszülése miatt. Mivel a 

hajlító mozgás így akadályoztatott, a reflexet resistencia-reflexnek nevezik. Ugyanakkor a térd akaratlagos 

flexiója során a mozgást elősegítő tényezők miatt a reflexet assistance-reflexnek hívják. A szignál negatívból 

pozitívvá váltását reflex megfordulásnak nevezik: reflex reversal. 

Összegezve, a tractus corticospinalis lateralis hatása az alsó motoneuron circuit-ra precíz tanult 

mozgásokat és az egész végtag szinergista mozgását eredményezi, mely mindkettő nélkülözhetetlen a 

komplex tanult motoros aktivitáshoz. 

3.1.2.3. 1.2.3. Tractus corticospinalis anterior 

A rostok kb. 10%-a a tractus corticospinalis anterior-ba lép be, (tractus corticospinalis directus), ami a 

funiculus anterior területén található a gerincvelő cervicalis és felső thoracalis részén (2. és 3. ábra). Ezek a 

rostok végül a commissura anterior (alba)-ban kereszteződnek és a mellső szarv medialis és a középső részén 

elhelyezkedő motoneuronokat idegzik be, melyek a törzs és végtagok proximalis izomzatát innerválják. A 

tractus corticospinalis anterior innervációja gyakran bilateralis. Az L2 alatt az alsó motoneuronokat csak a 
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tractus corticospinalis lateralis idegzi be, ugyanis az L2-től lefelé a myotomok fejlődéstanilag csak az alsó 

végtaggal állnak összefüggésben és nem állnak kapcsolatban a törzzsel. 

Az tractus corticospinalis anterior fontos szerepet játszik az ipsilateralis testhelyzet beállításban, mikor az 

ellenoldali végtaggal akaratlagos mozgásokat végzünk. Egyik kezünkkel való precíz mozgás végzése során pl. 

egy villanyégőt csavarunk be, a motoros szabályozás a contralateralis kéregből az tractus corticospinalis 

lateralison keresztül érvényesül. Ugyanakkor ahhoz, hogy közben stabilizáljuk a testhelyzetünket bilateralis 

corticalis parancs aktiválja a törzs és a proximalis végtagizmokat az tractus corticospinalis anterior 

közvetítésével. 

Összegezve, a corticospinalis rostok nagy része, függetlenül attól, hogy a gerincvelő melyik részén száll le, 

a corticalis eredéséhez képest contralateralisan végződik a gerincvelő mellső szarvában és excitatorikus 

neurotransmittert szabadít fel. A piramispálya rostjainak csak a maradék százaléka (kb. 10 %) száll le az 

ipsilateralis tractus corticospinalis lateralis-ben és végződik a gerincvelő ipsilateralis szürkeállományában (3. 

ábra), mely mind az axialis-, mind a végtag-izomzatot innerváló motoneuronokat képes befolyásolni. Ez azt 

jelenti, hogy az egyik oldali félteke mindkét oldalon aktiválni képes a proximalis és a distalis 

izomcsoportokat, mely főemlősökben a végtagok magasabb szintű funkcionális koordinációját eredményezi. 

Továbbá a bilateralis corticospinalis projekciók a sérülés utáni plaszticitás lehetséges forrását jelenthetik. Ezen 

relatíve kisebb leszálló pálya növekedési faktorokkal végzett terápiás manipuláció vagy myelin inhibitor-

neutralizációs stratégiák célpontja lehet, ami elősegítheti a plaszticitást és gyógyulást. 

Az tractus corticospinalis lateralis által innervált alsó motoneuronok az agytörzs más leszálló pályáival is 

kapcsolatban állnak közvetlenül vagy interneuronokon keresztül (non-piramidalis pályák). Amíg a tractus 

corticospinalis lateralis motoneuronokat aktiválva a precíz, tanult mozgásokért felelős, az agytörzsi pályák az 

erővel kapcsolatos mozgásokat aktiválják. 

3.2. 2. Az agytörzs non-piramidalis leszálló pályái 

A legfontosabb agytörzs eredésű leszálló pályák a következők: tractus vestibulospinalis, tractus reticulospinalis, 

tractus rubrospinalis és tractus tectospinalis. Ezek a pályák filogenetikailag öregebbek és főleg a törzs és a 

proximalis izmokat szabályozzák. A testmozgásokat koordinálják, stabilizálják a testhelyzetet akaratlagos 

mozgások során illetve biztosítják a testhelyzet változásait, ami célszerű motoros aktivitást/viselkedést tesz 

lehetővé. A gerincvelőben való elhelyezkedésük alapján 2 csoportra oszthatók: medialis és lateralis 

elhelyezkedésű agytörzsi pályák. 

3.2.1. 2.1. Medialis agytörzsi pályák 

A medialis agytörzsi pályákhoz tartozik a tractus vestibulospinalis, a tractus reticulospinalis és a tractus 

tectospinalis, melyek a tractus corticospinalis anterior-ral működnek közre. A gerincvelő funiculus anterior-

jában szállnak le és elsősorban interneuronokon illetve hosszú propriospinalis neuronokon végződnek, melyek a 

mellső szarv ventromedialis részén helyezkednek el és a törzs, valamint a proximalis izmokat kontrolláljak. 

Néhány medialis agytörzsi pályarost közvetlenül is szinaptizál az axialis izmokat innerváló motoneuronokkal. 

3.2.1.1. 2.1.1. Tractus vestibulospinalis 

A vestibulospinalis rendszer a pons caudalis része és a medulla rostralis része között elhelyezkedő vestibularis 

magvakból ered és tractus vestibulospinalis medialisra és lateralisra osztható. A tractus vestibulospinalis 

medialis, melyet a fasciculus longitudinalis medialis leszálló részének is hívnak, főleg a nucleus vestibularis 

medialisból indul. Bilateralisan száll le az agytörzsön keresztül, majd a gerincvelő funiculus anteriorjában halad, 

végül az alsó motoneuron circuit neuronjain végződik a gerincvelő cervicalis és felső thoracalis szintjén. A 

tractus vestibulospinalis medialis azon motoneuronokat befolyásolja, melyek a nyakizmokat kontrollálják, 

felelősek a fej stabilizálásáért mikor mozog a testünk vagy amikor a fejünket mozgatjuk a térben, továbbá a 

fejmozgásokat koordinálja a szemmozgásokkal. A tractus vestibulospinalis lateralis a nucleus vestibularis 

lateralisból ered. Ipsilateralisan száll le az agytörzs anteromedialis területén, majd ugyancsak a gerincvelő 

funiculus anteriorjában halad. 

A tractus vestibulospinalis lateralis rostjai a gerincvelő mentén végig ipsilateralisan végződnek, ahol az extensor 

izmok aktivitását facilitálják míg a flexor izmokét gátolják. Ezen funkciókon keresztül a pálya a testhelyzet 

beállítását mediálja azzal, hogy kompenzálja azt mozgásokhoz, a testhelyzetének változásaihoz, továbbá a fej 

és a test térbeli irányát koordinálja. Ennek megfelelően a vestibularis magvak a belső fül felől érkező 

egyensúlyozási információkat fogadják és dolgozzák fel. A gerincvelő neuronjaival való közvetlen kapcsolat 
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biztosítja ugyanis, hogy a testhelyzetet azonnal tudjuk korrigálni, ha a fej helyzetének változását észleli a belső 

fül. 

3.2.1.2. 2.1.2. Tractus reticulospinalis 

A tractus reticulospinalis a legprimitívebb leszálló motoros rendszer. Ugyan a formatio reticularis teljes 

hosszában lévő neuronokból eredhet, mégis legfőképpen a hídban és a nyúltvelőnek a rostralis részén levő 

formatio reticularisból származik azon rostok nagy része, melyek a somatomotoros funkcióban vesznek részt. A 

hídból eredő rész főleg ipsilateralisan száll le az agytörzs anteromedialis területén, majd a gerincvelő funiculus 

anteriorjában halad, míg a medullaris eredetű rész többnyire contralateralisan a gerincvelő funiculus 

lateralisaban található. A rostok végül a gerincvelő teljes hossza mentén az alsó motoneuron circuit-on 

végződnek. A reticulospinalis rendszer a testhelyzet fenntartásában és az izomtónus változásaiban játszik fő 

szerepet különösképpen a γ-motoneuronokon keresztül. Olyan primitív mozgásformákért felelős izomcsoportok 

aktivitását koordinálja, mint a test irányultsága egy stimulus felé közeledve vagy attól távolodva, illetve olyan 

mozgásokat irányít, mely nem kíván kézügyességét. Integrálja továbbá a distalis és proximalis izmok 

működését, valamint a végtagok akaratlagos mozgásaival kapcsolatos izomtónus változásokat indítja el. 

A légzés szabályozása: A formatio reticularisban lévő neuronok egyik fontos funkciója a légzés kontrollja. A 

nyúltvelőben elhelyezkedő tónusosan aktív neuronok olyan gerincvelői neuronokhoz projiciálnak, melyek a 

légzésben szerepet játszó vázizmokat innerválnak. Ezen légzésért felelős neuron csoportok akaratlagos 

szabályozása corticalis összeköttetésekkel valósul meg. 

Emócionális motoros rendszer: A formatio reticularis egy olyan neuronhálózatot is magába foglal, mely 

monoaminerg neurotransmittereket tartalmaz, mint pl. serotonin, noradrenalin és dopamin. Ezek a neuronok 

olyan limbikus rendszerhez tartozó struktúrákból kapják a bemeneti jelet, amelyeknek széleskörű kapcsolatai 

vannak, benne a gerincvelőhöz leszálló pályákkal. Összegezve, ezek a leszálló monoaminerg pályák egy olyan 

emócionális motoros rendszert alkotnak, melyek az érzelem kifejezését közvetítik. Pl. egy depressziós 

betegnek a boldog egyéntől eltérő testtartása és testbeszéde van. Az emócionális motoros rendszer a gerincvelői 

motoneuronok excitabilitását meghatározhatja és az emócionális testbeszéd fontos összetevője. Az 

excitabilitásban történő változások felelősek azért, ha valaki pl. "ugrál az örömében" vagy izgatott. Az 

emócionális motoros rendszer befolyásolja az aktiváció ingerküszöbének eltolását. 

3.2.1.3. 2.1.3. Tractus tectospinalis 

A tractus tectospinalis a mesencephalon colliculus superiorjából ered. Rostjai contralateralisan haladnak az 

agytörzsben, majd a gerincvelő funiculus anteriorjában, végül a cervicalis gerincvelő felé projiciálnak, ahol a 

nyak mozgásaiért felelős motoneuronokat innerválják. Ez a pálya a felelős a fej és nyak helyzetéért a 

szemmozgások során. 

3.2.2. 2.2. Lateralis agytörzsi pályák 

A lateralis agytörzsi pályákhoz tartozik a tractus rubrospinalis, mely a distalis izmok fő kontrollját adó tractus 

corticospinalis lateralis-szal működik közre. A tractus rubrospinalis neuronjai a mesencephalon nucleus 

ruberében találhatók, melyek rostjai keresztezik a középvonalat és a gerincvelői mellső szarvának dorsolateralis 

részében lévő interneuronohoz projiciálnak, hogy ugyancsak a distalis végtagizmok motoneuronjait 

befolyásolják. A tractus rubrospinalis a flexor motoneuronokra nézve excitatorikus és gátolja az extensor izmok 

motoneuronjait. Ez a pálya kevésbé fontos emberben, de a decorticatios rigiditás jellegzetes testtartásában 

szerepet játszhat. 

3.2.2.1. 2.2.1. Tractus rubrospinalis 

A tractus rubrospinalis a mesencephalon nucleus ruberjéből ered. Rostjai még a középagyban kereszteződnek 

keresztezik a középvonalat, áthaladnak az agytörzs tegmentumán és a contralateralis oldalon a gerincvelő 

funiculus lateralisában szállnak le, majd a felső végtag flexor izmait innerváló alsó motoneuronon végződnek 

Emberben szerepe kevésbé jelentős, a tractus rubrospinalis funkcióját nagyban az tractus corticospinalis lateralis 

fedi le. A nucleus ruber elsődleges funkciója eltolódott: a felső végtag motoros kontrolljában szerepet játszó 

struktúrától egy fontos integrátor és relay mag irányába, melynek a cerebellaris visszacsatoló szabályozó 

körökkel van kapcsolata. Az tractus corticospinalis lateralis kiesésével a tractus rubrospinalisnak a felső végtagi 

flexor izmokra kifejtett hatása jobban érvényesül. 
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3.3. 3. Felső motoneuron és alsó motoneuron lézióik 

3.3.1. 3.1. A felső motoneuron rendszer 

A felső motoneuron rendszer léziói a feljebb leírt leszálló pályák alsó motoneuronokra kifejtett hatásának 

megszakítását eredményezi. A rendszer bármely szintjén előforduló stroke (hirtelen vascularis lézió) okozhatja 

elsősorban, vagy gerincvelői haránt lézió következtében alakulhat ki jellegzetes tünetegyüttest eredményezve. 

Ha a lézió a decussatio pyramidum-tól rostralisan helyezkedik el, a paralysis contralateralisan jelentkezik, 

amennyiben a decussatio-tól caudalisan van, ipsilateralis oldalon manifesztálódik. A sérülés típusosan egész 

végtagot, vagy izomcsoportokat érint. 

Az alsó motoneuronokra ható corticalis jelek kiesése miatt az akaratlagos mozgás gyengülése vagy kiesése 

(paralysis) jellemző. Az érintett végtagon először flaccid paralysis jelentkezik, mely az ínreflexek kiesésével 

társul. Elveszik a normalis izomtónus – amelyet passzív mozgásra való ellenállással definiálnak (pl. a vizsgáló 

által mozgatott térd flexiója és extensiója során). 

Bizonyos idő elteltével, általában néhány nap vagy hét után egyes akaratlagos motoros funkciók visszatérhetnek. 

Ugyanakkor az izomtónus erőteljesen megnő. Típusosan hosszú távú hatás az izmokra a spaszticitás, mely 

kórosan fokozott reflexekkel társul (hyperreflexia). Klasszikus "bicska (claspknife)” jellegű spaszticitás 

jellemző a lábra: a térdízület passzív flexiója során a kezdeti erős ellenállás után az ízület hirtelen hajlíthatóvá 

válik. 

A spaszticitás annak a következménye, hogy a γ motoroneuronoknak megnő az aktivitása az izomorsóra, ami 

megnövekedett afferens jelet eredményez az izomorsó felől, mely az α motoneuronok fokozott tüzelését okozza. 

A hiperszenzitivitás a γ motoneuronokra kifejtett leszálló centralis gátló kontroll kiesésének következménye, 

mely az izomorsókat innerválja. Az intrafusalis izomorsók ezáltal permanensen aktiváltak (prestreched állapot) 

és a normálnál előbb válaszolnak az izom további feszítésére. Egy másik magyarázat szerint a tónusos 

supraspinalis kontroll kiesése esetén a substantia gelatinosa területén lévő gátló GABA neuronok aktivitásának 

csökkenése van a fokozott ingerlékenység hátterében; a supraspinalis szabályozást biztosító rostok ugyanis 

egyrészt a tractus corticospinalisból, másrészt a corticoreticulospinalis rostokból származnak, mely utóbbi 

inkább az agytörzs tegmentumán, mint a piramisán keresztül éri el a gerincvelőt. Az izomhossz beállítási 

szabályozási kör zavara lép fel feltehetően, mely során a felső végtag flexorai és az alsó végtag extensorai 

abnormálisan rövid target-hosszra vannak beállítva. 

A megnövekedett izomtónus a felső motoneuronoknak a formatio reticularisra való hatásának a zavara és a 

következményes reticulospinalis pályák diszfunkciója miatt következhet be, mely az izomtónus szabályozásában 

játszik szerepet. Hyperreflexia, vagy fokozott ínreflexek feltehetően ugyancsak a leszálló pályáknak a 

gerincvelő circuit neuronjaira való gátló hatásának a kiesése miatt alakulhat ki. 

Clonus, azaz az akarattól független izomkontrakciók sorozata, tartós feszítési ingerre adott válaszként alakul ki 

(pl. boka vagy csukló flexor izmainak ritmikus kontrakciója 5-10-szer másodpercenként hirtelen passív 

dorsalflexióra). A clonust a spaszticitás, az emelkedett izomtónus és a hyperreflexia kombinációja okozhatja. 

Az extensor plantaris reflex vagy Babinski-tünet rendszerint kiváltható, de nem mindig van jelen. Amikor a talp 

lateralis szélét végighúzzuk, egészséges egyénben az öregujj plantarflexioba kerül. A reflex a tractus 

corticospinalis hatása alatt áll, amennyiben a piramispálya sérül, az öregujj hátrafeszül. 

A Babinski-tünet még normalisan is kiváltható újszülöttben az első 2 életévben - a jel eltünése a corticospinalis 

rostok myelinizációjának befejeződésével és/vagy az alsó motoneuronokhoz leszálló direkt corticalis 

kapcsolatok kialakulásával hozható összefüggésbe. 

A hasi reflexek hiányoznak az érintett oldalon. A normalis abdominalis reflex a hasizmok rövid kontrakciójából 

áll, mikor a felette levő bőrt megkarcoljuk. 

A capsula internat érintő stroke sérülés következményei, különösképpen a hyperreflexia és a hypertonia a tractus 

corticospinalis mellett más pályák léziójával is összefüggésbe hozható. Ezek közé azok az egyéb leszálló 

corticalis rostok tartoznak, melyek az agytörzs magjaihoz projiciálnak, mint a vestibularis magvak és a formatio 

reticularis, melyekből olyan leszálló pályák indulnak ki, melyek a motoneuronok aktivitását befolyásolják. 

Izom atrophia nincs, mert az alsó motoneuronok még aktívak. Jóllehet, hosszú távon inaktivitási atrophiát lehet 

megfigyelni az izmok használatba vételének hiánya miatt. 
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3.3.2. 3.2. Az alsó motoneuron rendszer 

Az alsó motoneuron rendszer képezi a végső közös utat a vázizmok felé történő jelátvitelhez. Az alsó 

motoneuron rendszer magába foglalja a gerincvelő mellső szarvában lévő neuron circuit-ot, mint a vázizmokat 

innerváló α motoneuronok, az izomorsókat beidegző γ motoneuronok, és azon lokális circuit neuronok, melyek 

szerepet játszanak a spinalis reflexutakban. Az alsó motoneuronokhoz menő input meghatározza azok tüzelési 

rátáját, ami viszont az izom kontrakciót determinálja. Az α motoneuronok, melyek a végtagok mozgását 

irányítják, a kéreg felől kapnak bemenő jelet, hogy az akaratlagos mozgásokat elindítsák. Azok az α 

motoneuronok, melyek az egyensúlyt és a testhelyzetet kontrollálják, főleg az axialis izmokhoz vetülnek és 

főleg az agytörzsi magvakból kapják a parancsot. A γ motoneuronok az elsődleges input szignált a formatio 

reticularisból fogadják és az izomtónust szabályozzák az izomorsóra való hatásukon keresztül. Az alsó 

motoneuronokat befolyásoló másik faktorcsoporthoz a gerincvelői reflexek tartoznak. 

Az alsó motoneuron léziói a gerincvelői α motoneuronok vagy az agyidegi motoros magok sérülésének 

következtében alakulnak ki. Ez a fajta lézió lehet szisztémás, mint pl. poliomyelitis esetén, ahol a vírus 

szelektíven a mellső szarv motoneuronjait érinti vagy a perifériás ideg harántléziójánál. A sérülés mindig azon 

izmokat érinti csak, amelyeket az érintett alsó motoneuronok innerválnak. 

Típusos tünet a flaccid gyengeség vagy paralysis, mely az izomhoz menő motoros jelek részleges vagy teljes 

hiánya következtében alakul ki. Különbözik a spasztikus paralysistől, melyet felső motoneuron lézió esetén 

lehet látni, ahol az izomhoz menő bemeneti jel ép marad, de az α motoneuronokat innerváló leszálló pályák 

befolyása megszűnt. Az innerváció hiánya magába foglalja az izomtónus vesztését (hypotonia), mely a passzív 

feszítésre adott csökkent ellenállással diagnosztizálható. Az ínreflexek elnyomottak vagy hiányoznak (a sérülés 

mértékétől függően), mert nincs bemeneti jel az izomrost számára. A neuronalis jel kiesése trophikus faktorok 

kiesését is jelenti, melyet a mellső szarv neuronjai táplálnak az izmok felé, és ez következményes 

izomatrophiához vezet. 

3.3.3. 3.3. A centralis motoros rendszer lézióinak lokalizációja 

Egy agykérget érintő lézió, pl. infarktus, tumor vagy traumás sérülés az ellentétes oldalon a test egy részének a 

gyengeségét okozza. Hemiparesis gyakrabban látható az arcon és a kézen (brachiofacialis gyengeség), mint 

bárhol máshol, mivel a test ezen részeinek nagy a kérgi reprezentációja. A típusos klinikai leletek társulva az (a) 

helyen lévő lézióval jellemzően a felső végtag distal paresise, aminek a legkomolyabb funkcionális 

következménye a finom motoros kontroll károsodása (4 ábra a). A gyengeség nem teljes (paresis inkább mint 

plegia), és flaccid jellegű inkább, mint spasztikus, mivel a non-piramidalis motoros pályák széles területen 

szórtan terülnek el. Egy irritatív léziós hely (a) focalis (Jackson típusú) epilepsziát okozhat. 

Ha a capsula interna-ban van a lézió helye (4 ábra b) pl. ischemia vagy hemorrhagia miatt, contralateralis 

spasztikus hemiplegia jelentkezik– a léziók ezen a szinten ugyanis mind a piramidális mind a non-piramidális 

pályákat érintik, mivel itt a két típusú rostok közel szomszédságban vannak. A tractus corticonuclearis is 

érintett, ami a contralateralis facialis bénuláshoz vezet, melyhez centralis hypoglossus ideg bénulás társulhat. 

Más agyidegben nem jelentkezik deficit, mivel a többi motoros agyideg bilateralisan innervált. A contralateralis 

paresis flaccid először (a “shock fázisban”), de utána órák vagy napok múlva spasztikussá válik a társult non-

piramidális pályák sérülése miatt. 

A pedunculus cerebri-ben lévő léziók esetén (4 ábra c), pl. tumor vagy vascularis folyamatok, hemorrhagia, 

contralateralis spasztikus hemiparesis alakul ki, esetleg egy ipsilateralis nervus oculomotorius bénulással 

társulva (Weber-szindroma). 

A pontin léziók érintik a piramispályát (4 ábra d, pl. agytörzsi ischemia, hemorrhagia, tumor), melyek 

contralateralis vagy esetleg bilateralis hemiparesist okoznak. Tipikusan, nem az összes piramispálya rost 

érintett, mert a rostok szélesebb területen vannak szétszóródva a híd szintjében, mint máshol (pl. a capsula 

interna szintjében). A facialis és hypoglossus magokat beidegző rostok már leváltak egy dorsalisabb helyzetbe 

mielőtt elérik ezt a szintet; ennélfogva centralis facialis vagy hypoglossus bénulás társulása ritka, de ipsilateralis 

trigeminus idegkiesés vagy abducens bénulás járhat vele. 

A medullaris pyramis léziója (4 ábra e, rendszerint tumor miatt) izoláltan sértheti a piramispálya rostjait, mivel a 

non-piramidális pályák jóval dorsalisabban találhatók ezen a szinten. A sérülés eredménye flaccid contralateralis 

hemiparesis lehet. A gyengeség kisebb mértékű, mint teljes bénulás esetén (azaz paresis inkább, mint plegia), 

mivel a maradék leszálló pályák megtartottak. 
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A piramispálya léziói a gerincvelőben. Egy piramispályát érintő cervicalis szinten lévő lézió, (4 ábra f, pl. 

trauma tumor, myelitis) ipsilateralis spasztikus hemiplegiát okoz: ipsilateralis, mert a pálya már kereszteződött 

egy magasabb szinten, és spasztikus, mert mind non-piramidális pályákat mind piramispálya rostokat tartalmaz 

ezen a szinten. A felső cervicalis gerincvelő bilateralis léziója quadriparesist vagy quadriplegiat okozhat. 

Egy piramispályát érintő lézió a thoracalis gerincvelőben (4 ábra g, pl. myelitis, trauma) az also végtag 

spasztikus ipsilateralis monoplegiaját okozza. Bilateralis érintettség paraplegiát okoz. 

2.19. ábra - 4. ábra 
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3.3.4. 3.4. Alsó motoneuron betegség 

Alsó motoneuron betegséget számos fertőző ágens idézhet elő – kiemelten a poliomyelitis virus. A motoneuron 

betegség terminusa, egy tünetegyüttest foglal magába, mely a felső motoneuron és alsó motoneuron 

degenerációja jellemez késő középkorúaknál. Az első egy –két évben alsó motoneuron egyedül is lehet érintett, 

különösképpen a felső végtagon. Ezt a fázist progresszív muscularis atrophianak hívnak és a következő tünetei 

vannak (lásd animáció): 

1. Az érintett izmok gyengesége, mely együtt jár: 

2. Izomleépülés. Az izomleépülés nem csupán inaktivitási atrophia, hanem a motoneuronok által termelt és az 

izomhoz axonalis transporttal közvetített trophikus faktorokhiányának az eredménye. 

3. Ínreflexek kiesése (areflexia) a leépült izmokban. 

4. Fasciculációk, amely kis izomcsoportok látható rángása az izomleépülés korai stádiumában. Ezek a 

motoneuronok spontán tüzeléséből keletkeznek a motoneuronok aktivációjával 

5. Fibrillációk, melyek apró kontrakciók, melyeket csak tű elektromiográfiával lehet detektálni. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

Előbb-utóbb, felső motoneuron betegség tünetei is jelentkeznek. Az alsó végtagok gyengévé válnak, növekedett 

izomtónussal és élénk reflexekkel. Ezt az állapotot amyotrophias lateralis sclerosis-nak nevezik. A 

motoneuronok degenerációja lokalizált degenerációként kezdődik és utána terjed szét neuronalis kapcsolatokon 

keresztül az egész somatikus motoros rendszerre. Az alsó motoneuronok mind a gerincvelő mellső szarvában, 

mind az agytörzsi agyidegek motoros magjaiban érintettek lehetnek. Ezen neuronok elvesztése az izmok 

atrophiájához vezet, mivel az izmokat trophikus vagy nutritív faktorokkal ellátott motoneuronok esnek ki 

(amyotrophias, izom atrophia). A károsodott felső motoneuronok magába foglalhatják mind a corticalis eredésű 

(tractus corticospinalis és corticonuclearis) mind az agytörzsi eredéstű pályák indulási helyeit. A gerincvelő 

funiculus lateralisában lévő motoros pályák degenerációja és a következményes gliális heg vezet ennek a 

gerincvelői résznek a sclerosisához (lateralis sclerosis, a “funiculus lateralis keményedése”). Érdekességképpen 

mind az oculomotoros, mind a visceralis motoneuronok megkíméltek ebben a betegségben. A betegség klinikai 

manifesztációi alapján a tüneteket 2 csoportra lehet osztani aszerint, hogy ezek az alsó motoneuronokkal vagy a 

felső motoneuronokkal vannak-e kapcsolatban. A betegség előrehaladtával mind a felső motoneuronok, mind az 

alsó motoneuronok érintve lesznek. 

Az alsó motoneuron tünetek típusosan egy végtag gyengeségével kezdődnek, rendszerint a distalis 

izomcsoportokat érintve. Jellemző az izmok görcse kora reggel. Az izomgyengeség azután az egyik oldalról a 

másik oldal ugyanazon izomcsoportjaira terjed át. Izom atrophia és izom fasciculációk figyelhetők meg. Amikor 

az agytörzsi alsó motoneuronok érintve lesznek, a klinikai tünetek magába foglalhatják a rágási nehézségeket (a 

n. trigeminus motoros magja), a nyelési zavarokat (nucleus ambiguus), valamint az arc (n. VII) és a nyelv (n. 

XII) mozgásának rendellenességeit. 

A felső motoneuron tünetek magába foglalják a spaszticitás és az izom-feszítési reflexek (hyperreflexia) 

klasszikus tüneteit. A corticonucelaris rostok degenerációja beszéd nehezségekhez vezethez (dysarthria) a 

beszédben érintett különböző agyideg magvak közötti koordináció hiányának következtében. A bemeneti jelnek 

a formatio reticularishoz való zavara vezethez az érzelmek nem megfelelő motoros kifejeződéséhez, pl. túlzott 

sírás vagy nevetés. 

A mortalitás nem elsősorban a betegség hosszától vagy a betegség progressziójától függ, hanem kizárólag az 

érintett magoktól. Ha a motoros rendszer azon része érintett, mely a fő légzési izmokat idegzi be, a beteg 

meghal. Ez a betegség korai vagy késői stádiumában is előfordulhat. 

Mivel a betegség csak a somatikus motoros rendszerre korlátozódik, nincsenek szenzoros kiesések vagy bél 

vagy hólyag működési zavarok még a késői stádiumban sem. 
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A híd és a nyúltvelő motoros agyideg magvai érintettek lehetnek a kezdetnél (progresszív bulbaris bénulás) vagy 

csak a végstádiumban. Halál, légzési komplikációk miatt rendszerint a megjelenéstől számított 5 éven belül 

következik be. 

Az etiológiai nyomok keresése intenzív kutatás tárgyát képezi. A motoneuronok szabadgyökökkel való 

károsodását hosszú ideje feltételezik és érdekes adat, hogy a szabadgyök fogó enzimek mutációját tudták 

kimutatni néhány betegben azok közül a 10% közül akik autosomalis dominans módon öröklik a motoneuron 

betegséget. Mivel ismert tény, hogy a neurotrophinok retrograd transzportja esszenciális a neuronok hosszútávú 

túléléséhez, a jelenlegi kutatások a signal endosomák retrograd transzportjára irányulnak. Különösen a dynein 

motor protein retrograd transzportjának hibája játszik szerepet néhány neurodegenerativ betegség 

kialakulásában. 

3.3.5. Tesztkérdések 

1. Egy sérültet autóbaleset miatt szállítottak kórházba, mely során az ablaknak ütődött és beverte a fejét. 

Eszméleténél volt ugyan, de zavart és dezorientált volt. CT vizsgálat során subduralis hematomának 

tünő vérömlenyt találtak, de koponyatörése nem volt kimutatható. A fokozódó vérömleny balra tolta 

az agyát, mely a bal oldali pedunculus cerebri-nek a tentorium cerebelli-vel való kompresszióját 

eredményezte. A további vizsgálatokkal nagy valószínűséggel a következőket találnának: (A) 

A. A test jobb oldalán izomgyengeséget, valamint növekedett izomtónust és reflexeket. 

B. A test bal oldalán izomgyengeséget, valamint csökkentett izomtónust és reflexeket. 

C. A test jobb oldalán csökentett fájdalom és hő érzékelést. 

D. A test jobb oldalán csökkentett térbeli és időbeli 2-pont diszkriminációt és propriocepciót. 

E. Az arc jobb oldalán csökentett fájdalom és hő érzékelést. 

2. Melyik állítás helyes a tractus corticonuclearisra nézve? (C) 

A. A tractus corticospinalissal együtt ered kizárólag a motoros kérgi területektről. 

B. Főleg a capsula interna crus posterius-ában száll le. 

C. A legtöbb agyidegi motoros maghoz bilateralis innervációt biztosít. 

D. Circuit neuronokkal áll kapcsolatban, hogy az egész végtag motoros aktivitását koordinálja. 

E. Mind a somatomotoros mind a visceromotoros agyidegi magvakat innerválja az agytörzsben. 

3. Egy betegnek a vizsgálatok során a következő tüneteket találják: a jobb kar és kéz gyengesége, a jobb 

karon és kézen csökkentett izomtónus és reflexek, a jobb kar és kéz enyhe izomatrophiája. A tünetek 

alapján a lézió legvalószínűbb helye: (C) 

A. A bal oldalon a capsula interna crus posterius-ában. 

B. A rostralis medulla oblongata bal oldali pyramis-ában. 

C. A nyaki gerincvelői szürkeállomány jobb oldali mellső szarvában. 

D. A nyaki gerincvelő jobb oldali tractus corticospinalis-ában. 

E. Az alsó motoneuronokhoz leszálló reticulospinalis rostokban a nyaki gerincvelőben jobb oldalon. 

4. Jóllehet a tractus reticulospinalis a legprimitívebb leszálló motoros pályarendszer, fontos funkciók 

egész sora társítható hozzá. Mely állítás igaz a tractus reticulospinalis-ra nézve? (B) 

A. A somatomotoros funckióban szerepet játszó reticulospinalis rostok zöme a középagyi formatio 

reticularisban ered. 
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B. A reticulospinalis rostok a végtagok akaratlagos mozgásaival kapcsolatos izomtónus szabályozásában 

vesznek részt. 

C. A reticulospinalis rostok a légzés kontrolljában játszanak szerepet a légzési vázizmok direkt innervációján 

keresztül. 

D. A reticulospinalis rostok fontos szerepet játszanak a nyakizmok beidegzésében, valamint a fej és a nyak 

orientációjában a szemmozgások során. 

E. A formatio reticularis neuronjaiból felszabaduló neurotranszmitterek az emocionális test beszédben 

szerepet játszó gerincvelői motoneuronok aktivitását gátolják. 

5. Melyik tünet helyes az alábbiak közül a bal oldali motoros kéreg léziója esetén? (D) 

A. Bal arcfél hemiparesise és a bal kéz spastikus paresise. 

B. Bal arcfél hemiparesise és a bal kéz flaccid paresise. 

C. Jobb arcfél hemiparesise és a jobb kéz spastikus paresise. 

D. Jobb arcfél hemiparesise és a jobb kéz flaccid paresise. 

E. Egyik sem. 

6. Melyik tünet helyes az alábbiak közül a bal oldali capsula interna léziója esetén? (C) 

A. Bal arcfél hemiparesise és a bal kéz spastikus paresise. 

B. Bal arcfél hemiparesise és a bal kéz flaccid paresise. 

C. Jobb arcfél hemiparesise és a jobb kéz spastikus paresise. 

D. Jobb arcfél hemiparesise és a jobb kéz flaccid paresise. 

E. Egyik sem. 

7. Melyik tünet helyes az alábbiak közül a pedunculus cerebri léziója esetén? (A) 

A. Contralateralis spasztikus hemiplegia, melyhez ipsilateralis n. oculomotorius bénulás társulhat. 

B. Ipsilateralis spasztikus hemiplegia, melyhez ipsilateralis n. oculomotorius bénulás társulhat. 

C. Contralateralis flaccid hemiplegia, melyhez ipsilateralis n. oculomotorius bénulás társulhat. 

D. Ipsilateralis flaccid hemiplegia, melyhez ipsilateralis n. oculomotorius bénulás társulhat. 

E. Egyik sem. 

8. Melyik tünet helyes az alábbiak közül a pons léziója esetén? (D) 

A. Ipsilateralis hemiparesis, rendszerint a corticospinalis rostok többségének érintettségével. 

B. Contralateralis hemiparesis, rendszerint a corticospinalis rostok többségének érintettségével. 

C. Ipsilateralis hemiparesis, rendszerint a corticospinalis rostok kis számának érintettségével. 

D. Contralateralis hemiparesis, rendszerint a corticospinalis rostok kis számának érintettségével. 

E. Egyik sem. 

9. Melyik tünet helyes az alábbiak közül a nyúltvelő pyramisának léziója esetén? (B) 

A. Ipsilateralis spasztikus hemiparesis. 
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B. Contralateralis spasztikus hemiparesis. 

C. Ipsilateralis flaccid hemiparesis. 

D. Contralateralis flaccid hemiparesis. 

E. Egyik sem. 

10. Melyik tünet helyes az alábbiak közül a cervicalis gerincvelő léziója esetén? (A) 

A. Ipsilateralis spasztikus hemiplegia. 

B. Contralateralis spasztikus hemiplegia. 

C. Ipsilateralis flaccid hemiplegia. 

D. Contralateralis flaccid hemiplegia. 

E. Egyik sem. 

11. Melyik tünet hamis az alábbiak közül a felső motoneuron rendszer betegsége esetén? (E) 

A. Kezdeti flaccid paralysis után spaszticitás jelentkezik. 

B. Hyperreflexia. 

C. Clonus. 

D. Megnőtt izomtónus. 

E. Egyik sem. 

12. Melyik tünet hamis az alábbiak közül az alsó motoneuron rendszer betegsége esetén? (E) 

A. Flaccid paralysis. 

B. Hyporeflexia. 

C. Izom atrophia. 

D. Csökkent izomtónus. 

E. Egyik sem. 

13. Melyik állítás hamis az alábbiak közül a piramis pályát tekintve? (E) 

A. A tractus corticospinalis lateralis a distalis izomcsoportokat beidegző alsó motoneuronokat kontrollálja. 

B. A tractus corticospinalis anterior az axialis és a proximalis izomzatot beidegző alsó motoneuronokat 

kontrollálja. 

C. A tractus corticospinalis lateralis rostjai a decussatio pyramidum-ban kereszteződnek és a precíz tanult 

mozgásokért felelősek. 

D. A tractus corticospinalis anterior rostjai a commissura anterior (alba)-ban kereszteződnek és a testhelyzet 

beállításáért felelősek. 

E. Az összes corticospinalis rost csak contralateralis motoneuronokat kontrollál. 

14. Melyik állítás hamis az alábbiak közül a non-piramidalis pályákat tekintve? (E) 

A. A tractus vestibulospinalis medialis a fejmozgásokat koordinálja a szemmozgásokkal. 

B. A tractus vestibulospinalis lateralis a testhelyzet beállítását mediálja. 
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C. A tractus reticulospinalis az izomtónus kontrolljában vesz részt. 

D. A tractus tectospinalis felelős a vizuális ingerrel kiváltott nyak és fejmozgásokért. 

E. A tractus rubrospinalis az extensor izmok motoneuronjait serkenti és a flexor izmok motoneuronjait 

gátolja. 

15. Melyik állítás helyes a tractus corticonuclearisra nézve? (B) 

A. A tractus corticonuclearis rostjai a motoros kéreg felső részéből erednek a fissura longitudinalis cerebri 

szomszédságában. 

B. A nervus trigeminus összes motoneuronja bilateralis corticonuclearis innervációt kap. 

C. A nervus facialis összes motoneuronja bilateralis corticonuclearis innervációt kap. 

D. A nervus vagus összes motoneuronja bilateralis corticonuclearis innervációt kap. 

E. A nervus hypoglossus összes motoneuronja bilateralis corticonuclearis innervációt kap. 
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4. 2.d. Az extrapiramidálisrendszer – a 
mozgatórendszer komplex szabályozása (a rendszer 
alapelve, felépítése, az egyes blokkok működési 
sajátosságai, működése). – Csernus Valér [Szakmai 
lektor: Mihály András] 

4.1. 1. Bevezetés – a testmozgások alapelvei 

Az élőlények szervezetét nem mérnökök tervezték. Szervezetünk egyes alkotóelemei és azok funkciói évmilliók 

során, a változó, gyakran erősen megterhelő könnyezeti feltételekhez és a genetikai változások lehetőségeihez 

igazodva alakultak ki. Ez érvényes az ember mozgás-szerveire is. Bár néhány általános szabály levonható, a 

gyakorlatban ahány ízületünk van, lényegében annyi működési mechanizmussal találkozunk. A működési 

tengelyek száma, iránya, az egy tengely mentén lehetséges mozgások kiterjedése, a többtengelyű ízületek 

tengelyei körül történő mozgások kölcsönhatásai ízületenként eltérnek. Az egyes tengelyek körüli mozgás-

lehetőségek nem a mai hétköznapi gyakorlathoz, szükségletekhez optimalizáltak. 

Tovább nehezíti a helyzetet a mozgások motorjainak, a vázizmoknak sajátosságai. Az izmok gyakorlatilag 

sohasem olyan módon helyezkednek el, ami optimális lenne egy adott ízületi tengely mentén történő mozgás 

kivitelezésére, hanem ahol „hely van”. Egy, a hétköznapi életben egyszerűnek tűnő mozdulat, például a kar 

oldalirányú felemelése valójában egy bonyolult folyamat. Attól függően, hogy milyen a pillanatnyi 

testhelyzetünk, milyen a kar súlya (tartunk-e valamit a kezünkben), és a mozdulat melyik fázisában vagyunk, 

azaz a mozgásban részt vevő ízületek éppen milyen szögben fordultak el, a mozgásban részt vevő izmok, sőt 

izmon belüli meghatározott helyzetű rostkötegek folyamatosan változó erősségű összehúzódása szükséges. 

Ráadásul ugyanazon mozdulat során előfordulhat (pl. az említett karemelés), hogy egyes ízületek a mozgás 
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bizonyos fázisában „leállnak”, végpontba kerülnek, és egy másik ízület elmozdulása folytatja a mozgást. Ahhoz, 

hogy ebből a bonyolult műveletből egy láthatóan sima, könnyed mozdulat legyen, igen komoly szervezés és 

„számítókapacitás” szükséges gyakran még egy igen egyszerűnek tűnő mozdulat esetén is. 

A feladat még ennél is összetettebb kifinomult mozgások, mint például sport, ügyességi játékok, komoly 

kézügyességet igénylő munka, vagy írás közben. További nehézséget jelent a belső és külső környezet mozgás 

közben történő megváltozása. Mozgás közben izomrostjaink fáradnak, így ugyanakkora elmozdulás 

kivitelezéséhez fokozatosan több „noszogatás”, sűrűbb idegi impulzus, illetve több izomrost egyidejű bevetése 

kell. Mozgás közben testhelyzetünk megváltozik, így a mozgó testrészünkre megváltozik a gravitáció hatása 

(„iránytangense”) – az fizikailag „könnyebb”, vagy „nehezebb” lesz. Mindezek szükségessé teszik, hogy 

mozgásaink kivitelezésében szinte a teljes központi idegrendszer és érzékszerveink zöme közvetlenül vagy 

közvetetten részt vegyenek. 

4.2. 2. Harántcsíkolt izmaink működését vezérlő rendszerek 

Az emberi szervezet számos alkotóeleme, szövete közül az egyetlen, amit akaratlagosan működtetni tudunk, a 

vázizomzat. Valamennyi akaratlagos megnyilvánulásunk vázizomzat összehúzódásán alapul: azaz az embernek 

a környezet felé irányuló egyetlen aktív „kimenő csatornája” az izomműködés. Ezért környezete egy ember 

személyiségét végeredményben harántcsíkolt izom összehúzódásainak rendszeréből ismerheti meg. 

Harántcsíkolt izmaink vezérlését idegrendszerünk végzi. Az akaratlagos izom-kontrakciók irányítása az 

agykérgünk, ott is elsősorban a frontális lebenyünk konvex felszínének hátsó részén lévő úgynevezett motoros 

terület (Brodmann 4, 6 és 8 mezők) feladata. 

Agyunk három fő útvonalon végzi harántcsíkolt izomzatunk vezérlését {2.1.5.}. Ezek: 

4.2.1. 2.1. A piramidális-rendszer 

A piramidális rendszer segítségével agyunk akaratlagosan, gyorsan, kevés szubkortikális synapsis igénybe 

vételével tudja kontrolálni külön-külön bármelyik izomrost-kötegünket. Ez egy komoly „hatalmat” jelent 

testünk felett, ugyanakkor az agykérget igen leterhelő, igen fárasztó tevékenység. Emiatt csak új, eddig nem 

végzett mozdulatok kivitelezésénél használjuk. A rendszer részleteit más fejezetben ismertetjük {2.3.}. 

4.2.2. 2.2. Az extrapiramidális rendszer 

Az extrapiramidális rendszer másik, agykérgünket a harántcsíkolt izmokkal összekötő rendszer. Az igen 

összetett, agyunk jelentős részét „foglalkoztató” rendszer lényegében egy, az akaratlagos mozgásaink 

kivitelezését segítő, agykérgünket tehermentesítő szervo mechanizmus. A rendszer a piramis-rendszer 

használatával „kikísérletezett”, számunkra hasznos mozgás-elemek finom részleteit „eltárolja” és legközelebb a 

tárolt mozgásminta, valamint aktuális környezeti tényezők együttesének figyelembe vételével az agykéreg 

igénybevételének jelentős csökkentésével vezérli mozgásainkat. A hatalmas, számos magot, pályát és 

agyterületet tartalmazó rendszer elnevezése nem egységes, leírására leggyakrabban a „piramis rendszeren 

kívüli”, azaz „extrapiramidális rendszer” kifejezést használjuk. Egyes „modernebb” kézikönyvek elsősorban 

klinikai használatra a hatalmas, komplex rendszert részekre töredezik, így például külön törzsdúci rendszerről, 

kisagyi rendszerről, stb. írnak. Bár az egyes részletek leegyszerűsített, elkülönített kezelése gyakorlati klinikai 

szempontból hasznos lehet, az egymást feltételező, egymással számos pontok kapcsolódó, komplex rendszer 

egyes részeinek izolált tárgyalása a komplex rendszer felépítésének, működésének megértését nehezíti. Emiatt a 

továbbiakban az „extrapiramidális rendszer” kifejezést a „klasszikus” szemléletnek megfelelően valamennyi 

olyan agyi terület összefoglalásaként említjük, melyek az akaratlagos mozgásaink finom részleteinek 

kidolgozásával foglalkozik. 

Bár az extrapiramidális rendszer alapelemei már születéskor rendelkezésünkre állnak idegrendszerünkben és az 

alapvető kapcsolati rendszerek is „be vannak huzalozva”, a mozgástár teljesen üres. Ezt nekünk kell, elsősorban 

életünk első éveiben, kitartó munkával, egyénileg „feltölteni”. Az így feltöltött mozgásminta-tárat későbbi 

életünk során használhatjuk, és egyben tovább finomíthatjuk. A folyamatot egy másik fejezetben részletezzük 

{2.1.5.2.}. 

4.2.3. 2.3. Az izomtónus szabályozása 

Agykérgünk izmom-szabályozásának harmadik csatornája az izomtónus szabályozása. Izmaink bizonyos 

mértékig összehúzott állapotban vannak akkor is, ha az adott pillanatban semmilyen „hasznos tevékenységre” 
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nem használjuk, akaratlagosan nem működtetjük. Az izmok akaratlagosan nem befolyásolható összehúzottság 

állapotát izomtónusnak nevezzük. Az izomtónus feladata az ízületek stabilizálása mellett az, hogy izmainkat 

előkészítse egy várhatóan bekövetkező mozdulat gyors kivitelezésére. Izomtónusunk mértéke a környezet 

aktivitásának, egy gyors reagálás valószínűsíthető szintjének függvénye. Az izomtónust alapvetően agyunk talán 

legősibb rendszere, a formatio reticularis vezérli az agy éberségi állapotának kontrolljával párhuzamosan. A 

rendszer izomtónust változtató hatása minden izmunkra egyformán hat. A rendszer részleteit más fejezetben 

ismertetjük {2.5.}. 

4.3. 3. Az extrapiramidális rendszer felépítése és működése 

Miután az extrapiramidális rendszer szervezetünkben betöltött szerepét alapvonalaiban tisztáztuk, nézzük meg, 

mely komponensek tartoznak hozzá, és azok hogyan működnek együtt. 

A rendszer elemei túlnyomórészt subcorticalisan helyezkednek el, ezzel tehermentesítve agykérgünket. Itt is 

fontos megemlíteni – néhány tankönyv nem egyértelmű, nem következetes megjegyzéseit korrigálva, – hogy az 

extrapiramidális rendszer zömmel subcorticalis elhelyezkedése ellenére szigorúan az akaratlagos mozgások 

szolgálatában áll. Hacsak a rendszerben nincs alapvető rendellenesség, kizárólag olyan mozgásokat vitelez ki, 

amit végrehajtani szándékozunk. Semmi olyan mozgást nem kezdeményez, amit nem akarunk. Ugyanakkor a 

mozgások részleteivel „nem kell törődnünk”, felment minket a részletek megtervezésétől. 

A rendszer tagjainak leírása előtt tegyünk egy rövid funkcionális áttekintést. Az áttekintés megkönnyítésére 

foglaljuk össze röviden, leegyszerűsítve, hogy fő vonalakban hogyan működik az agyunk. Az agykérgünk, ami 

az agyműködés tudatosuló, illetve akaratlagos részének letéteményese, alapvető működése a környezetünk 

pillanatnyi állapotának pontos felmérése, ennek alapján annak eldöntése, hogy környezetünk pillanatnyi 

állapotára miként reagáljunk, és az így elhatározott válasz kivitelezésének irányítása. 

2.20. ábra - 1. ábra: Az extrapiramidális szabályozórendszer vázlata 

 

Az agykéreg négy lebenyből áll. Ebből három, az „érző lebenyek” a környezetet értékelik: a parietalis lebeny a 

bőr-receptorokból, valamint mozgásszerveinkből származó információkat, az occipitalis lebeny a látást, a 

temporális lebeny a hallást (és a szaglást). Az adott lebenyek a bejövő jeleket analizálják, összehasonlítják 

eddigi élményeinkkel, megállapítják például, hogy az előttünk álló személy arca, vagy hangja kié, vagy, hogy a 

kezünkben lévő tárgy súlya, hőelvonása, érdessége, stb. alapján milyen anyagból van. A három érzőlebeny 
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határterülete, komplex, a külvilágot leíró funkciók helye, mint az olvasás, számolás, rajzolás, óraidő 

feldolgozás, vagy a testünkön való tájékozódás. A három érzőlebeny a kielemezett információkat a frontális 

lebenybe juttatja. 

A frontális lebenyben döntjük el, hogy a környezet változásaira hogyan reagáljunk. Mivel akaratlagosan csak 

egyfajta reagálási lehetőségünk van: harántcsíkolt izmok összehúzása, a frontális lebenyt, ami eldönti és 

kivitelezi a reagálást, joggal nevezzük mozgatólebenynek. A frontális lebeny fő tömege az érzőlebenyekből 

kapott, „döntésre előkészített” információk alapján az eddigi tapasztalatok összevetésével mérlegeli a lehetséges 

reakciókat és eldönti az aktuális válaszlépést. Minél kifinomultabb ez a döntési mechanizmus, annál 

részletesebben veszi figyelembe a környezet igényeit, elvárásait, így annál megfelelőbb módon válaszol. Mivel 

elsősorban e lebeny működésének eredménye valamennyi akaratlagos megnyilvánulásunk, ennek alapján tudjuk 

megítélni az illető „személyiségét”, így joggal nevezzük e lebenyt a „lélek,”, illetve az „erkölcs” lebenyének is. 

Miután eldöntötte, hogyan reagál, a frontális lebeny elindítja a kivitelezést. Az ezért felelős területek a lebeny 

konvex részének hátsó zónájában találhatók. Először azt kell eldönteni, hogy a kívánt mozgást korábban 

kivitelezte-e. Ha igen, átadja a feladatot a „premotoros” területnek (Brodmann 6 zóna), ami parancsot ad az 

extrapiramidális rendszer többi részének az adott mozgás részleteinek kidolgozására. Ezt követően az agykéreg 

felszabadul „többi munka” alól, és a kivitelezés alatt álló mozgás közben lehetővé teszi egyéb tevékenység 

végzését. Ezért tudunk például, az egyébként igen bonyolult idegi vezérlést igénylő járás közben beszélgetni, 

zenét hallgatni, telefonálni, vagy éppen esti programunkat tervezni. Ha a kívánt mozgásmintát eddig még nem 

csináltuk (ez 4-5 éves korunk után egyre ritkábban fordul elő) gond van. Ekkor a parancs a motoros kéregig 

(gyrus precentralis, Brodman 4 mező) jut és az agykéreg folyamatos, intenzív használatával igyekszünk a 

piramis-rendszer segítségével a számunkra újszerű mozgás kivitelezését irányítani. 

4.4. 4. Az extrapiramidális rendszer elemei 

Az extrapiramidális rendszer nagyszámú subcorticalis eleme mellett valamennyi agy-lebeny szolgáltatásait 

igénybe veszi. Funkcionálisan az extrapiramidális rendszer a következő fő összetevőkből áll (1. ábra). 

4.4.1. 4.1. A kezdeményezés (parancs-csatorna) 

E funkció magja a frontális lebenyben, a premotoros mezőben (Brodman 6) helyezkedik el. Az innen kiinduló 

rostok (tractus frontopontini, Arnold pálya) (7. ábra) először a capsula internában {3.7.A6.} a térd előtti 

területén szállnak le, a piramispálya és a radiatio thalami anterior között, majd a pedunculus cerebri mediális 

részén átfutva végződnek a nuclei pontisban. Innen az információ az ellenkező oldali pedunculus cerebellaris 

mediuson át jut a kisagykéregbe, ahol a pontocerebelláris pályák moharostként végződnek a szemcsesejteken. A 

rendszer egy tárolt mozgásminta „programjának megkeresésére”, és a mozgás kivitelezésére ad utasítást. 

4.4.2. 4.2. A mozgásminta-tár 

Kisagyunk elsősorban egy hatalmas mozgásminta-tár és mozgásminta feldolgozó központ. működése hasonlít a 

számítógép merev-lemezére, ami a gép összeállításakor (mint kisagyunk születéskor) egy hatalmas üres 

polcrendszer, ahova a programokat és adatokat fokozatosan feltöltjük. Hasonlóképpen kerülnek a kisagyba az 

egyes mozgásminták részletadatai mozgásaink tanulása, gyakorlása közben. Az adatok csomagokba, 

„programokba” rendeződnek, és hasonlóképpen a számítógéphez, a program „hívásával” aktiválhatók. A 

korszerű számítógépes eljárásokhoz hasonlóan a kisagyban tárolt programok rendszeresen, automatikusan 

„upgrade”-elődnek. Ha egy mozgás során egy célszerűbb, simább kivitelezési módot találunk, a módosítás 

beépül a régi programba. 

A kisagy relatíve egyszerű felépítésű. Neuronjai zömmel a kisagykéregben, kis részben a fehérállományban 

elhelyezkedő kisagy-magokban találhatók. 

2.21. ábra - 2. ábra: A kisagy 
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2.22. ábra - 3. ábra: A kisagykéreg szerkezete (Nissl festés) 
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A kisagykéreg három rétegű. Központi elemei, a hatalmas Purkinje sejtek, a középső réteget (stratum 

ganglionare, stratum purkinjese) alkotják egyetlen sejtrétegként. Sajátságosan egy síkban elterülő dendritfájuk a 

kisagykéreg felső rétegébe (stratum moleculare) nyúlik. A stratum moleculare sejtszegény, zömmel a 

szemcsesejtek egymással párhuzamosan, a Purkinje sejtek dendritfájára merőlegesen futó axonjait (parallel 

rostok) tartalmazza. Egy Purkinje sejt a parallel rostokkal igen nagyszámú, 2-300 ezer szinapszist képez. A 

szinapszisok durva átlagolást végeznek; a Purkinje sejt aktiválásához 4-5000 parallel rost egyidejű aktivitása 

kell. A mozgásminták tanulása valószínűsíthetően ezen szinapszisok érzékenységének, hatásfokának tartós 

megváltozásán alapul. Az erre irányuló vizsgálatok azonban még gyerekcipőben járnak. 

A stratum moleculare alsó szegélyének tipikus sejtjei a kosársejtek, melyek messze nyúló, a Purkinje sejtek 

tövén jellegzetes fonott kosár alakú idegvégződést képeznek a Purkinje sejt perikaryonja alján az axon eredési 

dombja körül. Egy axon nagyszámú Purkinje sejttel lép gátló kapcsolatba. A Purkinje sejtek axonjainak zöme 

nem hagyja el a kisagyat, hanem a kisagy-magokon végződnek. A kisagy által feldolgozott jelek így a 

kisagymagok neuronjainak axonjain keresztül távoznak a kisagyból. Néhány Purkinje sejt axon közvetlenül a 

lateralis vestibularis magban végződik (cerebello-vestibularis pálya). 

A kisagykéreg neuronjainak túlnyomó többsége a harmadik rétegben (stratum granulosum) helyezkedik el. Az 

apró sejtek (szemcsesejtek) dendritjeinek végén elhelyezkedő jellegzetes, fogaskerékre emlékeztető szinapszis-

csoportjaikon (fogaskerék-szinapszis) fogadják a kisagyba futó pályák zömét, melyek axonjait gazdagon 

elágazó végük miatt moha-rostoknak nevezik. A szemcsesejtek axonjai a stratum moleculareba futnak, ahol a 

fent leírt módon a Purkinje sejtek dentritjeivel létesítenek kapcsolatot. A röviden, teljesség igénye nélkül leírt 

rendszer funkcionális sajátosságait később részletezzük {2.4.7.}. 

4.4.3. 4.3. Feedback rendszer 

Külső és belső környezetünk folyamatosan változik. A látszólag azonos mozgásokat is sohasem vitelezhetjük ki 

kétszer pontosan azonos mozgásmintával. Egy mozdulat látszólag teljesen azonos fázisa során bizonyos 

mértékig eltér, hogy melyik izomrost-köteg húzódik össze. Eltér ugyanis a testhelyzetünk (a gravitáció 

irányszöge hol könnyebbé, hol nehezebbé teszi végtagjainkat), a ruhánk, illetve kezünkben lévő tárgyak súlya, 

vagy izmaink fáradtsága is befolyásolja a mozgásunkat. A külső környezet sem mindig azonos – az út, amin 

járunk, emelkedik, süllyed, kanyarodik, egyenetlen. Mindezek a tényezők változása miatt ugyanazon 

eredményhez eltérő vezérlést kell. Bár mindegyikhez alapjában azonos „programot kell hívnunk” – pl. járáskor 
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használt izomrost-kötegek összehúzódási sorrendje – de számos részletében folyamatosan módosítanunk kell a 

program egyes elemeit. 

A mozgás-program illesztését a környezet pillanatnyi állapotához komplex visszajelző (feedback) rendszer 

végzi. Az információforráshoz szinte valamennyi érzékszervünket felhasználjuk; az érzékszervek mozgással 

kapcsolatos adatai bejutnak az extrapiramidális rendszerbe. A rendszer adatai elsődlegesen a kisagyba érkeznek, 

és a kisagyból kijövő jelek már ezeket a korrigált, „tisztított”, a pillanatnyi környezethez alkalmazkodott 

információkat tartalmazzák. 

A fontosabb visszajelzés-utak: 

4.4.3.1. 4.3.1. Az izomorsók és ínorsók, a spinocerebellaris rendszer 

Az izomorsók és ínorsók {3.7.4.1.} az izmok, illetve az inak pillanatnyi feszülésének változásairól 

tájékoztatnak. Így adatokat szolgáltatnak a mozgatási parancs hatékonyságáról is. Az epikritikus rendszer {3.7.} 

leírásánál részletesen ismertetett spinocerebelláris rendszer rostjai tractus spinocerebellaris anterioron (Gowers) 

és posterioron (Flechsig) keresztül a pedunculus cerebelláris superior, illetve inferior útján jutnak a 

kisagykéregbe. A pálya elágazó rostjai moharostokként a szemcsesejtek dendritjein végződnek. Az 

izomorsókból és ínorsókból eredő jelek segítik elő például azt is, hogy kezünket egy adott magasságban 

(látszólag) mozdulatlanul tartsuk annak ellenére, hogy a látszólagos nyugalom mögött izomrostkötegek ezrei 

másodpercek töredéke alatt változó, egymást felváltó aktivitása áll. A látszólagos stabil állapot apró 

elmozdulásokból, és az izomorsók és ínorsók adatai alapján történő gyors korrekcióból áll. Az extrapiramidális 

rendszer zavarának leggyakoribb első jele e korrekciós tevékenység lassulása, pontatlansága, ami a korrekciós 

lépések lassulása miatti korrekciós amplitúdó növekedésében, a remegésben, majd egyre nagyobb amplitúdójú 

akaratlan elmozdulásokban manifesztálódik. 

4.4.3.2. 4.3.2. A látás 

A látás jelentősen finomítja mozgásunkat. Próbáljuk például az asztal sarkát megérinteni nyitott és csukott 

szemmel. Míg nyitott szemmel könnyedén, egyenes vonalban érjük el a célpontot, csukott szemmel mozgásunk 

bizonytalan és pontatlan lesz. A nyitott szemmel történő megközelítés is lényegében apró hibákból és a 

látórendszer visszajelentése alapján ezek gyors korrekciójából álló mozdulat. A rendszer hibái – jó működés 

esetén – olyan kicsik, hogy észrevétlenek maradnak. Az extrapiramidális rendszer zavara esetén ezek a hibák 

nézés esetén is láthatóvá válnak remegés, bizonytalanság formájában. 

Miután a finom korrekciókhoz kifinomult képanalízis szükséges, ami csak az occipitalis lebeny 

látóközpontjában (Brodmann 17-19) áll rendelkezésre, szükségszerűen az extrapiramidális rendszer 

működéséhez szükséges látásinformációk az occipitalis lebenyből származnak. A jelek a tractus parieto-

occipito-temporo-pontin (Türck) pályán keresztül jutnak a hídmagok (nuclei pontis) közvetítésével a 

kisagykéregbe. A pálya lefutása hasonló az Arnold pályáéhoz. A capsula internában {3.7.A6.} a radiatio thalami 

media {3.4.8.1.} (radiatio centralis thalami) és posterior (=radiatio acustica + radiatio optica) között fut. A 

rostok a pedunculus cerebri lateralis oldalán átfutva a nuclei pontisban végződnek. Innen az információ a tractus 

pontocerebellárison keresztül jut az ellenoldali kisagykéregbe. A nuclei pontisból eredő idegrostok, melyek az 

Arnold és Türck pályák információit továbbítják, adják az igen vaskos pedunculus cerebellaris medius 

rostjainak többségét. 

4.4.3.3. 4.3.3. Hallás 

Hallásunk is jelentősen módosítja mozgásunkat. Gondoljuk arra, ha valami megreccsen alattunk, vagy 

fékcsikorgást hallunk megtorpanunk, még mielőtt tudatosulna bennünk, valójában mi történik. Az információ 

forrása szintén az agykéreg. A nyers akusztikus jelek a primer hallókéregbe, a temporális lebenybe érkeznek, 

ahonnan a feldolgozott hallási információk a Türck pálya temporalis részén keresztül jutnak a kisagyba. 

4.4.3.4. 4.3.4. Bőrérzés 

A bőr receptorai is fontos visszajelzések forrásai az extrapiramidális rendszer számára. Ha például kezünket 

nekiütjük valaminek, vagy hirtelen hőemelkedést érzünk, azonnal abbahagyjuk a mozdulatot és visszakapjuk 

kezünket mielőtt tényleg mérlegeltük volna a helyzetet. A bőr-receptorokból származó jelek mind az epikritikus 

{3.7.}, mind a protopátiás {3.4., 3.5.} érzőpályán keresztül, érkezik a thalamus közvetítésével a primer érző 

kéregnek helyet adó parietalis lebenybe. Innen a Türck pálya közvetítésével kerül az információ a 

kisagykéregbe. 
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4.4.3.5. 4.3.5. Az egyensúlyozó rendszer 

Fontos információ mozgásaink vezérlésében a test pillanatnyi helyzete. Az információt az egyensúlyozó 

szervrendszerünk szolgáltatja. A receptorok jeleit a híd és nyúltvelő határán elhelyezkedő négy vestibularis mag 

dolgozza fel. A nucl. vestibularis lateralisból (Deiters) induló, a pedunculus cerebellaris mediuson keresztül 

áthaladó tractus vestibulocerebellaris szintén moharostokkal végződik a kisagykéregben. A Deiters mag 

szorosan együttműködik a kisaggyal, a kisagykéreg felől, közvetlenül a Purkinje sejtekből is kap visszajelzést 

(tractus cerebello-vestibularis). 

4.4.4. 4.4. A kisagy kimenőjele 

A kisagykéregben kialakított mozgás-vezérlő jelek a kisagy magjain keresztül a tractus dento-rubro-

thalamicuson lépnek ki. A pálya részben a thalamus {3.4.8.} „extrapiramidális magjaiban”, a nucleus ventralis 

anteriorban (VA) és nucleus ventralis lateralisban (VL), részben a nucleus ruberben végződnek. 

4.4.5. 4.5. Az extrapiramidális rendszer belső feedback hurkai. A törzsdúcok 

A kisagy eddig is jelentős mértékben feldolgozott kimenő jele még további jelentős „finomításon”, korrekción 

esik át, mire az utolsó idegi állomáshoz, a motoneuronokhoz ér. Ebben a tevékenységben jelentős mértékben 

részt vesz egy számos magból álló magcsoport. Ezek közé tartoznak a thalamus extrapiramidális magjai, és 

számos, a diencephalikus, illetve az agytörzsben elhelyezkedő mag. A rendszer diencephalikus magjait 

„törzsdúcok”néven foglaljuk össze. A magok anatómiai és funkcionális értelmezése nem egységes. Egyesek az 

extrapiramidális rendszer szerves részének tekintik, mások azzal együttműködő, de különálló egységnek. 

Adatok arra utalnak, hogy a magok a mozgáskoordináción kívül egyéb, de általában mozgással kapcsolatos 

funkciókban is részt vesznek, mint a (mozgás) tanulás, szemmozgás, rutin magatartási funkciók. 

2.23. ábra - 4. ábra: Törzsdúcok. Flechsig metszlapon NC = nucleus caudatus, PD = 

pallidum, PU = putamen, TH = thalamus (pulvinar), CI = capsula interna, CL = 

claustrum, INS = insula 

 

A törzsdúcok legfontosabb tagjai a telenkephalikus eredetű striatum és a dienkephalikus globus pallidus 

(pallidum). Striatumnak a nucleus caudatus, a putamen (a nucleus lentiformis külső tagja), a hozzájuk tartozó, a 

capsula internában csíkszerűen átfutó neuron-csoportok, valamint a nucleus accumbens együttesét nevezik. A 

rendszerrel szoros kapcsolatban áll, egységes működési rendszer képeznek a nucleus subthalamicus (Luys), 

valamint a mesencephalon rostralis részében található substantia nigra, de ezeket anatómiai értelemben nem 

soroljuk a törzsdúcok közé. 
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A törzsdúcok tagjai közül a legtöbb neuron a striatumban található. A tömegében is legnagyobb egységben 

elsősorban apró, „afferens” típusú neuronok helyezkednek el. A striatum gyakorlatilag azonos funkciójú elemei 

egy közös telepből fejlődtek az oldalkamra központi részét képező neuro-epithel cső ventrolateralis részének 

sejtjeiből (5. ábra). A nagy kiterjedésű, lapos mag az insula és a thalamus között terült el. Az eleinte egységes 

magot, az „ős-striatumot” később a fejlődő agykéreg neuronjainak projekciós pályái kettévágták a capsula 

internát kialakítva. A kettévágott mag néhány neuronja a capsula interna területén megmaradt, abban csíkszerű 

rajzolatot képezve. Innen nyerte a striatum nevét (stria = csík). Bemenő rostjainak zöme az agykéregből, 

valamint a thalamus intralaminaris magjaiból érkezik. Ezek a rostok glutamát, vagy aszpartát transzmitterrel 

működnek. A striatumba az agykéreg valamennyi lebenyéből érkezik bemenőjel, a legtöbb a frontális kéregből. 

Ezzel magyarázható, hogy a nucleus caudatus feje lényegesen zömökebb többi részénél. A striatum egy másik 

bemenő csatornája a substantia nigra gátló, dopaminerg rostjai. 

A putamen elülső része alatt lévő, attól izolált helyzetű magot, a nucleus accumbenst morfológiai és 

funkcionális hasonlósága miatt szintén a striatum részének tekintik. Afferentációja jelentős részben a limbikus 

kéregből származik. 

A striatum kimenő rostjainak zöme a pallidumban és a substantia nigrában végződnek. A rostok GABA, 

substance-P és enkephalin transmittereket tartalmaznak. 

A putamennel közös anatómiai egységet (nucleus lentiformis) alkotó, pallidum neuronjai zömmel GABA-

ergek. A striatuménál nagyobb neuronokat tartalmaz, így a nucleus lentiformis kimenő részének tekinthető. A 

pallidum felépítése is alátámasztja azokat az adatokat, hogy a striatummal ellentétben diencephalikus eredetű, a 

hypothalamussal azonos telepből képződött és később a capsula interna kialakulásakor „csatlakozott” a 

putamenhez. A pallidum két, egymástól elkülöníthető részből, a külső és belső tagból áll. Hasonló szerkezetük 

ellenére a pallidum külső és belső tagjának eltérő kapcsolatai vannak. Mindkét rész bemenő jelének zöme a 

striatumból érkezik. A pallidum belső tagja ezen kívül a nucleus subthalamicusból is kap glutamáterg rostokat. 

2.24. ábra - 1. animáció (5. ábra): A törzsdúcok fejlődése 

 

A pallidum külső tagja kimenő rostjainak nagy része a nucleus subthalamicusra vetül. Ezen kívül rostokat ad a 

thalamus centrum medianumához. A belső tag kimenő rostjainak zöme a thalamus extrapiramidális magjaiban 

(VA, VL) végződik. Ily módon a thalamus extrapiramidális magjai, a striatum, a pallidum és a nucleus 

subthalamicus önmagában záródó szabályozó köröket alkotnak, az „ansa lenticularis”-t. Az ansa 

lenticularisnak jelentős szerepe van mozgásaink finomításában. 

2.25. ábra - 6. ábra: Nucleus ruber (NR) és substantia nigra (SN) frontális agyszeleten 

(CC = corpus callosum, P = pons) 
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A substantia nigra a mesencephalon legnagyobb magja (6. ábra). A palliduméhoz hasonló, nagy idegsejteket 

tartalmaz. Külső, compact része elsősorban dopaminerg rostokat küld a striatumhoz, míg belső, retikularis része 

GABA-erg rostokkal kapcsolódik elsősorban a thalamus extrapiramidális magjaihoz, valamint a colliculus 

superiorhoz. Egy gyakori, változatos, súlyos mozgászavarokkal járó neuro-degenerációs kórképet, a Parkinson 

betegséget a substantia nigra dopaminerg neuronjainak tömeges pusztulása okozza. A substantia nigra is szerves 

része az extrapiramidális rendszer szabályozó köreinek {2.4.7.4.}. 

Korábban az amygdala magcsoportot is a törzsdúcok tagjának tartották. Miután kísérletes és klinikai adatok 

alapján kiderült, hogy az amygdala nem vesz részt a törzsdúcok fő funkciójában, a mozgáskoordinációban, az 

amygdalát ma nem tekintjük a törzsdúcok részének. 

4.5. 5. Az extrapiramidális rendszer kimenő jele 

Az extrapiramidális rendszer fent leírt többszöri finomításon átesett információi elsősorban a nucleus ruberből 

és az oliva inferiorból jutnak az izmokat közvetlenül működtető idegsejtekhez, a motoros magokhoz. 

A nucleus ruber idegsejtjeiből indul az extrapiramidális rendszert az agytörzsi és gerincvelői motoros magokkal 

összekötő legfontosabb pálya, a tractus rubrospinalis (Monakow) (7. ábra). A pálya eredése után 

kereszteződik (decussatio Forelli), áthalad az agytörzsön, majd a gerincvelő funiculus lateralisaban a 

keresztezett piramispálya előtt száll le. Rostjai kapcsoló-neuronokon keresztül kapcsolódnak a 

motoneuronokhoz. 

2.26. ábra - 7. ábra: A mozgáskoordinációt szolgáló gerincvelői pályák 
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A thalamus extrapiramidális magjaiból, valamint a nucleus ruberből egy az agytörzs nagy részén átfutó pálya, a 

fasciculus tegmentalis centralis indul ki, ami egy, az extrapiramidális rendszerben központi szerepet játszó 

agytörzsi magban, az oliva inferiorban végződik (8. ábra). Az oliva inferiorból egyrészt az extrapiramidális 

rendszer másik fontos kimenőpályája, a tractus olivospinalis, másrészt a kisagy leghatékonyabb bemenő pályája, 

a tractus olivocerebelláris ered. 

A tractus olivospinalis (Hedwig) a gerincvelő funiculus anteriorjának lateralis szélén fut le, majd a tractus 

rubrospinalishoz hasonlóan kapcsoló neuron(ok)on keresztül vezérli a motoneuronokat. A két pálya funkcionális 

különbségeiről eltérőek a vélemények. 

A tractus olivocerebelláris az egyetlen kisagyi afferens pálya, amelyik nem a szemcsesejteken, hanem 

közvetlenül a Purkinje sejtek dendritjén végződnek (kúszórostok) azon több szinapszist alkotva. Rendkívül 

hatékony. Már egyetlen axon működésbe tudja hozni a Purkinje sejtet. Ezt a kiemelkedő aktivitást az a tény 

magyarázza, hogy az oliva inferiornak közvetlen „perifériás” kapcsolatai nincsenek, csak már „magas szinten 

feldolgozott” adatokat kap, így kimenete „alaposan megfontolt” információkat tartalmaz – egy utolsó ellenőrzés 

a jel végleges kimenete előtt. 

Az említett magok további, a mozgásokat finomító belső feedback hurkokkal részei. E feedback hurkok átfogó 

leírásával részletesebben később {2.4.7.4.} foglalkozunk. 

4.6. 6. A mozgás-koordinációban szerepet játszó, az 
extrapiramidális rendszer törzsrendszerén kívüli rendszerek 

Az extrapiramidális rendszer fent leírt fő rendszerén kívül speciális célfeladatok ellátására számos kisebb, az 

extrapiramidális rendszerhez közvetlenül nem tartozó, a mozgáskoordinációban szerepet játszó rendszer létezik. 

Az akaratunkkal kontrollált extrapiramidális rendszerrel ellentétben ezek akaratunktól függetlenül segítik 

mozgásunkat. Ezek közül fontosabbak: 

4.6.1. 6.1. Fasciculus longitudinalis medialis 

A diencephalon és az agytörzs határán lévő nucleus interstitialis (Cajal), és a nucl. commissurae posterioris 

(Darkschewitsch) magokból eredő pálya végigfut az agytörzsön és a gerincvelő elülső kötegének (funiculus 

anterior) jó részén (7. ábra). Feladata a látótér, elsősorban az éleslátás helyének fixálása. Az éles látás alapvető 

feltétele, hogy a céltárgy képe folyamatosan az éleslátás helyére, a macula luteara (sárga folt) essen. Ez nem 

egyszerű feladat, mert általában vagy a tárgy, vagy a testünk (pl. járás közben, vagy járművön) mozog, esetleg 

mindkettő egyidejűleg. Ahhoz hogy a feltétel teljesüljön test szerte számos, gyakran egyidejűleg más célt is 

szolgáló izom precíz együttműködése szükséges. Ezen együttműködés koordinálásának elsődleges pályája a 

fasciculus longitudinalis medialis. 
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A pályarendszer elsődleges bemenő információja a látórendszerből érkezik (corpus geniculatum laterale), de 

jelentős információt kap az egyensúlyozó magokból is. A pályarendszer természetes céljai a szemmozgató 

magok, de a cél érdekében befolyásolja a hatékonyabb fejmozgató izmokat (m. sternocleidomastoideus és m. 

trapezius), valamint a törzsfordító izmokat (m. erector spinae) is. Az utóbbiak fontos szerepet játszanak a látott 

tárgy fixálásában, ha a test passzívan, vagy aktívan mozog, vagy ha a céltárgy nagy terjedelmű mozgásával 

kikerülne a szemizmokkal lefedhető térből. A pálya működésére jellemző, mindenki számára ismerős az a 

mozdulat, ahogy érdeklődőbb férfiak mellettük elhaladó „céltárgyat” fixálnak. Szintén e pályarendszernek 

köszönhető az, hogy imbolygó csónakban, vagy rázkódó járműben ülve is tudunk egy pontot fixálni. 

A pálya számos afferenset kap a vestibularis rendszerből is, elsősorban a nucleus vestibularis lateralisból. Az 

egyensúlyozó rendszerből kapott információk felgyorsítják, megbízhatóbbá teszik a rendszer működését, hiszen 

a fej helyzetének finom változásairól kapott adatok előre „megjósolhatják” a látótér elmozdulását, és így 

kompenzálhatják azt, mielőtt a lényegesen lassúbb képanalízis hibajele megérkezne. 

4.6.2. 6.2. A tractus tectospinalis (Löwenthal) 

A tractus tectospinalis a mesencephalon colliculus superiorából az agytörzsön keresztül a gerincvelő funiculus 

anteriorjában leszálló pálya (7. ábra). Rostjai közvetlenül az eredés után kereszteződnek (decussatio Meynerti) 

majd – kapcsoló-neuronokon keresztül – a motoneuronokon végződnek. Feladata a vizuális reflexek támogatása. 

Biztosan volt mindenkinek olyan élménye, hogy egy leeső tárgyat elkapott, vagy a fejét egy feléje dobott tárgy 

elől elkapta mielőtt tudatosan felmérte volna, valójában mi is történik. A reflex logikája egyszerű: ha egy kis 

tárgy hirtelen elmozdul látóterünkben, igyekezünk elkapni, ha a tárgy nagy, elugrunk előle. A rendszer ősi. 

Lényegében ezen alapul például a békák mozgása, táplálkozása is. 

A vizuális információk képi feldolgozása igen összetett, időigényes folyamat. Jó esetben is közel egy másodperc 

telik el, mire egy megváltozott környezeti képet teljesen értékelni tudunk. Ez a késleltetés játszik szerepet 

például a közlekedés során a tényleges féktávolságban is. Az életnek vannak olyan mozzanatai, ahol ez az idő 

sok, a késlekedés komoly károkat okozhat. Ennek megakadályozására szolgál a tractus tectospinalis rendszere 

is. A rendszer információforrása a látórendszer egy még kezdetlegesen, de a célnak megfelelő mértékben 

feldolgozott, az eseményt gyorsan feldolgozó jelforrása a colliculus superior. A közvetlen retinális 

kapcsolatokkal is rendelkező colliculus superior nem emlős gerincesekben a legmagasabb látóközpont helye. Az 

emlősök számára szükséges pontosabb, részletesebb kép-analízis igény a látórendszer központját a jóval 

nagyobb „kapacitású” occipitalis lebenybe helyezte át. A colliculus superior ugyanakkor megmaradt nem túl 

alapos, de gyors képfeldolgozó egységként vizuális reflexek központjának. A colliculus superior a substantia 

nigrából is kap afferens rostokat. A rostok valószínűleg a vizuális reflexek folyó mozgásokkal történő 

harmonizálását szolgálják. 

4.6.3. 6.3. A tractus vestibulospinalis (Held) 

A tractus vestibulospinalis a függőleges testhelyzet, az egyensúlyozás szolgálatában áll. Bár az egyensúlyozó 

rendszer az extrapiramidális rendszer fő „egységéhez” is bőségesen küld információt a mozgások zavarmentes 

kivitelezéséhez, tractus vestibulospinalis ettől függetlenül is működik. Rostjai a nyúltvelőben lévő nucleus 

vestibularis lateralisból (Deiters mag) erednek és a gerincvelő funiculus anteriorjában szállnak le (7. ábra). A 

pálya elsősorban az alsó végtag izmainak és egyes törzsizmoknak a tónusát befolyásolja célzottan az egyenes 

testtartás érdekében. 

4.6.4. 6.4. Tractus reticulospinalis 

2.27. ábra - 2. animáció (8. ábra): Az extrapiramidális rendszer felépítése. A gombok 

megnyomására az egyes csoportok megjeleníthetők, illetve eltüntethetők megkönnyítve 

a tájékozódást 
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Az agytörzsi formatio reticularisból származó pálya a gerincvelő szürkeállományának felszínéhez közel, a 

funiculus lateralisban fut (7. ábra). A bevezetőben leírtak alapján {2.4.2.3.} elsősorban az izomtónust 

szabályozza. 

4.7. 7. Az extrapiramidális rendszer funkcionális összefoglalása 

A fent leírtak ismeretében az extrapiramidális rendszer funkcionális áttekintésének megkönnyítésére készítettem 

a 8. ábrát, melyen a rendszer fontosabb elemeit, azok összeköttetéseit és elnevezéseit tüntettem fel. Az egyes 

elemek részletes leírása fentebb található, itt a funkcionális kapcsolataira koncentrálok. 

A rendszer az akaratlagos mozgásaink kivitelezésének megkönnyítését szolgálja, a mozgás vezérlések finom 

részelemei kidolgozását végzi. Ennek megfelelően központja, a mozgás elhatározása és elindítása a frontális 

lebenyünkben van. A frontális lebeny a kiválasztott mozgást premotoros területe (Brodmann 6) segítségével 

közli a mozgások finom részleteinek kidolgozását végző extrapiramidális rendszerrel. 

4.7.1. 7.1. A rendszer gerince 

• premotoros terület, 

• tractus frontopontinus (Arnold), 

• nuclei pontis, 

• tractus pontocerebellaris, 

• cerebellum (kéreg majd kisagymagok), 

• tractus dento-rubro-thalamicus, 

• nucleus ruber, 

• tractus rubrospinalis, 

• motoneuronok. 

4.7.2. 7.2. Egy másik kimeneti út 

• tractus dento-rubro-thalamicus 

• nucleus ruber + thalamus nucleus ventralis anterior és ventralis lateralis 
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• fasciculus tegmentalis centralis 

• oliva inferior 

• tractus olivospinalis 

• motoneuronok 

4.7.3. 7.3. Érzékszervi feedback-ek 

A rendszer megfelelő működéséhez számos érzékszerv folyamatos visszajelentése is szükséges. Ezek 

• szem – látópálya látóközpont (occipitális lebeny) 

• fül – hallópálya – hallóközpont (temporalis lebeny) 

• bőrreceptorok – protopátiás és epikritikus érzőpályák – primér somatosensoros központ (parietalis lebeny). 

• A három lebeny jeleit a tractus temporo-parieto-occipito pontin (Türck) pálya szállítja a nuclei pontishoz, 

majd onnan a tractus pontocerebellárison keresztül jutnak a kisagykéregbe. 

• A proprioceptorok (izomorsó, ínorsó), gerincvelői magok (Clarke-féle mag) – tractus spinocelerebellaris 

anterior és posterior - kisagykéreg 

• egyensúlyozó szerv – vestibularis magok – tractus vestibulocerebellaris – kisagykéreg 

Mint látható, az érzékszervek által észlelt, a mozgás állapotáról nyert információk elsődlegesen a kisagykéregbe 

futnak, ahol a mozgások környezethez adaptált korrekcióit már a kisagyon belül elvégzik. Így a kisagy fő 

kimeneti pályája, a tractus dento-rubro-thalamicus már az érzékszervek aktuális adatai segítségével korrigált 

mozgásmintákat szállítják. 

4.7.4. 7.4. Szabályozó körök 

Az így nyert, feedback mechanizmusokkal korrigált vezérlőjeleket további, részleteiben nem teljesen tisztázott 

mechanizmusú, de anatómiai adatokból és klinikai kórképekből jól ismert szabályozó körök tovább finomítják. 

Ezekben elsősorban a törzsdúcok elemei és a hozzá csatlakozó magok vesznek részt. 

2.28. ábra - 3. animáció (9. ábra): Az extrapiramidális rendszer néhány visszacsatoló 

köre 
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A fontosabb ismert szabályozó, „visszacsatoló” körök: 

• frontális cortex – törzsdúcok – thalamus (VA, VL) – frontális cortex 

• striatum – pallidum – nucleus subthalamicus – thalamus (VA, VL) – striatum (ansa lenticularis) 

• striatum – substantia nigra – thalamus (VA, VL) – striatum 

• kisagy – thalamus (VA, VL) + nucleus ruber – oliva inferior – kisagy 

4.8. 8. Az extrapiramidális rendszer zavarai, klinikuma 

Az extrapiramidális rendszer zavaraim alapuló kórképet, azok felismerését, mechanizmusát és terápiás 

lehetőségeit a könyv más fejezetei ismertetik {2.5, 2.6, 2.12, 9.6, 9.7.}. Itt csak egy rövid, a fejezetet lezáró, 

rövid áttekintésre szorítkozom. 

Miután az extrapiramidális rendszer működésében csaknem az egész központi idegrendszer szerepet játszik, a 

legtöbb idegrendszeri megbetegedéshez átmeneti, vagy tartós mozgászavarok társulnak, melyeket legtöbbször 

az extrapiramidális rendszer valamelyik részének sérülése okozza. Ennek megfelelően az zavarok okai 

szerteágazóak. 

4.8.1. 8.1. Congenitalis és perinatalis károsodások 

4.8.1.1. 8.1.1. Down syndroma 

Down syndroma – kromoszóma anomália, a 21. kromoszóma triplikálódásából eredő kórkép. A kórkép számos 

egyéb elváltozás mellett izomtónus zavarokkal társul. 

4.8.1.2. 8.1.2. Wilson kór 

Wilson kór (hepato-lenticularis degeneráció) - oka pontmutáció. A 13q14.3 kromoszómaszegmensben kialakult 

kóros gén (ATP7B) következtében réz-anyagcsere zavar lép fel, ami – többek között – a nucleus lentiformis 

neuronjainak károsodásával jár. A betegség recesszív öröklésmenetet mutat. Fokozatosan kialakuló 

mozgásszervi tünetei között a törzsdúcokra jellemző képek dominálnak: ataxia, distonia, progrediáló tremor. 

Később Parkinsonizmusra jellemző tünetek is kialakulnak (bradykinezia, egyensúlyzavarok, fogaskerék 

szindróma). 

4.8.1.3. 8.1.3. Parkinson kór 

Az extrapiramidális rendszer örökletes megbetegedése. A betegség tünetei a polyethiológiájú Parkinson 

szindrómára {2.4.8.2.1.} emlékeztetnek. A tünetek 50-60 éves korban alakulnak ki. 

4.8.1.4. 8.1.4. Huntington chorea 

Akaratlan, gyors, aszimmetrikus mozgásokkal járó dominánsan öröklődő megbetegedés. A tüneteket a striatum 

sejtjeinek pusztulása okozza. 

4.8.1.5. 8.1.5. Familiáris tremor 

Domináns öröklésmenetű megbetegedés. A kéz, ritkábban a fej és láb remegésével jár. 

4.8.1.6. 8.1.6. Intrauterin fertőzések 

Az intrauterin vírusfertőzéseknek, különösen a rubeola infekciónak jelentős, kiterjed, variabilis mozgássérülés a 

következménye az idegmag károsodások következtében. A PANDAS és a Sydenham's chorea egyaránt 

streptococcus generált intrauterin agykárosodás többek között komoly mozgászavarokkal. Intrauterin 

toxoplazmosis és cytomegalia fertőzés görcsrohamokat és bénulásokat előidéző agyi elváltozások lehetnek 

következményei. 

4.8.1.7. 8.1.7. Intrauterin mérgezések 
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Intrauterin mérgezések, elsősorban a higany, ólom, kadmium és arzénmérgezések előszeretettel károsítják a 

mozgáskoordinációban fontos agyi területeket is. 

4.8.1.8. 8.1.8. Születés körüli maradandó mechanikus károsodások 

A születés körüli maradandó mechanikus károsodások jórészt a perifériás idegrendszer károsodása révén 

okoznak mozgászavarokat, de gyakran előfordul agysérülés következtében kialakuló mozgászavar is. Vezető 

tünetei a bénulások. 

4.8.1.9. 8.1.9. Perinatális hipoxiás agykárosodások 

A perinatális hipoxiás agykárosodásokhoz szinte minden esetben mozgászavarok társulnak. Ezek jelentős részét 

az extrapiramidális rendszer valamelyik elemének sérülése okozza. A striatum különösen érzékeny a hipoxiára. 

4.8.1.10. 8.1.10. Veleszületett sárgaság 

A veleszületett sárgaságot rendszerint RH incompatibilitás következtében kialakuló súlyos hemolízis okozza. 

Elsősorban az agytörzsi magokban bilirubin rakódik le. Következménye bénulások, dystoniás és athetoticus 

mozgások. 

4.8.1.11. 8.1.11. Craniostenososok 

Craniostenososok, a kutacsok korai elzáródása következtében fellépő koponyatorzulások mechanikai okok miatt 

okozzák a csecsemők agyának fejlődési zavarait. A craniosteosis formájától függően görcsrohamokat, 

bénulásokat, izomtónus aszimmetriát okozhatnak. 

4.8.2. 8.2. Az extrapiramidális rendszer megbetegedései 

4.8.2.1. 8.2.1. Parkinson-szindróma (Parkinsonismus) 

Az extrapiramidális rendszert érintő megbetegedések közül leggyakoribb tünetcsoport a Parkinson syndroma, a 

substantia nigra dopaminerg neuronjainak pusztulása következtében kialakuló súlyos, progrediáló, szerteágazó 

etiológiájú mozgászavar. A mozgáskoordinációt érintő tünetei igen változatosak (rigor, akinezia, tremor, stb.) 

4.8.2.2. 8.2.2. Ballizmus 

Nagyívű, akaratlan, gyors mozgások a nucleus subthalamicus sérülése következtében. Lágyulás, daganat 

okozza. 

4.8.2.3. 8.2.3. Distonia 

Akaratlan, tartós, tónusos összehúzódás egy izomban, vagy izomcsoportban. A putamen, vagy a thalamus 

sérülése okozza. 

4.8.2.4. 8.2.4. Myorhythmiák 

Akaratlan ritmikus rángások egy izomcsoportban. A fasciculus tegmentalis centralis vascularis, vagy 

gyulladásos eredetű sérülése okozza. 

4.8.2.5. 8.2.5. Myocloniák 

Akaratlan, szabálytalan rángások egy izomban. A nucleus dentatus, nucleus ruber, vagy az olive inferior 

sérülése okozza. 

4.8.3. 8.3. Egyéb kórképek extrapiramidális tünetei 

4.8.3.1. 8.3.1. Mérgezések 

A striatum neuronjai különösen érzékenyek mérgezésekre, főleg a nehézfém eredetűekre. Hasonlóképpen a 

hipoxiát okozó mérgezések (szénmonoxid) és egyéb kóros állapotok (arteriosclerosis) előszeretettel károsítja a 

striatumot. Egyes mérgek, mint a DDT, szerves higanyvegyületek, piperazin, difenilhidantoin a kisagy 

maradandó károsodását okozzák. Súlyos mozgáskoordinációs zavarok lépnek fel. Az akut alkoholmérgezés 

átmeneti mozgás-koordinációs zavarokkal, a krónikus neuropathiával és myopathiával jár. 
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4.8.3.2. 8.3.2. Az extrapiramidális rendszer-t jelentősen befolyásoló anyagcsere-betegségek 

A gangliosidosisok (Tay-Sachs) a béta-galaktozidáz, vagy a hexózaminidáz hiánya következtében fellépő 

kórkép. Az idegsejtek diffúzan károsodnak. Areflexia, majd hiperreflexia, athetosois, görcsrohamok alakulnak 

ki. A Nieman-Pick betegséget a szfingomielinidáz hiánya okozza. Izomtónus csökkenéssel, majd spazmussal 

jár. A phenilketonuriához fokozott izomtónus és görcsrohamok társulnak. 

4.8.3.3. 8.3.3. Endokrin megbetegedések 

Endokrin megbetegedésekhez is gyakran társulnak mozgászavarok. A hyperthyreosis reverzibilis tremort, 

choreat okoz. A hypoparathyreoidizmusban izomgyengeség, izomrángások, görcsrohamok lépnek fel. 

4.8.3.4. 8.3.4. Az agy daganatos és gócos fertőzéses megbetegedései 

Az agy daganatos és gócos fertőzéses megbetegedései esetén, miután az extrapiramidális rendszer tagjai az agy 

csaknem minden területén elhelyezkednek, a betegség csaknem minden esetben mozgászavarokkal társul. 

Gyakran mozgászavar ezen elváltozások első tünete. 

4.8.4. Tesztkérdések 

Egy kérdésre több helyes válasz is adható, ilyenkor valamennyi helyes választ be kell jelölni. 

1. Az extrapiramidális rendszer: (C) 

A. Az akaratunktól független mozgásokat szabályozza. 

B. Részei a frontális lebenyben helyezkednek el. 

C. Kimenete a harántcsíkolt izmokat működteti. 

D. Részt vesz az érfali simaizomzat vezérlésében 

2. Vázizmaink akaratlagos irányításában vesz részt: (A, B, C) 

A. A piramispálya 

B. A gyrus precentralis 

C. Az extrapiramidális rendszer. 

D. A formatio reticularis. 

3. Az extrapiramidális rendszer működéséhez nem nyújt segítséget: (C) 

A. A fájdalomérző receptorok. 

B. A látópálya. 

C. A szemmozgató rendszer. 

D. A hallórendszer. 

4. A törzsdúcok közé tartozik: (B) 

A. A thalamus extrapiramidális magjai (VA, VL). 

B. A pallidum. 

C. Az amygdala. 

D. A colliculus superior. 

5. A kisagykéreg stratum granulosumában ér véget: (A, D) 
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A. Tractus spinocerebelláris anterior. 

B. Fasciculus longitudinalis medialis. 

C. Tractus olivocerebellaris. 

D. Tractus pontocerebellaris. 

6. A Purkinje sejtek dendritjei a legnagyobb számú afferens rostot kapják a: (B) 

A. Kisagymagokból. 

B. A stratum granulosum sejtjeiből. 

C. Nuclei pontis. 

D. Oliva inferior. 

7. A kisagy működéséhez szükséges információ érkezik a: (A, C) 

A. A izomorsókból. 

B. A fájdalomérző receptorokból. 

C. A látórendszerből. 

D. A hypothalamusból. 

8. A Purkinje sejtek axonjai végződnek a: (A, D) 

A. Kisagymagokon. 

B. A nucleus ruberben. 

C. A thalamusban. 

D. A nucleus vestibularis lateralisban. 

9. A substantia nigra efferens rostokat küld a: (A, C, D) 

A. Putamenhez. 

B. A nucleus ruberhez. 

C. A thalamus VA és VL magjaihoz. 

D. A colliculus superiorhoz. 

10. Az extrapiramidalis rendszer gerincvelőhöz futó efferens pályái: (B, D) 

A. A tractus spinocerebellaris posterior. 

B. A tractus rubrospinalis. 

C. A tractus tectospinalis. 

D. A tractus olivospinalis. 

11. Típusosan nagy idegsejteket tartalmazó magok: (B, D) 

A. Putamen. 

B. A pallidum külső tagja. 
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C. A nucleus caudatus. 

D. A substantia nigra. 

12. A gerincvelő fehérállományának oldalsó kötegében (funiculus lateralis) fut: (A) 

A. Tractus rubrospinalis. 

B. Tractus olivospinalis. 

C. Tractus tectospinalis. 

D. Fasciculus longitudinalis medialis. 

13. A látórendszer felől jelentős afferentációt kap: (A, B, C) 

A. Fasciculus longitudinalis medialis. 

B. A kisagykéreg. 

C. Tractus tectospinalis. 

D. Tractus vestibulospinalis. 

14. A Parkinson syndroma legfontosabb oki tényezője: (B) 

A. Nucleus caudatus károsodás. 

B. Substantia nigra károsodás. 

C. Kisagyi lézió. 

D. Amygdala károsodás. 

15. Jellemzően maradandó mozgáskárosodást (is) okoz: (A, C, D) 

A. Wilson kór. 

B. Diabetes. 

C. Perinatális hypoxia. 

D. Szénmonoxid mérgezés. 

5. 2.e. Az izomtónus szabályozása. – Tóth Márton 
[Szakmai lektor: Nógrádi Antal] 

Irvin Korr neurofiziológus vetette fel annak lehetőségét, hogy az emberben található legnagyobb és 

leggazdagabb szenzoros rendszer nem a szem, a fül, a bőr, vagy a vesztibuláris rendszer, hanem az izmok a 

hozzájuk tartozó fasciával együtt (Korr, 1975). Ez a gazdag központi idegrendszeri szabályozással ellátott 

senzomotoros rendszer létfontosságú az izmok aktív kontrakciójának (és ezáltal a mozgások) pontos 

kivitelezésében (Masi és Hannon, 2008). Ez az aktív, központi idegrendszer által kontrollált precíz szabályozási 

rendszer az izom passzív viszkoelasztikus tulajdonságán felül határozza meg az izomtónust. Az izomtónus az 

izmoknak a passzív mozgatással szembeni ellenállása. Az elmúlt években közölt tanulmányok alapján az 

izomtónusnak két komponense van: a passzív („EMG-silent”) és az aktív, vagy központi-idegrendszer által 

aktivált („EMG-active”) izomtónus (Masi és Hannon, 2008). 

5.1. 1. Passzív izomtónus 

A passzív izomtónus a harántcsíkolt izom intrinsic molekuláris viszkoelasztikus tulajdonságából ered (Masi és 

Hannon, 2008). A passzív izomtónust („EMG-silent”) el kell különítenünk a központi idegrendszer által 

aktivált, vagy aktív izomtónustól („EMG active”). 
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A passzív izomtónus vitális, alacsony szintű tónusa az izomnak, mely nyújtással szemben rezisztens, és 

nagymértékben hozzájárul a posturalis stabilitás fenntartásához, függetlenül a fasciától és az ízületektől. 

Ezáltal a passzív izomtónus egy passzív myofascialis tulajdonság, mely a nyomást vagy nyújtást elszenvedő 

szövetek hálózatában működik. Ez az izomtónusnak a központi idegrendszertől független komponense, mely a 

harántcsíkolt izom és a myofibroblasztok szarkomérjeiben az aktomyozin filamentek intrinsic molekuláris 

interakcióiból ered (Masi és Hannon, 2008). 

Clemmesen úttörő vizsgálatai során foglalkozott a passzív izomtónussal mind az izom statikus állapotában, 

mind a mozgáshoz asszociált izomműködés során. Eredményei alapján elmondható, hogy a passzív izomtónus 

mind a szinergista, mind az antagonista izomműködéshez hozzájárulva ellenáll a mozgásokkal szemben, 

ugyanakkor asszisztál is az aktív mozgásokhoz, a tehetetlenség és a - gravitációt is beleértve - külső hatások 

ellen is hatva (Clemmesen, 1951). 

A nyugalmi feszülésnek van egy elasztikus komponense is, mely a vastag myozin és a vékony aktin 

filamentumok interakciójának a következménye, melyet a minimális passzív nyújtás során keletkező iniciális 

tenziónak hívnak, vagy más néven - mivel a nyugalomban lévő izometrikus izom hosszának kb. 0.2 %-ára 

vonatkoztathatjuk -, „rövid tartományú elasztikus komponensnek” (Hill, 1968). A fenti eredményből származó 

molekuláris kutatások során bebizonyították, hogy mind az aktív, mind a nyugalmi izomtónus alapja az a 

mechanizmus, melynek során a myozin-fej kereszthidat képez az aktin filamentumokkal (Campbell and Lakie, 

1998). 

Egy álló ember izmai folyamatosan oszcillálnak, tekintettel arra, hogy az izommunka szükséges az esetleges 

elmozdulások korrekciójához, valamint az elesés megelőzéséhez (Hannon, 2001). A kialakult egyensúlynak a 

szívműködés vagy a légzőmunka során keletkező minimális zavarai stabilizálhatóak a test myofascialis 

elaszticitásával (Gallasch and Kozlovskaya, 1998). Ezek a passzív oszcillációk a földön viszonylag gyakoriak 

(10 Hz). Ezzel szemben, a test nagyobb szögű kilengései már proprioceptív reflex kontroll alatt állnak (Loram et 

al., 2007). 

5.2. 2. Aktív izomtónus 

Az aktív izomtónus az izmot alkotó motoros egységek dinamikusan változó hányadának kontrakcióiból, a 

miotatikus vagy nyújtási reflex modulációjával alakul ki. A miotatikus reflexívnek a megszakítása – a reflexet 

közvetítő hátsó gyöki afferensek átvágásával vagy időleges kikapcsolásával – az izomtónus megszűnésével jár. 

Az aktív izomtónus akkor sem szűnik meg, ha csupán az idegrendszer legalacsonyabb szintje, a gerincvelő 

intakt (ezt spinalis állapotnak hívják). A spinalis állapotban az izomtónus csak kismértékű, alig differenciált, a 

végtagok flexorizmaiban valamivel kifejezettebb, mint az extensor izmokban (Fonyó, 1999). Az alábbiakban az 

aktív izomtónus kialakításában és fenntartásában részt vevő anatómiai alkotóelemeket röviden taglaljuk. 

5.2.1. 2.1. Harántcsíkolt izomzat 

A harántcsíkolt izomzat az intrafusalis és az extrafusalis izomrostokból épül fel. 

Az extrafusalis izomrostok alkotják a munkaizomzatot, míg az intrafusalis rostok az izomorsó tokon belüli, saját 

harántcsíkolt izomrostjai. Az extrafusalis izomrostokat a mellső szarvi alfa-motoneuronok, az intrafusalis 

izomrostokat a gamma-motoneuronok idegzik be. 

5.2.2. 2.2. Izomreceptorok 

A harántcsíkolt izomban kétfajta receptor ismeretes: az izomorsó és az ínorsó, melyek közül először az 

izomorsó, majd az ínorsó felépítését és receptorait részletezzük. 

5.2.2.1. 2.2.1. Izomorsó 

Az izomorsót intrafusalis izomrostok alkotják, melyek a munkaizomrostoknál vékonyabbak, harántcsíkolatot 

csak a két végük felé mutatnak, míg középső harmadukat sejtmagok alkotják. Kétféle izomrostot lehet 

megkülönböztetni a sejtmagok elhelyezkedése alapján. Az egyik fajta izomrostban a sejtmagok egy csoportban 

helyezkednek el és kidomborítják az intrafusalis izomrost közepét: ezt hívjuk magzsáknak, receptorát pedig 

annulospiralis végződésnek vagy magzsákreceptornak. A másik fajta intrafusalis izomrostban a sejtmagok az 

izomrost tengelyében sorakoznak: ezt nevezzük izomcsőnek, receptorát pedig izomcsőreceptornak 
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(Szentágothai és Réthelyi, 1994). A kétfajta receptor az izom feszülési állapotának kétféle komponensét 

érzékeli: a környező izomzat helyzetét és nyúlását. 

5.2.2.1.1. 2.2.1.1. Annulospiralis receptor és az izomcsőreceptor 

Az izomorsó a környező izomzat helyzetét (statikus) és nyúlását (dinamikus) érzékeli az annulospiralis, 

valamint az úgynevezett „flower spray” végződésekkel vagy más néven izomcsőreceptorokkal. 

A kiszélesedett izomrostok köré tekeredik egy vastag myelinhüvellyel rendelkező, Ia típusú érzőidegrost 

végelágazódása, ezt hívjuk annulospiralis receptornak vagy magzsákreceptornak. 

Az izomcsőreceptorhoz kapcsolódó vékonyabb myelinhüvellyel rendelkező, Ic típusú idegrost virágcsokorra 

hasonlító végelágazódást hoz létre (Szentágothai és Réthelyi, 1994), melyet az angolszász irodalomban „flower 

spray” végződéseknek is neveznek. 

Az annulospiralis receptor ingere az izomorsó megnyújtása, ezáltal a receptor dinamikus érzékenysége magas, 

míg a statikus megnyúlással szembeni érzékenysége alacsonyabb. 

A „flower spray” receptor nem túlzottan érzékeny a megnyújtás dinamikus komponensére, viszont a feszülés 

foka és az afferens tüzelési frekvenciája egyenes arányú és szoros összefüggést mutat (Bálint, 1986). 

5.2.2.2. 2.2.2. Ínorsó 

Az ínorsó (szerzői néven Golgi-féle ínorsó) az izomnak az ínba való átmeneténél helyezkedik el. Az ínorsó 

kötőszövetes tokján belül egymás köré csavarodó vastag kollagén rostkötegeket találunk, melyek közé bekúszik 

a vastag myelinhüvelyes, Ib típusú érzőrost végelágazódása (Szentágothai és Réthelyi, 1994). 

A Golgi-féle ínorsók nagyon érzékeny receptortípusnak számítanak. Ezek a receptorok az izom és az ín közé 

ékelődve érzékeli az izom feszülését. Érzékenységük a terheléssel szemben kifejtett kontrakcióra a legnagyobb, 

mert ebben az esetben a receptort mindkét vége felől ellentétes irányú húzóerő éri. Passzív mozgatás esetén az 

ingerküszöbe viszont magasabb (Bálint, 1986). 

Az ínorsókból származó Ib típusú afferensek reflexhatása az izmot beidegző alfa-motoneuronokat gátolja, az 

antagonista izmot beidegző alfa -motoneuronokat viszont facilitálja. Autogénnek nevezzük ezt – az egyébként 

biszinaptikus - gátlást, mivel az ingerelt izomban érvényesül. Biszinaptikus, hiszen az Ib rost és az izmot 

beidegző alfa -motoneuron közé beékelődik egy interneuron (Rexed V., VI. lamina területén), melyet Ib 

gátlósejtnek neveznek. Az ínorsók Ib-reflexei bonyolultabb konvergencia- és divergencia viszonyokkal 

jellemezhető reakció, mint az Ia rostok által közvetített reflexek, ennek oka az interneuronok másfajta 

közreműködéséből ered. Az Ib rostok aktiválódása biszinaptikus autogén gátlást okoz, ezáltal csökkentve az Ib-

tüzelést és az izom feszülését. Az izom feszülésének szabályozásában fontos az a tény, hogy az izomrost 

erőkifejtési tulajdonsága függ az izomrost pillanatnyi hosszúságától (Bálint, 1986). 

5.2.3. 2.3. Idegrostok 

5.2.3.1. 2.3.1. Ia típusú érzőrost 

Az izomorsóból a hátsó gyökéren keresztül vastag (10-20 µm átmérőjű) myelinhüvellyel rendelkező, gyors 

vezetésű (70-120 m/sec) Ia érzőrostok viszik az információt az alfa-motoneuron felé (Szentágothai és Réthelyi, 

1994), a hátsó gyöki ganglionban található pszeudounipoláris neuronok közvetítésével. 

5.2.3.2. 2.3.2. Ib típusú érzőrost 

Az ínorsóból a hátsó gyökéren keresztül közepesen vastag (5-12 µm átmérőjű) myelinhüvellyel rendelkező, 

viszonylag gyors vezetésű (30-70 m/sec) Ib érzőrostok viszik az információt az Ib gátlósejten keresztül az alfa -

motoneuronra. 

5.2.3.3. 2.3.3. Aγ típusú mozgatórost 

Az aktív izomtónus modulációjában kulcsszerepet játszó gamma-efferens rendszer rostjai a közepesen vastag 

(3-6 µm átmérőjű) myelinhüvellyel rendelkező, 15-30 m/sec vezetésű A γ rostok, melyek a mellső gyökér 

rostjainak kb. 30 %-át jelentik. A rendszerhez tartozó rostok az izomorsókat oly módon idegzik be, hogy az 
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izomorsó két végénél, az intrafuzális rostoknál van az idegrost mozgató végkészüléke, így az ingerület-átvitel a 

gamma-efferens idegrostról az izomorsó intrafuzális rostjára történik. 

2.29. ábra - 1. ábra: Az izomtónus létrehozásában részt vevő idegrostok típusai 

 

5.2.4. 2.4. Motoneuronok 

5.2.4.1. 2.4.1. Aα-motoneuronok (alfa-motoneuronok) 

A gerincvelő elülső szarvának lateralis részén található a motoros magcsoport. Ezek közül a legnagyobb 

átmérőjű sejtek a harántcsíkolt izmok extrafusalis rostjait ellátó Aα -motoneuronok vagy alfa motoneuronok. A 

közepes és kisméretű neuronok egy része A γ-motoneuronok vagy gamma motoneuronok, valamint a 

modulációban részt vevő interneuronok (Szentágothai és Réthelyi, 1994). 

5.2.4.2. 2.4.2. Aγ-motoneuronok (gamma-motoneuronok) 

Az izomorsó intrafusalis rostjait önálló motoros beidegzéssel az A γ-motoneuronok (vagy gamma-

motoneuronok) látják el, melyek a gerincvelő elülső szarvában helyezkednek el a munkaizomrostokat beidegző 

Aα -motoneuronokkal együtt. 

A gamma-motoneuronokon főleg olyan leszálló pályák végződnek, amelyek az izmok tónusát szabályozzák. A 

gamma-motoneuronok afferentációja főként az agytörzsből (formatio reticularisból) ered. Mindemellett 

interneuronokon keresztül kapcsolatban vannak a gamma-motoneuronok az izom afferens rostjaival is 

(Szentágothai és Réthelyi, 1994). 

A gamma-motoneuronok működésétől függően az izomorsó rostjai különböző mértékben húzódnak össze. 

Minél fokozottabb a feszülés, annál érzékenyebb az izomorsó annulospiralis receptora az izom megnyújtására. 

Így az izom aktuális működésétől függetlenül a gammarostok a leszálló pályákon érkező impulzusok által 

beállítják az izomorsó érzékenységét. Összefoglalva, a gamma-efferensek az izomorsók intrafusalis rostjain 

végződnek, a fő funkciójuk az intrafusalis rostok hosszának beállítása. 

2.30. ábra - 2. ábra: Az aktív izomtónus kialakításában részt vevő neuronok 
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5.3. 3. Gamma-hurok 

Az izom összehúzódása kiváltható az alfa-motoneuron ingerlésével közvetlenül, vagy közvetve a gamma-

hurkon keresztül. A gamma-hurok szerepet játszik az aktív izomtónus szabályozásában, valamint a finom 

mozgások összehangolt kivitelezésében. 

A gamma-motoneuronok működésével kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy az egyes leszálló impulzusok 

nem közvetlenül az alfa-motoneuronokat érik el, hanem a gamma-motoneuronokat aktiválják. Ennek 

következményeképpen az izomorsó rostjai hirtelen összehúzódnak, ez pedig aktiválja az annulospiralis 

receptorokat. A receptorok aktivációja ingerületbe hozza a munkaizomzatot beidegző alfa-motoneuronokat, 

mire az izom összehúzódik. Ezt a szabályozási kört nevezzük gamma-huroknak: leszálló axon, gamma-

motoneuron, annulospiralis receptor, Ia típusú izomérző neuron, alfa-motoneuron. 

A gamma-hurok lehetővé teszi, hogy a magasabb szintekről jövő utasítások az izmok mindenkori 

összehúzódottsági fokától függően valósuljanak meg (Szentágothai és Réthelyi, 1994). A gamma-hurok pályán 

keresztül tehát az izomtónus az agytörzsben található központok a testtartás illetve az adott mozgás aktuális 

szükségleteinek megfelelően válik beállíthatóvá. Egy másik fontos tulajdonsága a gamma-huroknak, hogy 

kivédheti az Ia-afferentáció csökkenését a munkaizomrostok kontrakciója esetén (Bálint, 1986). 

2.31. ábra - 1. animáció 
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5.4. 4. Az aktív izomtónus szabályozásában részt vevő felsőbb 
központok 

Az ép idegrendszerű emlősszervezetek és így az emberi szervezet izomtónusára az axialis törzsizomzat, továbbá 

a végtagok extensor izmainak nagyobb mértékű tónusa jellemző, melyeket antigravitációs izmoknak nevezünk. 

Ez a differenciált izomtónus arra vezethető vissza, hogy bizonyos agytörzsi struktúrák a spinalis szintű 

miotatikus reflexet facilitálják. 

Ugyanakkor ennek a facilitációnak hatását más struktúrák (például a nucleus ruber, a cortex, illetve a 

cerebellum) csökkentik. 

5.4.1. 4.1. Deiters-mag és hídbeli formatio reticularis 

Az antigravitációs izmok izomtónusának facilitációjában két, bilateralis agytözsi neuroncsoport vesz részt: a 

Deiters-mag, valamint a hídbeli formatio reticularis (Magoun és Rhines, 1946). Az innen eredő axonok a 

medialis reticulospinalis pályán keresztül jutnak le a gerincvelő mellső szarvába a testtartást biztosító axialis 

izmokhoz és a végtagextensorokhoz, és tónusosan facilitálják az antigravitációs izmok miotatikus reflexét 

(Niemer és Magoun, 1947). 

A hídbeli formatio reticularis neuroncsoportjai az afferentációjukat a gerincvelő felszálló pályáiból (tractus 

spinothalamicus, tractus spinocerebellaris) valamint a lemniscus medialis rendszerből kapják, ezen kívül az 

extrapiramidalis és piramis rendszerből is. A Deiters-mag, valamint a hídbeli formatio reticularis 

neuroncsoportjai tónusosan facilitálják az antigravitációs izmokhoz menő alfa és gamma motoneuronokat, 

ezáltal ezen izmok miotatikus reflexét teszi kifejezettebbé (Fonyó, 1994). 

Mint azt korábban említettük, az extrafusalis rostok összehúzódása – az intrafusalis izomrostok összehúzódása 

mellett – nem tehermentesíti az izomorsókat, így azok továbbra is jelzik a központ felé az izom nyújtott 

állapotát. 

5.4.2. 4.2. Cortex, cerebellum, nyúltvelői formatio reticularis és nucleus ruber 

A Deiters-mag és a hídbeli formatio reticularis ellensúlyozás nélküli facilitáló működése az izomtónus jelentős 

fokozódásával jár. Az ellensúlyozásban részt vesz a nyúltvelői formatio reticularis (lateralis reticulospinalis 

pályán keresztül), a tractus rubrospinalis, a tractus corticospinalis és a cerebellum elülső lebenye. Emberben az 

agykéregből eredő gátló impulzusok jelentik az agytörzsi facilitálás legjelentősebb gátló tényezőjét (Fonyó, 

1994). 
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Fontos kiemelni, hogy a tractus corticospinalis és a tractus rubrospinalis kivételével az előagyi 

mozgatórendszerek a formatio reticularis közvetítésével érik el a gerincvelő motoros rendszerét (Bálint, 1986). 

A rubrospinalis pálya emberben is gátolja a facilitáló neuroncsoportok tónust növelő hatását, ez a pálya azonban 

nem terjed túl a nyaki szegmentumokon (Fonyó, 1994). 

Fontos része a normális tónuskiegyenlítődési mechanizmusnak a formatio reticularis nyúltvelői része, ahonnan a 

lateralis reticulospinalis pályán keresztül közvetlen tónusos gátló impulzusok a végtagextensorok és axialis 

törzsizomzat gerincvelői motoneuronjait elérik. Ugyanezek a pályák interneuronokon keresztül 

(poliszinaptikusan) tónusosan aktiválják a flexor izomcsoportok motoneuronjait (Fonyó, 1994). 

Álló testhelyzetben az izomtónust az otolith szervből, a nyakizmok izomorsóiból és a nyaki gerinc ízületi 

receptoraiból kiinduló reflexek határozzák meg: a fejnek a gerincoszlop vonalához viszonyított helyzete, 

valamint az egyes végtagok izomtónusa álló testhelyzetben a fajra jellemző. Emberben a fej egyenes vonalú 

folytatását képezi a gerincoszlopnak. Ez a fejhelyzet a nyakizmok adott csoportjai összehúzódásának (a 

nyakizmok meghatározott fokú tónusának) következménye, ennek köszönhető, hogy a fej ne a gravitációnak 

megfelelő helyzetet foglalja el (Fonyó, 1994). A reflexek egy részének afferensei a vestibularis érzékszerv 

otolith szervéből indulnak ki, és a nyaki gerincvelő motoneuronjaira hatnak (Bach és Magoun, 1947). A fej 

helyzetének a gravitációs térben bekövetkező változásai az utriculus és a sacculus receptorait ingerlik. A 

vestibularis magok közvetlenül a nyaki gerincvelő motoneuronjaihoz küldenek impulzusokat, melyek az 

eltéréseket korrigálják, hacsak a motoros kéreg ezeket a reflexeket nem függesztik fel. A fej helyzetének a 

gerincoszlop vonalához viszonyított eltéréseit proprioreceptorai, a nyakizmok izomorsói, az ínorsók és a felső 

nyaki csigolyák ízületi receptorai érzékelik. A nyakizmok izomorsói ebben az esetben nem monosynapticus 

nyújtási reflexeket közvetítenek, hanem interneuronokon végződnek: ezeken végződnek a vestibularis magokból 

származó axonok is. A nyakizmok tónusát így a vestibularis és a nyaki afferensek közösen határozzák meg: a 

vestibularis érzékszervből és a nyaki receptorokból korrigáló reflexek indulnak ki (Fonyó, 1994). 

Mindkét receptorzóna afferensei a végtagok izomtónusának beállításában fontos szerepet játszanak. Erre jó 

például szolgál a fej előrehajlítása magasból való leugrás, vagy esés alkalmával: ilyenkor az alsó végtagok 

flexióját a felső végtagok extensioja kíséri. A vestibularis és a nyaki afferensek azonban több kombinációban 

antagonista reflexeket váltanak ki, ezért végső kimenetelük az aktuális helyzettől függ (Fonyó, 1994). 

Újszülöttekben egyes nyaki reflexek sztereotip módon befolyásolják a végtagok helyzetét, így például a fej 

jobbra fordítására a jobb felső és alsó végtag extensioba, a bal felső és alsó végtag extensioba kerül. 

Felnőttkorban ez a reakció már nem mutatható ki. Kiterjedt agyi sérüléseket követően azonban az 

újszülöttkorihoz hasonló – ebben az esetben már kóros – reflexek válthatóak ki (Fonyó, 1994), melyeket tónusos 

nyaki reflexnek hívunk. 

2.32. ábra - 3. ábra: Az aktív izomtónus kialakításában részt vevő felsőbb agyi 

központok 
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5.5. 5. Kóros tónuseloszlások 

Az alábbiakban a klinikumban használt, a központi idegrendszert ért különböző magasságú agyi léziók esetén 

kialakuló jellegzetes, diagnosztikai értékkel bíró tónuseloszlásokról fogunk szólni. 

5.5.1. 5.1. Decorticatios rigiditás 

A decorticatios rigiditás alatt mind a két felső végtag flexiós, valamint mind a két alsó végtag extensiós 

tónusfokozódását értjük (például diffúz corticalis hypoxiás károsodás esetén észlelhetjük). 

Predilekciós vagy más néven Wernicke-Mann tónuseloszlás, vagy spaszticitás alatt az azonos oldali felső végtag 

flexiós, valamint az alsó végtag extensiós tónusfokozódását értjük (kiterjedtebb corticalis károsodás esetén 

alakult ki, amikor a primer mozgatókéreg mellett a premotoros kéreg és a szupplementer motoros area is 

károsodik). A spasticus tónusfokozódáshoz a tractus reticulospinalis és vestibulospinalis károsodása is feltétel 

(Komoly és Palkovits, 2010). Itt kell megemlítenünk a „bicska jelenséget”: a könyökízület flexióját, vagy a 

térdízület extensioját először nehéz legyőznünk, majd amikor az ellenállást legyőztük, a végtagot már könnyen 

mozgathatjuk. 

Intakt agytözs mellett a kiterjedt agykérgi sérülések a decorticatios rigiditást hozzák létre. Ebben az állapotban 

az alsó végtag extensorainak a tónusa mellett a felső végtag flexorizomzatának a fokozott tónusa dominál. Mind 

a decorticatios rigiditás, mind a később bevezetendő decerebratios rigiditás nem más, mint a Jackson által 

bevezetett liberáció vagy „release” jelensége (Greenblatt, 1977), tehát a neuraxis rostralis részei nem gátolják a 

caudalisabb neuroncsoportok aktivitását (Fonyó, 1994). 

Ahogy már korábban említettük, rubrospinalis pálya emberben (is) gátolja a facilitáló neuroncsoportok tónust 

növelő hatását, ez a pálya azonban nem terjed túl a nyaki szegmentumokon. Részlegesen decorticalt állapotban a 

megtartott rubrospinalis innervatio még képes a felső végtagban a Deiters-magból és a hídbeli formatio 

reticularisból eredő facilitálást gátolni, ezért nincs extensortúlsúly. Az alsó végtagokra azonban már nem terjed 

ki a hatása, és az agykérgi eredetű gátlás kimaradása következtében akadálytalanul érvényesül az agytörzsi 

extensortúlsúly (Fonyó, 1994). 

5.5.2. 5.2. Decerebratios rigiditás 

A decerebratios rigiditás alatt mind a négy végtag extensios tónusfokozódását értjük (emberben ritkán észlelhető 

állapot, mely például herniáció, vagy diffúz, rostralis fehérállományi laesio esetén alakul ki). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 323  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Macskákban végzett kísérletek során a vesztibuláris magoktól orálisan ejtett metszés néhány másodperc alatt az 

izomtónus jellegzetes változásához vezetett. Mind a négy végtag extensor izmaiban, továbbá az antigravitációs 

törzsizmokban fokozódik a tónus, melynek következményeként a kétoldalt megtámasztott állat megáll a négy 

végtagján (Fonyó, 1994). Ez a decerebratios rigiditás, amelyet Sherrington az „állás karikatúrájaként” jellemzett 

(Sherrington, 1898). 

Az agytörzs facilitáló neuroncsoportok tónusnövelő hatását a kisagy ellensúlyozza. A kisagy elülső lebenyének 

elektromos ingerlése gátolja a decerebratios rigiditást. Ezzel összhangban a kisagy elülső lebenyének 

eltávolítása még fokozza a rigiditást (ez is liberációs jelenség). 

5.5.3. 5.3. Rigor 

A rigor a flexor- és az extensor izomzatban egyszerre jelenlévő tónusfokozódást jelenti, Parkinson-kór és 

Parkinson plusz szindrómák esetén észlelhetjük a betegvizsgálat során. Parkinson-kór esetén mindig 

aszimmetrikus, míg (a corticobasalis degeneratio kivételével) a Parkinson plusz szindrómák esetén 

szimmetrikus. 

A rigor állandóan jelen van, egy pillanatra sem szűnik meg, ellentétben a frontalis leépülésben szenvedő, 

dementálódott idős betegek esetén gyakran észlelt az úgynevezett „Gegenhalten” jelenségével, mely mind a 

flexió, mind az extensio során először még jelen van, majd véletlenszerűen megszűnik, majd újra megjelenik 

(Komoly és Palkovits, 2010). 

5.5.4. 5.4. Hypotonia 

Hypotonia alatt a végtag(ok) flexor és extensor izmainak tónuscsökkenését értjük. 

Amennyiben a miotatikus reflexív akár afferens, akár efferens szára sérül, hypotonia alakul ki. Tehát hypotoniát 

okoz a mellső gyökér, illetve a hátsó gyökér sérülése (például radiculitis, discus hernia, vagy trauma 

következtében). Hypotoniához vezet az alfa motoneuronok pusztulása (például Heine-Medin kór, alsó 

motoneuron betegség, spinalis izomatrophia esetén). Motoros vagy sensomotoros perifériás idegek bántalma 

esetén hypotonia alakul ki (például Guillain-Barré syndroma, CIDP, polyneuropathia, mononeuropathia). A 

fentiek mellett a cerebellaris félteke károsodása ipsilateralis hypotoniához vezet. Hirtelen kialakult gerincvelő 

harántlézió esetén – magasságtól függően – mindkét alsó végtagi, vagy négy végtagi hypotonia alakul ki (ezt 

diaschisis hatásnak nevezzük). Ha teljesen tónustalanná válik a bénult végtag, azt flaccid paralysisnek nevezzük. 

A primer mozgatókéreg (Brodmann 4) körülírt károsodása, vagy a tractus corticospinalis körülírt károsodása 

(tractus reticulospinalis és tractus vestibulospinalis károsodása nélkül) esetén is hypotonia észlelhető. 

2.33. ábra - 4. ábra: Kóros izomtónus eloszlások 
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5.5.5. Tesztkérdések 

1. Milyen komponense(i) van(nak) az izomtónusnak? 

A. Passzív 

B. Aktív 

C. Mindkettő 

2. A passzív izomtónus melyik típusú izomműködés(ek)hez járul hozzá? 

A. Szinergista 

B. Antagonista 

C. Mindkettő 

3. Mi jár az izomtónus megszűnésével? 

A. Az afferens reflexszár átvágása. 

B. Az efferens reflexszár átvágása. 

C. Mindkettő 

4. Spinalis állapotban melyik izomcsoportban kifejezettebb az izomtónus? 

A. Flexor 

B. Extensor 

5. A harántcsíkolt izomzat milyen izomrostokból épül fel? 

A. Intrafusalis rostok. 

B. Extrafusalis rostok. 

C. Mindkettő 

6. A harántcsíkolt izomzatban milyen receptorok ismertek? 

A. Izomorsó 

B. Ínorsó 

C. Mindkettő 

7. Melyik állítás igaz az Ia típusú érzőrostra? 

A. 5-12 µm átmérőjű myelinhüvellel rendelkezik 

B. 70-120 m/sec vezetési sebességgel rendelkezik 

C. Mindkettő. 

8. Melyik állítás igaz az Ib típusú érzőrostra? 

A. 10-20 µm átmérőjű myelinhüvellel rendelkezik 

B. 30-70 m/sec vezetési sebességgel rendelkezik 

C. Mindkettő. 
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9. Melyik állítás(ok) igaz(ak) az Aγ -motoneuronokra? 

A. Afferentációját főként a formatio reticularisból kapja 

B. Az izomorsó annulospiralis receptorának érzékenyítésében vesz részt. 

C. Mindkettő. 

10. Melyik állítás(ok) igaz(ak) a gamma-hurokra? 

A. Részt vesz benne: leszálló axon, gamma-motoneuron, annulospiralis receptor, Ia típusú izomérző neuron, 

alfa-motoneuron. 

B. Kivédheti az Ia-afferentáció csökkenését a munkaizomrostok kontrakciója esetén. 

C. Mindkettő. 

11. Milyen felsőbb központ(ok) vesz(nek) részt az aktív izomtónus szabályozásában? 

A. Deiters-mag 

B. Hídbeli formatio reticularis 

C. Mindkettő. 

12. A Deiters mag mely izomcsoportok tónusát facilitálja? 

A. Gravitációs izmok. 

B. Antigravitációs izmok. 

C. Mindkettő. 

13. Mely központi idegrendszeri struktúrák vesznek részt a Deiters-mag és a hídbeli formatio 

reticularis hatásának ellensúlyozásában? 

A. Nyúltvelői formatio reticularis 

B. Tractus rubrospinalis és tractus corticospinalis 

C. Mindkettő. 

14. Mi jellemző hypotoniára? 

A. Cerebellaris laesiora jellemző ipsilateralisan. 

B. A miotatikus reflexív akár afferens, akár efferens szárának sérülésekor jön létre. 

C. Mindkettő. 

15. Mely izomcsoportok tónusfokozódásával jár a rigor? 

A. Flexor. 

B. Extensor. 

C. Mindkettő. 
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6. 2.f. Komplex somatomotoros rendszert érintő 
elváltozások, azok felismerése és kezelési 
lehetőségei. – Tóth Márton [Szakmai lektor: Hidasi 
Eszter] 

Az alábbiakban a tremorokat, a Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómáat, a dystoniákat, gyógyszerek 

indukálta mozgászavarokat és a Wilson–kórt részletezzük. 

6.1. 1. Tremorok 

A tremor vagy remegés alatt valamely testrész akaratlan, ritmusos, oszcilláló mozgásából álló jelenségét értjük, 

mely nemcsak a végtagokon, hanem a fejen, a nyelven, az állkapcson és a hangszálakon is jelentkezhet. 

6.1.1. 1.1. Nyugalmi tremor 
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Nyugalmi tremorról beszélünk, ha a tremor nyugalomban jelenik meg és a mozgás indításának pillanatában 

csökken vagy megszűnik. Frekvenciája: 3-7 Hz. Amennyiben a nyugalmi tremor először csak az egyik oldalon 

(általában az egyik kézben) jelenik meg, majd néhány hónapon, vagy egy-két éven belül a másik oldali 

végtagban is megjelenik, és az aszimmetria a kórlefolyás alatt mindvégig megmarad, akkor ebben az esetben 

idiopathiás Parkinson-kór a legvalószínűbb diagnózis. Ezzel szemben szimmetrikusan megjelenő nyugalmi 

tremor Parkinson-plusz szindróma mellett szól (Komoly és Palkovits, 2010). A nyugalmi tremor kezelésében 

szóba jövő gyógyszerek a dopamin agonisták, az amantadine, az anticholinerg szerek, valamint a levodopa 

kezelés. A gyógyszeres kezelés mellett reális alternatíva a mélyagyi stimuláció: a tremor csökkentésében a 

legsikeresebb célpont a thalamus Vim magja és a zona incerta. 

6.1.2. 1.2. Esszenciális vagy akciós tremor 

Ha a tremor a mozgás indításának pillanatában jelenik meg, vagy ha a tremor nyugalomban is észlelhető, de a 

mozgás indításakor fokozódik, akkor esszenciális tremorról van szó. Az esszenciális tremor statikus helyzetben 

és célkísérletek során még kifejezettebbé válhat. Frekvenciája: 4-11 Hz. A betegség általában a felső végtagokat 

érinti (az esetek többségében szimmetrikusan), emellett a fej és a hangszálak remegése is társulhat a kezek 

remegéséhez. Az esszenciális tremor nem ritkán fiatal korban jelenik meg, és az évek folyamán fokozatosan 

progrediál. a fiatalokban észlelhető esszenciális tremor esetén a Wilson-kór, mint differenciáldiagnosztikai 

lehetőség mindig mérlegelendő. Ha az esszenciális tremor a család több tagjában (akár több generációjában) is 

megjelenik, akkor azt familiáris tremornak nevezzük. 

Az esszenciális tremort jellemzően nem kísérik dopaminhiányra utaló tünetek (rigor, brady- vagy hypokinesis, 

tartási instabilitás) 

Amíg az akciós tremor nem zavarja a beteget, nem érdemes gyógyszeres kezelését elkezdeni. A gyógyszeres 

kezelésben a propranolol, primidon, gabapentin vagy atenolol használható. 

6.1.3. 1.3. Intenciós tremor 

Az intenciós tremor célkísérletek végzése során észlelhető, és más cerebelláris tünetekkel (nystagmus, ataxia) 

kombinálódhat. Vizsgálatát az ujj-orrhegy, valamint a térd-sarok próbával végezzük. 

2.34. ábra - 1. ábra: Tremorok 

 

6.1.4. 1.4. Fiziológiás (poszturális) tremor 

A poszturális tremor statikus helyzetben megjelenő finom hullámú tremor. Frekvenciája 5-12 Hz. A karokat 

álló, vagy ülő beteg esetében a törzs hossztengelyéhez viszonyított 90 fokban tenyérrel felfelé előrenyújtva 

vizsgáljuk. A fiziológiás tremor szorongás, lámpaláz esetén felerősödhet. Kezelésében propranolol, illetve 

clonazepam jön szóba. 
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6.2. 2. Parkinson-kór és egyéb, akaratlan mozgászavarokkal járó 
Parkinson-szindrómák 

A parkinsonos tünetek 2/3-át okozza Parkinson-kór. A másik egyharmad 2-8%-a vascularis Parkinson 

syndroma, a fennmaradó betegségek, ún. Parkinson-plusz szindrómák gyakorisági sorrendben: multisystemás 

atrophia (MSA), progresszív supranuclearis paresis (Steele-Richardson-Olszewsky betegség, PSP), diffúz 

Lewy-test betegség (DLBD), corticobasalis degeneratio (CBD), frontotemporalis dementia (Papp, 2001). 

6.2.1. 2.1. Az „extrapiramidális” nómenklatúra eredete 

Az elképzelés, hogy a Parkinson-kór extrapiramidális kórkép, abból a 20. század első felében elterjedt 

felfogásból ered, hogy a striatum a gerincvelőt a tractus corticospinalist elkerülő „extrapiramidális” pályán 

keresztül éri el. A 1980-as évek elejére tisztázódott, hogy a putamen fő efferentációja emberben nem az agytörzs 

vagy a gerincvelő felé irányul, hanem a cortico-striato-thalamo-corticalis motoros kör striato-thalamo-corticalis 

szakasza segítségével visszajut a nagyagy motoros mezőibe, főleg a supplementer motoros areába, és hatását az 

innen is kiinduló corticospinalis pályán keresztül fejti ki. A Parkinson-kórban megfigyelhető parkinsonos 

tünetek tehát elsősorban a supplementer motoros area deafferentációjánaka következménye, ami a 

corticospinalis pályán keresztül éri a gerincvelő motoros neuronjait. 

6.2.2. 2.2. A törzsdúcok funkcionális anatómiai pályarendszerei: rövid 
összefoglalás 

A törzsdúcok működésüket az agykéreggel való kétirányú kapcsolat révén valósítják meg. Tevékenységük 

kivitelezése több idegi hálózat/„kör” aktivitásával valósul meg; ilyen a motoros kör, melynek az összetett 

mozgások megvalósításában van szerepe, valamint felelős a tanult mozgások zavartalan kivitelezéséért. A 

motoros körben a törzsdúcok a supplementer motoros és a premotoros kéreggel vannak szoros kapcsolatban. 

Ezen kívül létezik egy kognitív kör, melynek fő szerepe a mozgások megtervezésében van. A limbicus kör a 

mozgásokkal kapcsolatos emocionális válaszokat hozza létre, valamint a mozgások memorizálását végzi. A 

kognitív és a limbicus körökben a törzsdúcok a prefrontalis kéreggel és ezen keresztül több kérgi asszociációs 

areával vannak kapcsolatban. A Parkinson-szindrómákban a dementia valamint a kognitív zavarok subcorticalis 

típusúak, mely elsősorban a prefronto-subcorticalis körök funkciózavarának klinikai megjelenéseként 

interpretálhatóak. Végül az oculomotoros kör az akaratunktól független szem- és fejmozgást, tekintést, a tárgyak 

automatikus nyomon követésének motoros kivitelezését végzi, itt a törzsdúcok a frontalis lebeny szemmozgató 

központjával (Brodmann area 8) vannak bilateralis kapcsolatban. 

6.2.3. 2.3. Parkinson-kór 

Az idiopathiás Parkinson-kórt korábban paralysis agitans néven is ismerték, mely nevét James Parkinson angol 

orvosról kapta. Progresszív lefolyású, 65 életév felett az egyik leggyakoribb degeneratív idegrendszeri betegség, 

melyet a synucleopathiák közé sorolunk. Prevalenciája 100-200/100.000 fő, incidenciája 10-20/100.000 fő/év. 

Fiatalabb korban a betegség ritka: az esetek csak megközelítőleg 5%-ban kezdődik a betegség 40 éves kor alatt. 

A betegség gyakorisága az életkorral meredeken emelkedik. A csúcsincidencia 70 év körül van. A nemi arány a 

férfiak javára magasabb: férfi/nő=1.5/1. 

A Parkinson-kór progresszív betegség, azonban a klinikai tünetek progressziójának ütemében jelentős 

individuális különbségek vannak. A jellegzetes tünetek dominanciája alapján megkülönböztetnek tremor 

domináns, tremor nélküli akineticus-rigid, illetve tremort és a többi jellegzetes tünetet egyaránt mutató 

klasszikus altípust. Az utóbbi két altípusban az átlagos kórlefolyás 15 évre tehető. A legjobb prognózisú a 

tremor domináns altípus, ennek lefolyása két évtizedet is meghaladhatja. Természetesen vannak ennél hosszabb 

kórtörténetű esetek is. 

In vivo nincs specifikus laboratóriumi vagy képalkotó eljárás (koponya MR, PET vagy SPECT), amivel a 

betegség diagnózisa teljes biztonsággal megállapítható. Az igen ritka familiaris formákat kivéve (ahol 

lokalizálták a mutációt), az idiopathiás Parkinson-kór és a Parkinson-plusz szindrómák etiológiája ismeretlen. A 

betegség kétséget kizáróan csak neuropathológiai vizsgálattal igazolható. A neuropathológiai diagnózis a 

substantia nigra lateralis részében lévő pigment tartalmú neuronok pusztulásának kimutatásán, illetve a még el 

nem pusztult neuronokban a Lewy-testek (synuclein-tartalmú eosinofil zárványok) jelenlétének igazolásán 

alapszik. Idiopathiás Parkinson-kórban a tünetek mindig aszimmetrikusan (tehát egyik testfélen) kezdődnek, és 

a tüneti aszimmetria a Parkinson-kór teljes klinikai lefolyása alatt megfigyelhető. 
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6.2.3.1. 2.3.1. Az idiopathiás Parkinson-kór neuropathológiai jellemzői 

Az idiopathiás Parkinson-kór definitív diagnózisa neuropathológiai, in vivo csak valószínűsíteni lehet a 

diagnózist. Annak ellenére, hogy a substantia nigra jellegzetes eloszlású degeneratioját Tretiakoff már 1919-ben 

leírta, a Parkinson-kór alapvető neuropathológiai jeleként pusztulását - a striatum épen maradása mellett – 

általánosan csak a hatvanas évek elején fogadták el. Bár Lewy már a 20. század elején fedezte fel a később róla 

elnevezett intraneuronalis cytoplasmatikus hyalin zárványtesteket, vagy más néven Lewy-testeket, azokat a 

betegség definitív diagnózisa feltételének csak az 1990-es években fogadták el. 

A substantia nigra pusztulása funkcionális eloszlású. Mivel döntően a zona compacta lateralis része pusztul, ami 

a mesostriatalis pályán keresztül a motoros striatumot (ezen belül is főként a putament) látja el dopaminerg 

rostokkal, ezért elsősorban a putamen dorsolateralis részében alakult ki kritikus dopamin hiány. Mivel a 

funkcionális szegregáció a frontostriatalis körökben is érvényesül, így döntően a motoros kör corticalis 

tagjainak, elsősorban a supplementer motoros areának az alulaktiválódása jön létre. Az asszociációs és limbikus 

frontostriatalis körök működése kevésbé érintett. 

A Parkinson-kór nemcsak a dopaminerg, cholinerg, hanem a noradrenerg és serotonerg rendszerek betegsége is. 

árosodik a cortexet noradrenalinnal ellátó locus coeruleus, a serotoninnal ellátó raphe magok és a cholinergiás 

beidegzéssel ellátó basalis magok, melyek legfontosabb képviselője a Meynert mag. 

A Lewy-testek a temporalis és frontalis lebenyben, a diencephalon limbicus régióiban, a gerincvelő 

intermediolateralis sejtoszlopában és az autonóm ganglionokban is megtalálhatóak. 

A Parkinson-kórra legjellemzőbb kóros fehérje az alpha synuclein, melynek génmutációit igazolták néhány 

familiáris Parkinson-kóros esetben. A Lewy-testekben az ubiquitin mediált proteolyticus rendszer is jelen van, 

nem tartalmaz viszont kórosan foszforilált tau fehérjét. 

Kétféle Lewy test ismert: 

1. agytörzsi típus, mely szferikus, koncentrikus, eosinophil hyalin centruma van, átmérője 8-30 um között. 

Előfordul a substantia nigrában és a Meynert-magban is. 7-20 nm átmérőjű radiális irányú filamentumok 

alkotják. 

2. corticalis Lewy-testek, melyek a legnagyobb számban a temporalis, insularis és cingularis kéreg V. és VI. 

rétegeiben diffúz Lewy-testes dementiában fordulnak elő. Kisebb mennyiségben Parkinson-kórban is 

előfordulnak a gyrus cinguliban. Az alpha synuclein és ubiquitin immunhisztokémiával jól vizualizálható. 

Ultrastruktúrájuk eltér az agytörzsi típusú Lewy-testektől: szabálytalanul elrendezett filamentumok és 

granularis anyag alkotja. Az agytörzsi Lewy-testekhez hasonlóan tau-negatívak és alpha synuclein, valamint 

ubiquitin pozitívak (Papp, 2001). 

2.35. ábra - 2. ábra: Lewy testek 
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6.2.3.2. 2.3.2. Parkinson-kórban kialakuló funkcionális neuroanatómiai változások 

Ellentétben a korábbi felfogással, mely szerint a Parkinson-kórt az ún. extrapiramidális rendszer károsodásának 

tekintették, a Parkinson-kór a törzsdúcok kóros működésének a következménye. A betegség a substantia nigra 

pars compacta nigro-striatalis dopaminerg neuronjainak pusztulásával jár, és ennek következtében lecsökken a 

striatum dopamin tartalma. Parkinson-kórban a neurodegeneratio sokkal kiterjedtebben érinti a központi 

idegrendszert, mint azt korábban gondoltuk. A Braak által leírt szövettani stádiumbeosztás alapján könnyen 

megérthető a nem motoros és motoros tünetek megjelenésének ideje. Braak és munkatársai szerint a Lewy-testes 

elváltozást először a mesenteriumban lehet kimutatni. A kórfolyamat ezt követően az entorhinalis régiót 

(szaglászavar), majd az alsó agytörzsi, nyúltvelői raphe magvakat érinti. Ez magyarázza az akár első tünetként 

megjelenő alvászavart és depressziót. A következő stádiumban a Lewy-testek már a locus coeruleusban is 

megjelennek, melynek károsodása szintén a motoros tünetek megjelenése előtt okoz depressziót. Csak az utolsó, 

negyedik stádiumban mutatható ki a substantia nigra károsodása, ami a motoros tünetekért felelős (Braak és 

mtsai, 2004). 

A Parkinson-kór tünetei (tremor, bradykinesia, rigiditás, testtartási reflexek sérülése) általában a nigrostriatalis 

neuronok 60%-át meghaladó mértékű degeneratiojakor jelentkeznek először. A csökkent dopamin bemenet a 

striatum dopaminerg receptorainak működését megváltoztatja: csökken az excitatorikus dopamin1 receptorok 

aktivitása (a putamennek a globus pallidus internust gátlóan beidegző GABA/substance P neuronjain), míg a 

globus pallidus externusba projiciáló GABA/enkephalin neuronokban a dopamin2 receptorok overexpressziója 

jön létre. Tehát kikapcsolódik a direkt corticostriatalis pálya, mely a globus pallidus internus tónusos gátlásáért 

felelős, ugyanakkor aktiválódik az indirekt corticostriatalis pálya, mely a globus pallidus externus GABAerg, 

valamint a nucleus subthalamicus neuronjaira gátló hatást fejt ki. Ezáltal létrejön a nucleus subthalamicus 

dysinhibitiója, amelynek következtében fokozódik a globus pallidus internusban és a substantia nigra zona 

reticularisában a GABAerg neuronok aktivitása. E két terület neuronjai projiciálnak a thalamus ventralis 

anterior, ventralis lateralis és centromedian magjaiba, melyek a supplementer motoros és premotoros kérgi 

áreákat látják el excitatorikus rostokkal. Ezen thalamocorticalis neuronok gátlása révén lecsökken a motoros 

neuronok ingerlése. Gyengül a supplementer kéreg hatása a primer motoros kéregre és végső soron a 

corticospinalis és a corticoreticularis pálya dysfunctioja alakul ki. 

6.2.3.3. 2.3.3. Parkinson-kór tünetei 

A Parkinson-kór alaptünetei a rigor, nyugalmi tremor, a bradykinesia és a posturalis instabilitás. Ezek mellett 

jellemző az apróléptű, csoszogó járás, járás megindításának nehézsége, a mimikaszegény arc, a betegség 

előrehaladtával kialakuló előrehajló, görnyedt tartás. Nagyon jellegzetes, hogy az egyenes vonalban 

egyenletesen jól mozgó beteg lábai megforduláskor „letapadnak”, a megfordulás csak több apró lépés 

végrehajtásával sikerül. A Parkinson-kórban a betegek néhány százalékában levodopa által indukáltan, vagy 

attól függetlenül, spontán is megjelenhet dystonia, ami fájdalmas, gyógyszerekkel sokszor nehezen 

befolyásolható és sok szenvedést okozhat a betegnek. 

A Parkinson-kór diagnózisának felállítása szempontjából alapvetően fontos, hogy a tünetek először az egyik 

oldalon jelenjenek meg (tüneti aszimmetria). Az esetek döntő többségében valamelyik kéz érintettségével 

kezdődik a betegség. Az első tünet sokszor a felső végtagok synkinesisének csökkenése, a nyugalmi tremor 

megjelenése, vagy ha a domináns kezet érinti a betegség, az írás megváltozása. A tünetek később a másik oldali 

végtagokban is megjelennek, de az aszimmetria az idiopathiás Parkinson-kórban a betegség teljes lefolyása alatt 

megmarad. A korrekt diagnózis felállításának a tüneti aszimmetria mellett a másik fő kritériuma, hogy a beteg 

jól reagáljon levodopa szubsztitúcióra, valamint hogy néhány év után „levodopa indukálta” dyskinesisek 

jelenjenek meg. A harmadik feltétel, hogy ne legyenek a betegnek „plusz” tünetei, tehát a betegség első éveiben 

ne legyen kifejezett tartási instabilitása, autonom (vegetatív) idegrendszeri tünete (vizeletürítési zavarok, 

orthostaticus hypotensio). Emellett vertikális tekintészavar (ezen belül a lefelé tekintés korlátozottsága), 

cerebellaris és/vagy piramistünetek definitíven nem lehetnek a Parkinson-kór tünetei. A korai dementia sem 

jellemző Parkinson-kórra. 

Összefoglalva, az idiopathiás Parkinson-kór klinikai diagnózisának kritériumai az aszimmetrikus kezdet, a 

három alaptünet (rigor, nyugalmi tremor, bradykinesia) közül legalább kettő jelenléte, a levodopa jó tüneti 

hatása, progresszív lefolyás, plusz-tünetek hiánya. 

A Parkinson-kórban szenvedő betegnek nem csak mozgászavarban megnyilvánuló tünetei vannak. Az ún. non-

motor tünetek: pszichózis, depresszió, szorongásos zavarok (pl.: pánikbetegség, generalizált szorongás), 

szomatikus okokból nem magyarázható fájdalom vagy idiopathiás centrális fájdalom, alvászavar, szaglászavar. 
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Ezeket a tüneteket a mozgászavar csökkentésében jól ható gyógyszerek nem enyhítik, sőt, azok 

mellékhatásaként is megjelenhetnek. Ilyen példáula gyógyszer indukálta pszichózis, amit levodopa 

készítmények és dopamin agonisták egyaránt kiválthatnak. A motoros fluktuáció fokozódásával a szorongásos 

zavarok gyakoribbá válnak és különösen „off”- periódusban jelennek meg. Parkinson-kórban szenvedő 

betegekben általában nem alakul ki súlyos dementia, inkább az executív funkciók károsodása észlelhető. 

Amennyiben kifejezett dementiát észlelünk, Alzheimer-kórral vagy más comorbid dementia formával történő 

együttes előfordulásra kell gondolnunk. A betegek mintegy 10%-a jelentős apathiában, indítékszegénységben 

szenved. Az alvászavar a Parkinson-kór jellegzetes nem motoros tünete, ami fragmentált alvásban, 

lidércnyomásban, nappali álmosságban, vagy nyugtalan láb szindróma formájában is jelentkezhet. A 

szaglászavar sokszor évekkel megelőzi a motoros tünetek megjelenését. 

6.2.3.4. 2.3.4. Parkinson-kór kezelése 

A Parkinson-kór kezelésében elsődleges a gyógyszeres kezelés. A Parkinson-kór kialakulásáért felelős 

neuronpusztulást lassító kezeléssel jelenleg még nem rendelkezünk. A rendelkezésünkre álló tüneti 

gyógyszerekkel azonban a betegek állapotát éveken keresztül jelentősen javítani tudjuk. Fontos azonban azt 

hangsúlyoznunk, hogy 5-6 év kezelés után egyre több mellékhatás jelentkezik. Ezek közül a leggyakoribbak az 

ún. dopa-indukálta dyskinesisek, melyek choreo-athetoid jellegű túlmozgások. A későbbiekben egyre 

jelentősebb tüneti fluktuációk is kialakulnak, melyek eleinte a gyógyszerszint csökkenéséhez kapcsolhatóak 

(„wearing off” jelenség). A későbbiekben a hyperkinetikus és akinetikus állapotok teljesen váratlanul 

kombinálódhatnak („on-off” jelenség). Ebben a fázisban a betegek kezelésében a mélyagyi stimuláció hozhat 

eredményt. 

A gyógyszeres kezelés megkezdésének időpontjáról a szakirodalmi nézetek nem egységesek. Egyesek a 

diagnózis felállításakor javasolják a kezelés megkezdését, mások a kezelést csak akkor ajánlják, amikor a 

betegség tünetei az érintetteket már munkájukban, mindennapi életvitelükben korlátozzák, hiszen a gyógyszeres 

kezelés néhány év múlva dyskinesiseket indukál. Abban megegyeznek az ajánlások, hogy a betegség korai 

fázisában a dopamin lebontásában szereplő enzimek aktivitásának gátlószerét, monoamino-oxidase-B (MAO-B) 

inhibitort, pl. az eredeti, magyar fejlesztésű a selegilint, vagy az újabb fejlesztésű razagilint, vagy valamelyik 

dopamin receptor agonista hatású gyógyszert adását javasolják. 

A gyógyszeres kezelés célja a striatumban a dopamin szint normál szinten tartása. Ezt elérhetjük a dopamin 

előanyagának, a vér-agy gáton átjutó levodopának adásával, vagy olyan gyógyszerek alkalmazásával, melyek a 

dopamin receptorok érzékenységét fokozzák (dopamin receptor agonisták). A MAO-B gátlók, ill. az amantadine 

is segíthetnek a tünetek enyhítésében. A levodopát soha nem adjuk önmagában, mindig perifériás 

enzimgátlókkal kombináljuk (dopa-decarboxilase gátlók, COMT gátlók), hogy minél kevesebb L-DOPA 

bomoljon le a vérben és minél több jusson be ezáltal a központi idegrendszerbe. A levodopa kezelés ma is a 

Parkinson-kór gyógyszeres terápiájának „arany standardja”. Mivel 5-6 éves L-Dopa substitutio után szinte 

mindig megjelennek a mozgásteljesítménybeli fluktuációk, így ezen gyógyszerek bevezetését addig kell 

halasztani, amíg a beteg állapota ezt lehetővé teszi. Igen hasznos a dopamin-agonistákkal és/vagy MAO-B 

gátlókkal kombinált, ún. adjuváns kezelés, így ugyanis csökkenthető az L-Dopa igény és ezzel párhuzamosan a 

mellékhatások súlyossága. Anticholinerg hatású gyógyszereket ma ritkán, a tremordomináns Parkinson-kórban 

alkalmazzuk. 

6.2.3.5. 2.3.5. Műtéti kezelés – mélyagyi stimuláció 

A Parkinson-kór műtéti kezelése akkor válik szükségessé, amikor a kórkép progressziója során optimális 

gyógyszeres kezelés mellett is az életminőséget jelentősen rontó bradykinesia, rigiditás, tremor, dystonia, illetve 

gyógyszerbevételt követően megjelenő dyskinesia jelenik meg. A jelenlegi irányelvek szerint csak akkor szabad 

műtétet elvégezni, ha gyógyszeresen minden lehetőséget kimerítettük. 

Ma már ablatív műtéteket (pl. a globus pallidus internus, vagy a thalamus stereotaxiás roncsolása) csak kivételes 

esetben alkalmaznak, a választandó eljárás agyi mélyelektródák behelyezésével történő mélyagyi stimuláció. A 

stimuláció célpontja Parkinson-kórban a kétoldali nucleus subthalamicus. A mélyagyi stimuláció nagy 

frekvenciájú elektromos ingerlés, melynek hatásmechanizmusa a mai napig ismeretleneltételezéseink szerint 

funkcionális gátlás jön létre. A mélyagyi stimuláció a Parkinson-kór mozgással kapcsolatos legtöbb tünetét 

enyhíti. Meglassultság, végtagmerevség, remegés, mozgásindítási nehezítettség, a mozgás hirtelen leállása 

(lefagyás) és a gyógyszeres kezelés által kiváltott túlmozgások esetében számíthatunk jelentős javulásra. 

További előnye a mélyagyi stimulációnak, hogy az okozott javulás a korábban szedett gyógyszerek csökkentett 

mennyisége mellett is észlelhető. A mélyagyi stimulátor a Parkinson-plusz szindrómákban hatástalan. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 332  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A levodopa kezelésre nem reagáló tünetek (ilyen gyakran a beszédzavar, a nyálfolyás, a testtartási zavar, és a 

következményes gyakori elesések) a legtöbb esetben nem javulnak számottevő mértékben a műtét után. 

6.2.4. 2.4. Parkinson-plusz szindrómák 

Parkinson-plusz szindrómákról akkor beszélünk, ha a Parkinson-kórra is alapvetően jellemző rigor, tremor, 

brady-, vagy hypokinesis szimmetrikusan (vagy csak minimalis aszimmetriával) jelenik meg, és „plusz tünetek” 

is megfigyelhetők. „Plusz tünet” a lefelé tekintés zavara (PSP-re utalva), korai (vagyis a betegség első éveiben 

megjelenő) tartási instabilitás (MSA), orthostaticus hypotonia (MSA), vizelet incontinentia (MSA), felső 

mozgatóneuron („piramis”) (CBD) vagy cerebellaris tünet, valamint a betegség korai szakaszában panaszolt 

hallucinációk, dementia (DLBD). 

Már egyetlen „plusz” tünet észlelése is megkérdőjelezi a Parkinson-kór diagnózisát, és ha az évek során egyre 

több plusz tünet jelentkezik, az kétségtelenné teszi, hogy nem Parkinson-kórról van szó. A Parkinson-plusz 

szindrómák közös jellemzője, hogy nem, vagy csak nagyon minimálisan reagálnak a Parkinson-kór kezelésében 

hatékony gyógyszerekre. 

A multisystemas atrophia (MSA) a synucleinopathiák, a progressív supranuclearis paresis (PSP), a 

corticobasalis degeneratio a taupathiák közé tartozik. 

2.36. ábra - 3. ábra: Parkinson-kór és Parkinson-plusz szindrómák felosztása 

 

6.2.4.1. 2.4.1. Multisystemás atrophia 

A Parkinson-plusz szindrómák közül a leggyakoribb a ma már a multisystemás atrophiának, (az angol orvosi 

nyelvben: multiple system atrophy: MSA) nevezett entitás. Ennek az entitásnak az elkülönítése a Semmelweis 

Egyetem Neurológiai Klinikájának Szövettani Laboratóriumában dolgozó Papp Mátyás nevéhez kötődik, aki a 

pécsi id. Gallyas Ferenc ezüst impregnációját felhasználva írt le az oligogendrogliákban egy speciális 

fehérjezárványt, elkülönítve ezzel a betegséget az idiopathiás (Lewy-testes) Parkinson-kórtól. A zárvány 

jellemzésében jelentős szerepet játszott a Londonban dolgozó Lantos Péter. Ma már a neuropathológiai 

kézikönyvekben Papp-Lantos inclusiós testnek nevezik az említett intracellularis zárványt, vagy más néven 

argyrophil oligodendroglialis cytoplasmaticus inclusiotól, mely alpha synuclein pozitív. 
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Az MSA az idegrendszer sporadikus, progresszív degeneratív megbetegedése. A szimmetrikusan jelentkező 

rigor, fogaskerék tünet, bradykinesis, esetleg nyugalmi tremor mellett már a betegség kezdetén kifejezett a 

tartási instabilitás, és általában kezdettől fogva észlelhetők autonom zavarok (vizelet incontinencia, orthostaticus 

hypotónia). A nyakizmok dystoniája anterocollisként jelenhet meg MSA esetén. Cerebellaris és felső 

motoneuron (piramis) tünetek is jelen lehetnek. Ha a betegség kezdetekor (az esetek többségében) a 

„parkinsonos” tünetek dominálnak, akkor MSA-P-nek, ha (az esetek 20-30%-ában) a cerebellaris tünetekvannak 

előtérben, akkor MSA-C-nek hívjuk; amennyiben az autonóm tünetek vezetnek, akkor MSA-A-nak nevezzük. 

6.2.4.2. 2.4.2. Progresszív supranuclearis paresis (PSP) 

A PSP-t 1963-ban írta le Richardson, majd pathológiáját 1964-ben Olszewski és Steele, így született a Steele-

Richardson-Olszewki-szindróma elnevezés. Az eredeti leírás a tartási instabilitást, a tekintésbénulást, az enyhe 

demenciát, az axiális rigiditást és a bulbáris paresist tartalmazta. Az utóbbi években a betegséget több variánsra 

osztották, melyekben a fentiek változó kombinációja mellett más tünetek is megjelenhetnek.A betegség jelentős 

átfedéseket mutat a corticobasalis degeneratioval, illetve a frontotemporális demenciákkal. 

A PSP jelentős részben sporadikus. A ritka familiáris formák az 1. és a 17. kromoszómák 

mutációjáhozköthetőek. 

A PSP a taupátiák közé tartozik. Az elnevezés a tau fehérjére utal: ez a fehérje stabilizálja az idegsejtek 

transzportfolyamataiban fontos mikrotobulusokat. 

Prevalenciája 5-7/100.000 fő. A betegség leggyakrabban 60-65 éves korban kezdődik, 40 éves életkor alatt 

kezdődő forma az irodalomban nem található. A betegség lassan progrediál, az átlagos kórlefolyás 9-10 év. 

A PSP a degeneratív Parkinson-szindrómák második-harmadik leggyakoribb oka. A PSP klasszikus formája 

PSP-RS néven ismeretes: a betegség korai szakaszában axiális rigiditás, tartási instabilitás, vertikális 

tekintészavar, dysarthria, valamint prefrontalis tünetek észlelhetőek. A Parkinson-kórtól nehezen elkülöníthető a 

PSP-P altípus. A PSP terápiája tüneti, a levodopára adott válasz azonban a differenciáldiagnosztikában is 

segítséget jelent. 

A klinikai tünetek mellett képalkotó módszerek is segíthetik a diagnózis felállítását, illetve a 

differenciáldiagnosztikát. Koponya MR-rel PSP esetén kimutatható a mesencephalon atrophiája: a 

mediánszagittális metszetben a mesencephalon alakja kolibrire vagy pingvinre emlékeztet. Keresztmetszeti 

képeken a pedunculusok mérete aránytalanul nagy lehet a mesencephalonhoz képest, ami Mickey egér nagy 

füleire emlékeztet, emiatt ezt Mickey egér tünetnek hívják. A FLAIR képeken jelintenzitás fokozódás észlelhető 

a periaqueductalis formatio reticularis területén. Dopamin transzporter SPECT segítségével a preszinaptikus 

dopaminerg rendszerek épségét lehet igazolni, ezáltal segítve a PSP-nek az idiopathiás Parkinson-kórtól való 

elkülönítését. 

6.2.4.2.1. 2.4.2.1. Neuropathológiai eltérések 

Az utóbbi években vált egyértelművé, hogy a jellegzetes neuropathológiai elváltozások tünettanilag heterogén 

betegségcsoportok hátterében alakulnak ki. A PSP diagnózisát nehezíti, hogy korai szakaszbana kórképet 

jellemző tünetek gyakran hiányoznak, a felállított diagnózis a pathológiailag igazolt eseteknek csak kevesebb, 

mint a felében PSP. 

Neuropathológiai elváltozások PSP-ben: atrophia a mesencephalonban, a nucleus lentiformisban, a 

nagyagykéreg motoros reáiban, a prefrontalis és elülső parietalis, valamint kisebb mértékben a temporalis 

kéregben is. Jellemzőek a globosus neurofibrillaris kötegek, amelyek többsége az agytörzsben 15 nm-es egyenes 

tubulusokból áll. Felépítésükben a két nehezebb hyperfoszforilált pathológiás (64, 69 kDa) tau vesz részt, az 

ezekbőlálló cytoplasmaticus zárvány az astrocytákban és oligodendrogliákban is kialakul. A tau-pozitív glia 

eltérések sok esetben kifejezettebek, mint az idegsejteké. 

Ellentétben a Parkinson-kórral, PSP-ben az idegsejtek a substantia nigra medialisabb sejtcsoportjaiban is 

pusztulnak. Innen indulnak a mesocorticalis és mesolimbicus dopaminerg pályák. A pallidum pusztulása a 

frontostriatalis asszociációs körök funkciózavarát eredményezi és a frontalis kéregben is megtalálható jelentős 

neurofibrillaris és gliafibrillaris tau pathológiával magyarázatot adhat a PSP-ben megfigyelhető frontalis típusú 

dementiára, amely általában súlyosabb, mint idiopathiás Parkinson-kórban. 

Pusztulás észlelhető a locus coeruleusban és kisebb mértékben a Meynert magban is. 
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6.2.4.2.2. 2.4.2.2. PSP formakörök 

2.4.2.2.1. „Klasszikus” PSP (Richardson-szindróma, PSP-RS) 

Az összes PSP fele tartozik ebbe a csoportba. A klasszikus progresszív supranuclearis paresis korai tünete 

supranuclearis tekintészavar A betegség további jellemző tünetei a törzsizomzatban domináló rigiditás, valamint 

a testtartási reflex károsodása miatti tartási instabilitás elesésekkel. A tekintészavar először a lefelé-, majd a 

kórkép előrehaladtával a felfelé-, végülaz oldalirányú tekintést is érintheti. A babafejtünet kiváltásával 

igazolhatjuk a tekintészavar supranuclearis jellegét. Néhány esetben szemnyitási apraxia, és pseudobulbaris 

tünetek is kialakulhatnak (leginkább a nyelészavar említendő). A progresszív supranuclearis paresist ma már a 

taupáthiák közé sorolják, a klasszikusan leírt pathológiai eltérések: a mesencephalon és pons tegmentumának 

atrophiája, a substantia nigrának, a striatumnak, a subthalamicus magnak a károsodása mellett a frontalis lebeny 

is érintett. Az utóbbival magyarázhatóak a pseudobulbaris tünetek, valamint a dementia (elsősorban az executiv 

funkciók zavara). A prefrontális kéreg korai károsodása miatt gyakran frontális jellegű demencia fejlődik ki, 

amagatartás-, illetve személyiségváltozás, a gondolkodás meglassultsága már a betegség korai szakaszában 

jelentkezik. Jellegzetes az axiális izmok szimmetrikus rigora. Hasonló tünet a végtagizmokban (főleg a betegség 

kezdeti szakaszában) nem észlelhető. A nyakizmok dystoniája retrocollisként jelenik meg. 

A szemtünetek már a betegség korai szakaszában segíthetnek a betegség felismerésében. Fotofóbia, homályos 

látás, akkommodációs gyengeség mellett blepharospazmus jelenhet meg, illetve inkább előrehaladottabb 

szakaszban szemnyitási apraxia. A betegek spontán keveset pislognak, emiatt gyakran panaszkodnak a szem 

szárazságérzetéről. Szintén a betegség korai szakaszában a szakkadikus szemmozgás zavarai miatt a vertikális 

szakkádok durvák, emiatt jellegzetes lehet a spontán szemmozgások során megfigyelhető akadozó, nem 

folyamatos vertikális szemmozgás. A kórképre igen jellegzetes vertikális tekintésbénulás (főként a lefelé 

tekintés zavara) a korai szakaszban gyakran hiányzik, sokszor csak néhány éves kórlefolyás után jelenik meg. 

Mivel a betegek lefelé tekintése károsodott, gyakran nem veszik észre a mellkasukra esett ételmaradékot. A 

középvonali, szem körüli mimikai izmok dystoniája miatt a szemek merevek, tágra nyitottak, jellegzetes 

csodálkozó arckifejezést kölcsönözve a betegnek, amely már akkor felébresztheti a PSP diagnózisának gyanúját, 

amikor megpillantjuk a beteget. A betegség átlagos lefolyása 5-8 év. 

2.4.2.2.2. PSP-parkinsonizmus (PSP-P) 

Az összes PSP kb. harmada tartozik ide. Kezdeti szakaszában nehézséget okozhat a Parkinson-kórtól való 

elkülönítése. Bevezető tünete a bradykinesis és a végtagok rigora, mely aszimmetrikus is lehet (a Parkinson-kór 

alapvető elkülönítési jele, a tünetek aszimmetriája tehát itt is előfordulhat; emellett még PSP-CBS és a 

corticobasalis degeneratio esetén is találkozhatunk vele). Előfordulhat tremor, mely akár nyugalmi jellegű, 

típusos 4-6 Hz-es frekvenciájú tremor is lehet. Nehezíti a Parkinson-kórtól való elkülönítést, hogy levodopára a 

mozgásteljesítmény gyakran javul, bár a javulás sohasem olyan mértékű és időtartalmú, mint idiopathiás 

Parkinson-kórban. Tekintészavar, tartási instabilitás, valamint elesések a betegség első harmadában nem 

fordulnak elő.Esetenként a levodopa hatása tartós maradhat. Lassabb progressziójú betegség, mint a PSP-RS, a 

lefolyása átlagosan 8-11 évig tart. 

2.4.2.2.3. PSP – tiszta akinézia járásmegakadással (PSP-PAGF) 

Ebben az altípusban (pure akinesia with gait freezing, PAGF) a progresszív járászavart indulási hezitáció kíséri 

(a beteg toporog indulás előtt), illetve a járás folyamata hirtelen megakad („freezing”). A megakadás más 

mozgássorokban, így a beszédben is előfordulhat. Az egyéb PSP-tünetek csak a betegség későbbi szakaszában 

(több, mint ötéves lefolyás után) jelennek meg, vagy ki sem fejlődnek. A PSP-PAGF ritka, a PSP-k kb. 1-2%-a. 

Progressziója lassú, átlagosan 11 évig tart. 

2.4.2.2.4. PSP – corticobasalis syndroma (PSP-CBS) 

A PSP-CBS ritka, az összes PSP 2-3 %-a, szintén a taupátiák közé tartozik, ahol az asztrociták nyúlányainak 

distalis részében rakódik le a tau fehérje, így jön létre az asztrocitaplakknak nevezett zárvány. A klinikai 

szindróma hátterében azonban csak az esetek kevesebb, mint felében igazolták a pathológiát, emiatt újabban e 

betegséget kortikobazális szindrómaként (CBS) említik. Jellegzetes a progresszív, aszimmetrikus tünettan, mely 

mind a kéreg, mind a bazális ganglionok károsodására utal: kortikális érzészavar az egyik testfélen, idegen kéz 

(alien hand) tünet, apraxia, illetve dystonia, bradykinesis, rigor. A levodopa kezelés a mozgászavart nem javítja. 

2.4.2.2.5. PSP-progresszív nem fluens aphasia (PSP-PNFA) 
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A frontotemporalis demenciák közé számos klinikai szindróma tartozik: amennyiben a degeneráció elsősorban a 

prefrontalis területeket, illetve a szubdomináns féltekét érinti, akkor magatartási variáns frontotemporalis 

demenciáról beszélünk. Domináns oldali temporalis lebeny túlsúlyú betegségben szemantikus demencia 

észlelhető fluens afáziával és anomiával, míg a domináns frontális lebenyt érintő formákban motoros jellegű, 

nem fluens afázia alakul ki (progresszív nem fluens aphasia, PNFA). A PSP eme ritka formájában a nem fluens 

beszédzavar, beszédapraxia, agrammatizmus az elsődleges tünet, ezeket a formákat nevezik PSP-PNFA-nak. A 

frontotemporalis demenciáktól való elkülönítés klinikailag nehéz, gyakori az átfedő fenotípus a PSP, a 

frontotemporalis demencia és a corticobasalis degeneratio között. 

6.2.4.2.3. 2.4.2.3. PSP kezelése 

A PSP kezelése nehéz, csak a tünetek enyhítésére törekedhetünk. A parkinsonos tünetek kezelésére a levodopa 

megpróbálható, bár kedvező hatás csak az esetek kisebb részében tapasztalható, az is csak mérsékelt, és néhány 

hónapig tart. PSP-P-ben a levodopa hatása jelentősebb lehet és hosszabb ideig is tarthat. Dopaminreceptor-

agonistákat nem célszerű használni, mivel hatásuk elmarad a levodopáétól, mellékhatásaik azonban 

kifejezettebbek. A retrocollis, a blepharospasmus és a szemnyitási apraxia kezelésére használható a botulinum 

toxin. A tau foszforilációjának, aggregációjának gátlószereivel, a mikrotubulusokat stabilizáló szerekkel, 

valamint a koenzim Q10-zel vannak folyamatban vizsgálatok. 

6.2.4.3. 2.4.3. Corticobasalis degeneratio 

A corticobasalis degeneratiot 1968-ban írták le először. Igen ritka neurodegeneratív megbetegedés, amely az 

agykérget és a törzsdúcokat is érinti. Klinikopathológiai entitás, amelyben meghatározott corticalis areák és a 

basalis ganglionok is degenerálódnak. Jellegzetes neuropathológiai elváltozásnak tartják a duzzadt neuronokat a 

cortex III., V. és VI. rétegében (neuronalis achromasia). Az utóbbi években feltárt glia eltérések sokkal 

értékesebb diagnosztikai jelleggel bírnak. 

Jellemző a hátsó frontalis, és parietalis lebenyek aszimmetrikus corticalis atrophiája, az érintett végtaggal 

ellentétes oldalon. Csökkent a substantia nigra és a locus coeruleus pigmentációja. A neuronpusztuláson és 

gliosison kívül az alábbi celluláris pathológiai elváltozások jellemzik: 

• A két nehezebb tau variáns (64, 69 kDa) kimutatható a neuronokban, az astrocytákban és oligodendrogliában. 

• Kóros tautartamú astrocyták (astroctaplakkok) és oligodendoroglia elsősorban a frontalis lebeny dorsalis 

részén a szürke- és a fehérállományban. 

• Tau immunoreaktív neuropil rostok 

• Duzzadt corticalis neuronok a kéreg III., V. és VI. rétegében. 

• Tauból felépült filamentalis zárványok a basalis és corticalis neuronokban is. 

• A substantia nigrában és locus coeruleusban jellemző az enyhén basophil argentophil filamentális inclusio. 

Klinikai jellegzetessége az akaratlan mozgászavar, ami gyakran aszimmetrikus dystonia, a hypo-bradykinesis 

megjelenése, valamint hogy ezek a tünetek levodopa kezelésre nem reagálnak. Agykérgi tünetek közül az 

apraxia kiemelendő, valamint a betegség előrehaladott fázisában a kognitív hanyatlás. Megjelenhetnek 

myoclonusok és a kórkép jellegzetes tünete lehet az idegen kéz szindróma. A progresszív supranuclearis 

paresishez hasonlóan ma már a taupathiák körébe sorolják. 

6.2.5. 2.5. Dystoniák 

Dystonián a harántcsíkolt izmok folyamatos akaratlan összehúzódását értjük, ami sokszor kifejezett 

fájdalommal jár. A dystoniák többségének oka ismeretlen (idiopathiás), a generalizált dystoniák egy részében 

genetikai háttér igazolható. Alapvetően fokális és generalizált dystoniákat különböztetünk meg. A fokális 

dystoniák gyakoribbak, mint a generalizáltak. A fontosabb fokális dystoniák gyakorisági sorrendben: 

blepharospasmus, nyaki dystoniák, Meige-szindróma, foglalkozási dystoniák (például az „írásgörcs” vagy az ún. 

„zenészgörcs”), laryngealis dystonia (spasmodicus dysphonia). 

A fokális dystoniák kezelésében döntő szerepet játszik a túlműködő izmok néhány nanogramm mennyiségű 

botulinum toxinnal történő lokális infiltrációja. Az eltelt évtizedekben a botulinum toxinkezelés hatékonyságát 

és biztonságosságát számos placebo kontrollált vizsgálat igazolta. A botulinum toxin szelektíven kötődik a 
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kolinerg axonterminálisokhoz és irreversibilisen meggátolja belőlük az acetilkolin felszabadulást. Azok az 

axonterminálisok, melyekhez a botulinum toxin kötődött, elpusztulnak. A kezelés hatása addig tart, amíg az 

elpusztult axonterminálisok „axonsarjadzással” újraképződnek. Ez a magyarázata annak, hogy a botulinum 

toxinkezelést fokális dystoniák esetén átlagosan 10-12 hetenként meg kell ismételni. 

Generalizált dystoniákban a botulinum toxinkezelés nem alkalmazható, mert olyan mennyiséget kellene beadni, 

ami már mérgezést okozna. A nagyon ritka dopa-responsiv dystoniát kivéve a generalizált dystoniákban 

gyógyszeres (például anticholinerg) kezeléssel csak enyhe tünetek esetén, vagy a progresszíven zajló 

kórfolyamat kezdeti fázisában érhető el mérsékelt javulás. Előrehaladt generalizált dystoniákbana 

leghatékonyabb kezelési módszer a mélyagyi stimuláció lehet. 

6.2.5.1. 2.5.1. Fokális dystoniák 

A nyaki dystoniák (torticollis spasticus) becsült prevalenciája 30/100.000 fő. A nyakizomzat túlműködése miatt 

a fej elfordulhat jobbra vagy balra (torticollis), ritkább esetekben oldalra (laterocollis), előre (anterocollis), vagy 

hátra is (retrocollis) billenhet. A leggyakrabban érintett izmok: a m. sternocleoidomastoideus, a m. trapezius és a 

m. splenius capitis. A nyaki dystoniák adequat kezelése botulinum toxin injektálása a túlműködő izmokba. A 

nyaki dystoniák másik tünete a fájdalom, ami botulinum toxin kezelésre az esetek mintegy 90%-ában 

megszűnik. 

A blepharospasmus a musculus orbicularis oculi dystoniája mely. Prevalenciája 40-50/100 000 fő, a betegség 

legtöbbször az 50-60. életév között kezdődik. Nőkben két-háromszor gyakoribb, mint férfiakban. A botulinum 

toxin kezelés hatékonyságát ebben a fokális dystoniában is placebo kontrollált vizsgálatok igazolták. 

A foglalkozási dystoniák rendkívül ritkák. Jellemzőjük, hogy csak az adott tevékenység végzése során (írás, 

zenészeknél hangszerhasználat) jelentkeznek, egyébként a beteg teljes mértékben tünet- és panaszmentes. 

Kezelésük szintén történhet botulinum toxinnal. 

Egy másik ritka fokális dystonia a laryngealis dystonia, vagy spasmodicus dysphonia. A kórkép jellemző tünete, 

hogy a beteg beszéde akadozó, ugyanakkor énekelés során, vagy indulatvezérelt beszédhelyzetekben (pl. 

káromkodás) a hang- és szóképzés kifogástalan. Az érintett gégeizmok EMG vezérelt infiltrációja 3-4 hónapig 

tartó jelentős javuláshoz, akár tünetmentességhez vezet. Ugyanúgy, mint a többi fokális dystoniában, a 

botulinum toxin kezelés rendszeres ismétlésével a beteg tüneti remisszióban tartható. 

6.2.5.2. 2.5.2. Generalizált dystoniák 

Generalizált dystoniákban gyakori, hogy az agonista és antagonista izmok egyidejű, de nem egyforma erejű 

összehúzódása a végtagokat és a törzset eltorzult, kicsavart helyzetben rögzítik, ami a beteget mozgásában, 

önellátásában súlyosan korlátozhatja. A szakirodalomban megkülönböztetnek primer idiopathias és genetikailag 

determinált formákat)és szekunder dystoniákat (pl. Wilson-kórban kialakuló dystonia, post-stroke dystonia). 

Primer dystoniák esetében a képalkotó vizsgálatok nem utalnak strukturális eltérésre, illetve metabolikus eltérés 

sem mutatható ki, a szérumból és a liquorbólvégzett laboratóriumi vizsgálatok negatívak. A generalizált 

dystoniáknak van korai (9 éves kor körüli csúccsal jellemezhető) és későbbi életkorban induló (45 éves kor 

körüli csúccsal jellemezhető) formája. A generalizált dystoniák is indulhatnak fokálisan, szegmentálisan (két 

egymás melletti testrészben – pl. nyak-váll -, vagy az egyik testfél izomzatában (hemidystonia). Néha a 

progresszió olyan lassú, hogy évtizedekig csak szegmentalis, vagy hemidystoniát észlelünk. A generalizált 

dystoniák lehetnek fixáltak és mobilisak. A fixált kórformában a dystoniás izomtúlműködés folyamatosan, 

nyugalomban is jelentkezik. Ebben a formában gyakran másodlagos gerinc- és ízületi deformitások alakulnak ki, 

melyek irreversibilissé válva a beteget akkor is súlyosan mozgáskorlátozottá tehetik, ha a dystoniát mély agyi 

stimulátor alkalmazásával csökkentettük, vagy megszüntettük. Ezekben az esetekben nem szabad az említett 

másodlagos szövődmények kialakulását megvárni, hanem még időben be kell ültetni a mély agyi stimulátort. 

Jobb indulatúak az ún. mobilis dystoniák, melyek csak mozgás közben, , akaratlagos cselekvések 

végrehajtásakor jelennek meg. Bilateralis pallidalis mélyagyi stimuláció ezeket a betegeket teljesen 

tünetmentessé teheti. 

2.37. ábra - 4. ábra: A dystoniák felosztása 
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6.2.6. 2.6. Gyógyszerek indukálta mozgászavarok (tardiv dyskinesiák) 

Leggyakrabban a tartós antipsychotikum kezelés mellékhatásaként megjelenő akarattól független 

mozgászavarok, melyeket azonban más gyógyszerek is okozhatnak. Ilyenek például a dopamin-receptorokkal 

esetenként interakcióba ő metoclopramid, illetve egyéb antiemeticumok. 

Az újabb, ún. atípusos antipsychotikumok alkalmazása mellett a gyógyszer-indukálta mozgászavarok 

kialakulási valószínűsége sokkal kisebb, mint a típusos antipszichotikumok adása (pl. haloperidol) mellett. 

Közös jellegzetességük, hogy a tüneteket kiváltó gyógyszer elhagyása után is, akár életre szólóan 

megmaradhatnak. Leggyakrabban a száj, ajkak, nyelv akaratlan túlmozgása, néha a törzs és a végtagok 

dystoniája vagy akár choreiform hyperkinesise alakul ki. Vannak hypokinetikus formái is, ezekre a rigor, 

hypokinesis a jellemző. A gyógyszer indukálta mozgászavarok egyik különleges formája az akathisia: a beteg 

képtelen nyugodtan ülni, egy helyben maradni, folyton fel kell állnia, járkálnia. 

A gyógyszer indukálta mozgászavarok kezelése máig megoldatlan. A tetrabenazinnal vannak jó tapasztalatok. 

6.2.7. 2.7. Wilson-kór 

A Wilson-kór (hepatolenticularis degeneratio) autosomalis recesszíven öröklődő betegség. A Wilson-kór pontos 

prevalenciája nem ismert, gyakoriságára vonatkozó becslések a teljes lakosság tekintetében 1/30.000-1/100.000 

fő között szórnak. A hepatolenticularis degeneratio elnevezés jól tükrözi, hogy ez a betegség elsősorban a májat 

és az agyban a nucleus lentiformist károsítja. A nucleus lentiformist a putamen és globus pallidus közös 

megjelölésére használják az anatómiai nomenklatúrák. 

A betegség lényege a rézanyagcsere zavara, aminek következtében réz rakódik le a szervezetben, elsősorban a 

központi idegrendszeri törzsdúcokban,a májban és a corneában. A rézürítés zavarát a 13. chromosomán 

elhelyezkedő adenosin triphosphatase 7B (ATP7B) génben kialakult mutáció okozza, melynek következtében az 

ATP7B fehérje hiánya jön létre. Emiatt a réz nem választódik ki kellő koncentrációban az epében és nem épül 

be a coeruloplasminba. A Wilson-kór ismerete azért fontos, mert a tünetek első megjelenésekor elkezdett 

gyógyszeres kezelés (réz-kelátorok, vagy cink adása) remisszióhoz, vagy a betegség progressziójának 

megállásához vezethet, míg kezelés nélkül a Wilson-kóros betegekben halálos kimenetelű májcirrhosis alakul 

ki. 

A Wilson-kór klinikailag megnyilvánulhat izoláltan: májfunkció zavarban, vagy májfunkciós értékek 

emelkedése nélküli központi idegrendszeri tünetekben. Jellemzőbb azonban a májfunkció zavar és az 

idegrendszeri tünetek kombinációja. Az idegrendszeri tünetek széles skálája alakulhat ki Wilson-kóros 

betegben: akarattól független mozgászavarok (tremor, chorea, dystonia, vagy akár rigor, hypo-, bradykinesis), 

kognitív hanyatlás, magatartászavar és pszichózis. Általában az említett tünetek valamelyike dominál a betegség 

kezdetén, azonban (kezeletlen betegekben) a későbbiekben a tünetek legváltozatosabb kombinációja alakulhat 

ki. A Wilson-kór jellegzetessége a Kayser-Fleischer gyűrű a corneában, ami idegrendszeri tünetek jelentkezése 

esetén a betegek 95%-ában megfigyelhető. 
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A legtöbb Wilson-kóros betegben igazolható a májműködés különböző mértékű zavara, ami neurológiai 

tünetektől függetlenül megjelenhet és enyhe funkciózavartól cirrhosisig terjedhet. Májfunkció zavar az esetek 

többségében már gyerekkorban is észlelhető, míg a neurológiai tünetek általában serdülőkor után jelennek meg, 

leggyakrabban a 20-as, 30-as életévekben manifesztálódnak. Ritkán leírtak olyan eseteket is, amikor a Wilson-

kór első neurológiai tünete 45-55 éves korban jelentkezett. 

Serdülő- vagy fiatal felnőttkorban megjelenő bármilyen, akarattól független mozgászavar megjelenése esetén 

kötelező Wilson-kór lehetőségét felvetni. 

A Wilson-kór jelentkezhet szellemi teljesítőképesség csökkenés, magatartászavar (agresszivitás, impulzivitás, 

kifejezett emocionális labilitás) formájában is. Mivel mindez a serdülőkorban jelenhet meg, sokszor nehéz 

eldönteni, hogy serdülőkori lelki problémákról van szó, vagy esetleg Wilson-kór áll a tünetekhátterében. 

Indulhat a betegség pszichózis formájában is. Felhívhatja a figyelmet ilyenkor Wilson-kór lehetőségére, ha a 

pszichotikus tünetek megjelenésekor akaratlan mozgászavarok is megfigyelhetők, ill. ha major trankvillánsok 

adásakor a betegekben feltűnően gyorsan súlyos fokú hypokinetikus tünetegyüttes jelenik meg. 

2.38. ábra - 1. animáció 

 

6.2.7.1. 2.7.1. A Wilson-kór diagnózisa 

A neuropszichiátriai tünetek megjelenésekor a betegek 95%-ában már kimutatható réslámpás vizsgálattal a 

Kayser-Fleischer gyűrű, de ennek hiánya a Wilson-kór lehetőségét nem zárja ki. A serum coeruloplasmin szint 

általában csökkent, de ez nem kötelező feltétele a diagnózisnak. Serum coeruloplasmin szint csökkenés 

megfigyelhető a heterozigóta hordozókban, autoimmun hepatitisben és malnutritio esetén is. Nagyon jellemző 

azonban, ha a 24 órás gyűjtött vizeletben jelentősen emelkedett a rézmennyiség, és D-penicillamin adását 

követően ez a mennyiség akár a tízszeresére is emelkedhet. 

A korábban diagnosztikus értékűnek tartott májbiopsziát, ill. a májbiopsziás mintából történő rézmeghatározást 

a modern szakirodalom nem tartja lényeges segítségnek a Wilson-kór diagnosztizálásában. 

Koponya MR vizsgálattal a törzsdúcokban (globus pallidus, putamen, nucleus caudatus) az esetek mintegy 

felében jelintenzitásbeli eltérés igazolható. 

A betegséget ideálisan genetikai vizsgálattal lehet teljes biztonsággal megállapítani, a betegek többsége 

compound heterozygota, azaz a két szülőtől más-más mutációt örököl. 

A Wilson-kór diagnózisa a klinikum és az említett, jellemző laboratóriumi eltérések kimutatása esetén genetikai 

vizsgálat nélkül is nagy biztonsággal felállítható, különösen, ha Kayser-Fleischer gyűrű és májfunkciós értékek 

emelkedése is igazolható a neurológiai és pszichiátriai tünetek mellett. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 339  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.2.7.2. 2.7.2. A Wilson-kór kezelése 

A Wilson-kór az esetek többségében jól kezelhető betegség, adekvát mellett a betegek többsége közel 

tünetmentes állapotban tartható, enélkül a neuropszichiátriai tünetek súlyos progressziója, májcirrhosis alakul ki, 

mely végül a beteg halálához vezet. A Wilson-kórban szenvedő beteg kezelését egész életen át folytatni kell. 

Fontos, hogy a Wilson-kór diagnózisa késedelem nélkül, tehát a neurológiai, vagy a ritkábban kezdeti tünetként 

megjelenő pszichiátriai tünetek első észlelésekor megszülessen. A Wilson-kór akár már évek óta fennálló 

klinikai tünetei csak hónapokig tartó kezelés után indulnak javulásnak, sőt ritkán az is előfordulhat, hogy a 

tünetek az adát kezelés ellenére akár átmenetileg rosszabbodkés csak 6-12 hónappal a kezelés megkezdése 

utánjavulnak. 

A Wilson-kór kezelésében első vonalbeli gyógyszer a D-penicillamin, mely mint kelátképző a réz megkötésével, 

szövetekből való „kivonásával” javítja a beteg állapotát. A penicillamin B6-vitamin hiányt okozhat, ezért a 

kezelést a B6-vitamin pótlásával ki kell egészíteni. A penicillamin másik hátránya, hogy viszonylag gyakran 

okoz mellékhatásokat, többek között leukopeniát, thrombocytopeniát, lupus erythematodest, immuncomplex 

nephritist, pemphigust, myastenia gravist. Ilyen esetekben rézkelátorként a trientine alkalmazható. Ennek 

kevesebb a mellékhatása, ugyanakkor hasonlóan hatékony, mint a penicillamin. Ezért alkalmazására sor kerülhet 

akkor is, ha a penicillamin nem okoz mellékhatásokat, de úgy ítéljük meg, hogy terápiás hatékonysága nem 

kielégítő. A kelátképzők alternatívája a cinkkezelés. A kelátképzőkkel szemben a cink a vékonybélben gátolja a 

réz felszívódását. A vékonybélben ugyanaz a karrier molekula transportálja a rezet és a cinket, tehát a 

cinkadagolás a kompetitív antagonizmus mechanizmusán keresztül csökkenti a réz felszívódását. A réz 

abszorpció csökkentésével a szervezet fokozatosan megszabadulhat a felesleges réztartalmától. 

A cink cink-szulfát, vagy cink-acetát formájában egyaránt alkalmazható. A vérképet cinkkezelés mellett 

időszakosan ellenőrizni kell, mivel ritkán ugyan, de a tartós cink-terápia anaemiát okozhat. Amennyiben a 

beteget elsődlegesen cinkkel kezdtük kezelni, és a kezelés mellett a májfunkciós zavarra utaló labor értékek 

rosszabbodását észleljük, célszerű penicillamin, vagy trientine kezelésre váltani. Bármelyik kezelési eljárást is 

alkalmazzuk, azt célszerű rézszegény diétával kell kiegészíteni. Az adott kelátképző (vagy cink-kezelés) 

hatékonyságát igazolja, ha néhány hónap, vagy akár hosszabb idő után isnormalizálódik a vizeletben a rézürítés, 

eltűnik a corneából a Kayser-Fleischer gyűrű. 

6.2.8. Tesztkérdések 

1. Mi jellemző a nyugalmi tremorra? 

A. Frekvenciája: 3-7 Hz 

B. A Parkinson kór alaptünete. 

C. Mindkettő 

2. Milyen lehetőségek vannak a nyugalmi tremor kezelésében? 

A. Dopamin agonisták 

B. Mélyagyi stimuláció 

C. Mindkettő 

3. Mi jellemző az akciós tremorra? 

A. Frekvenciája: 3-7 Hz 

B. Parkinson kór alaptünete. 

C. Egyik sem. 

4. Mi jellemző a poszturális tremorra? 

A. Frekvenciája: 5-12 Hz 

B. Propranolol hatékony kezelést nyújt. 
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C. Mindkettő. 

5. A törzsdúcok tevékenységének kivitelezése milyen idegi körök segítségével valósul meg? 

A. Motoros kör. 

B. Kognitív kör. 

C. Limbicus kör. 

D. Oculomotoros kör 

E. Mindegyik. 

6. Mi a jellemző az idiopáthiás Parkinson-kórra? 

A. Férfiakban gyakoribb, mint nőkben 

B. Nőkben gyakoribb, mint férfiakban. 

7. Mi az igaz az idiopáthiás Parkinson-kórra? 

A. Synculeopathia 

B. Taupathia. 

8. Milyen konzervatív kezelési lehetőségek jönnek szóba Parkinson kór esetén? 

A. Levodopa 

B. Dopamin agonisták 

C. Mindkettő. 

9. Melyik állítás(ok) igaz(ak) az idiopáthiás Parkinson-kórra? 

A. A tünetek mindig aszimmetrikusan indulnak 

B. A tünetek mindig szimmetrikusan indulnak 

10. Melyik állítás(ok) igaz(ak) a progresszív supranuclearis paresisre? 

A. A lefelé tekintés zavarával jár. 

B. Szimmetrikus rigor, bradykinesia előfordulhat a betegség esetén. 

C. Mindkettő. 

11. Melyik állítás(ok) igaz(ak) a diffúz Lewy testes dementiára? 

A. A lefolyás korai szakaszában már hallucinációkkal jár. 

B. Synucleopathia. 

C. Mindkettő. 

12. Melyik állítás(ok) igaz(ak) a tartási instabilitásra? 

A. MSA-ra jellemző. 

B. Jól reagál a gyógyszeres kezelésre. 

C. Mindkettő. 
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13. Melyik állítás(ok) igaz(ak) a fokális dystoniákra? 

A. Egyik ritka formája a spasmodicus dysphonia. 

B. Botox kezelés a legalapvetőbb. 

C. Mindkettő. 

14. Mi jellemző Wilson-kórra? 

A. Autoszomális recesszíven öröklődő betegség. 

B. Autoszomális dominánsan öröklődő betegség. 

C. Mindkettő. 

15. Mely gyógyszer(ek) alapvető(ek) a Wilson kór kezelésében? 

A. D-penicillamin 

B. Levodopa 

C. Mindkettő. 
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7. 2.g. Testkép, testséma, mozgásindítás, gátlás. 
Célvezérelt lokomóció.1 – Kállai János [Szakmai 
lektor: Rudisch Tibor] 

7.1. 1. Bevezetés 

Az orvostudományban alkalmazott diagnosztikai és terápiás eljárások a test és a lélek oszthatatlan egységéből 

kiindulva írják le a betegségek kóroktanát, és fejlesztik ki a hatékony terápiás beavatkozásokat. Az 

egészségtudomány további, széles körben elfogadott megállapítása szerint, a gyógyítás során nem a tünet, 

hanem a beteg vagy egyes betegségekkel szemben érzékeny egészséges ember áll az ellátás középpontjában. Az 

orvostudomány képviselői, tapasztalataik alapján aktívan közreműködnek azoknak az ismereteknek a 

feltárásában és átadásában, melyek megelőzik a betegségek kialakulását, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember 

saját magáról olyan képet alakíthasson ki, amely segíti őt a természet és a társadalmi változások viszontagságai 

közben egészségének megőrzésében. A testkép, testséma, a célok megvalósítása irányába tett lépéseinket 

ösztönző, vagy éppen gátló viselkedésszabályozási mechanizmusok ismerete, az önmagunkkal kapcsolatos 

elmélyült tudás a szakmai professzió egyik fontos kelléke. Az önmagunkra vonatkozó tudásban ott van a 

biológiai létünk, hajtóerőink, kémiai folyamataink automatizmusaira vonatkozó rálátásunk, de ott van a 

kezünkben a lehetőség is, melyeken keresztül, ha nem is teljes mértékben, de bizonyos szinteken bele tudunk 

szólni testünk automatizmusainak lefolyásába. Az önmagunkról kialakított reális kép teszi lehetővé a másokkal, 

családtagjainkkal, ismerős és ismeretlen emberekkel való kooperatív kapcsolat kialakítását, várakozásaink 

                                                           
1Ennek a témakörnek a részletesebb kifejtése Kállai (2013). Társas kapcsolatok neuropszichológiája című könyvében részletesebben 
megtalálható. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 342  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

egyeztetését, fizikai és szociális veszélyhelyzetek közös elhárítását. Az emberek egészségügyi ellátása során, 

mind magunk, mind klienseink részéről számos kérdéssel találjuk magunkat szemben. „Ki vagyok én 

valójában?” Mit gondolok magamról? Hol van a helyem a világban? Mit gondolnak mások rólam? Hogyan 

veszek részt az emberek közös céljainak megvalósításában? Mi a feladatom? A felvetődő kérdésekre a válasz 

ritka kivételtől eltekintve személyes. Származhat szakrális tapasztalatokból, életútelemzésből, irodalmi művek 

tanulmányozásából, megfogalmazódhat baráti beszélgetések, vagy egy pszichoterápia során, vagy a kognitív 

idegtudomány eredményeinek részletes megismerése alapján. Ebben a fejezetben ez utóbbi, a kognitív 

idegtudomány által felszínre hozott ismeretek alapján válaszolunk a felvetett kérdésekre. 

7.2. 2. Testkép, testséma definíciók 

A velünk történt eseményeket nem csak érezzük, de az esetek többségében szinte látjuk, felidézhetjük, ahogy 

viselkedtünk a múltban, és amit meg fogunk tenni a későbbiekben. A látvány és az érzés azonban nem mutat 

törvényszerű kapcsolatot, érzékeink megcsalhatnak bennünket. Milyen ismeretekre, képre, vagy a testről 

kialakított sémára hagyatkozunk egy ilyen, a valóságnak gyakran ellentmondó, vagy más hasonló probléma 

megoldásakor? 

Neurológiai esetek megfigyelése alapján kialakított klasszikus definíció szerint (Head és Holmes (1911-1912), a 

testséma a testtartással, a testmozgással kapcsolatos proprioceptív és kinesztetikus afferens impulzusok 

rendszere, továbbá a testfelszínt érő ingerek által keltett impulzusok lokalizációjának szisztematikus 

elrendezését ellátó szenzomotoros organizáció. A testséma független a vizuális és tudatosan azonosított, 

önmagunkat megjelenítő testképtől. A testséma vizuális és auditív információkból is építkezik. A testkép és 

testséma egyik jelentős különbsége abban mutatkozik meg, hogy a testséma kevésbé, míg a testkép határozott 

mértékben hordoz tudatos, azonosításra alkalmas vizuális elemeket. 

Esetleírás 1: 

Egy jobb kéz szenzoros paralízisben szenvedő beteg szemét bekötötték, majd érzéketlen jobb kezét 

megérintették (Paillard és mtsai., 1983). A beteg nem tudott beszámolni a megérintés tényéről, ennek ellenére 

kérdésre a bal kezével mégis megmutatta a jobb kezén azt a pontot, amelyen a vizsgálatvezető megérintette őt. 

Nem volt tehát tudomása arról, hogy érzékeli saját testének megérintését, de más sémára való átváltást igénylő 

feladatban hozzá tudott férni a végrehajtáshoz szükséges tudáshoz. Ez a „numb-touch” jelenség világos 

bizonyítéka a testkép és a testséma különböző funkcióinak. 

Esetleírás 2: 

Perifériális neuropátiában szenvedő páciens egyik kezén négy ujj finom proprioceptív érzékelése elveszett. A 

beteg arról panaszkodott, hogy sötétben nem észleli az ujjait a teste részeként, nem tudta azokat megmutatni, 

csak abban az esetben, ha látta is azokat. Két parietális lebeny sérült beteg esetének elemzése során (Anema és 

mtsai., 2009), nem csak testkép-testséma disszociációra, de a testsémán belüli akció-percepció disszociációra is 

találtak példát. A személyek kezének megérintését követően a saját kezükön, más esetben a kézről készült 

rajzon kellett megmutatniuk az érintés helyét. Az egyik személy a szomatoszenzoros akcióra épülő feladatot jól 

oldotta meg, de nem boldogult a testkép feladattal, a másik személy ezzel ellenkező azonosítási mintázatot 

mutatott. A kézről készített rajzon pontosan lokalizálta az érintés helyét, de a saját kezén az érintési pontot nem 

tudta megmutatni. 

A bemutatott példák a testkép szétesésének különböző lehetőségeit mutatják: 

• a testkép szétesik, de a testséma megmarad, újra és újra felépül, 

• más esetben, a testséma esik szét, de a testkép megmarad, szintén újra és újra felépül. 

Mindezek után felvethetjük a kérdést, mi indokolja a testkép és a testséma kongruenciájának megteremtését, 

ismét és ismét közös keretbe foglalását?2 

Esetleírás 3: 

Primer látókéreg sérülést követően a betegek egy része arról számolt be, hogy nem látják az előttük 

elhelyezkedő tárgyakat, lokomóció során mégis elkerülték a környezetükben lévő közlekedési akadályokat 

                                                           
2Erre a kérdésre a saját és idegen test illúziók témakör fog részletesebben kitérni. 
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(Weiskrantz, 1986). Részben úgy viselkednek, mintha látnának. A „vaklátás” (blindsight) jelensége egy újabb 

példája a testkép és a testséma idegrendszeri organizációs szintekben megmutatkozó különbségeire, a 

perceptuális élmény disszociációjára. 

Az említett helyzetekben –, a primer vizuális, taktilis, vagy hallási területek kiesésekor – az asszociációs 

területek átveszik az érzéskvalitások elemzését, de a limbikus (elsősorban az amygdala és az agytörzsi) 

feldolgozási formák kerülnek előtérbe. Elsősorban veszélyes ingerekkel kapcsolatban segítik elő a testséma 

fenntartásához és a védelmi reflexek kivitelezéséhez szükséges információk feldolgozását (Bridge és mtsai., 

2008). A testséma tehát nagyobb mértékben támaszkodik ezen elsődleges feldolgozási szintekről származó 

információk felhasználására. Ismerjük a mondást: ”sokszor nehezebb valamit megtudni, mint megtenni”.3 

A percepció és az akció, azaz a célvezérelt cselekvés általános modellje szerint (Perception-Action Model, 

Paillard, 1999), a saját testtel kapcsolatos reprezentációk összeillesztése több különböző fejlődésmenetű 

pályarendszer integrációján alapszik. Ezek: 

• a dorzális vizuális (Mishkin, Ungerleider, Macko, 1983) „hol” (where), 

• a ventrális (Milner és Goodale, 2008) „mi” (what), 

• valamint a motoros akciók és figyelmi allokációk sorozatára építő tudást képviselő (knowing how to get 

there) rendszer, mely meghatározza „milyen útvonalon” jut el valami a kiválasztott célpontjához, valaki 

valahova és ez a tevékenység milyen idői ütemezéssel zajlik. A mikor4 „when” rendszer, amely leírja milyen 

idői ütemezéssel valósítható meg a célpont elérése (Battelli és mtsai., (2007) (1. ábra). 

2.39. ábra - 1. ábra: A jobb agyfélteke „mikor” rendszere, a „hol” és „mi” rendszer 

között helyezkedik el, mely tárgyak vizuális rendszerben való megjelenésének és 

eltűnésének idői paramétereit vizsgálva, lényegében időszekvenciákra bontja a teret, 

melyben adott kontextusban zajló változások idői artikulációját végzi (jelen, múlt, jövő 

és ezen belüli idősávok). Kiemelt elemei az intraparietális szulkusz mentén elhelyezkedő, 

PTJ, IPL, Ang, Smg, STG. Az ábrán jelzett MT+ terület a középső temporális terület, 

elsősorban adott háttér előtti elmozdulására válaszolnak 

                                                           
3E jelenség természetét részben a periperszonális tér és a korpusz genikulatum laterális mag dorzális (parvocelluláris) és ventrális 
(magnocelluláris) részének elsődleges vizuális feldolgozásban játszott szerepének bemutatásakor már megtárgyaltuk. 
4A „mikor” rendszer a „hol” és „mi” rendszert kapcsolja össze és köti a személy aktuális tevékenységéhez, melynek elemei a multimodális 

személyes identitás megjelenítésében meghatározó területek (jobb temporális és parietális lebeny érintkezési pontjai (TPJ), jobb anguláris 
girusz (Ang), szupramarginális girusz (Smg), jobb szuperior temporális girusz (STG). 
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Mint látjuk, a Percepció–Cselekvés Modell a testkép, valamint a testséma elkülönítésére nagy hangsúlyt fektet. 

Az előbbi a személy saját testi vizuális jellegzetességeire, a kontrollált, célvezérelt, vélekedések és attitűdök 

által befolyásolt tudatosabb, az utóbbi az adekvát mozgáshoz szükséges testtartással, lábnagysággal, 

lépéshosszal, egyensúllyal, előrehaladással, fordulással kapcsolatos, úgymond hátteret képező információkra 

épít. Számos neuropszichológiai rendellenesség esetén láthatunk példát a legkülönbözőbb testkép (hemineglekt, 

autopagnózia) és testséma (deafferentáció, apraxia) zavarokra. 

7.3. 3. Testkép, testséma és zavarai 

Az emberi test, több mint egy bőrrel körülvett, önálló fiziológiai apparátussal rendelkező organizmus. Az ember 

tud önmagáról. Képes külső megfigyelőként is értékelni viselkedését, kritizálni gondolatait. Mivel napjait társas 

ingerekkel gazdagon zsúfolt térben tölti, öntudata alapján megkülönbözteti magát másoktól, felfogja és megérti 

mások róla kialakított álláspontját, és mindezen társas tapasztalatok alapján fogalmazza meg önmagát. 

Megtapasztalja miben tér el a véleménye, és eltérő véleményét milyen hatékonysággal tudja érvényesíteni 

másokkal szemben. Agresszíven vagy asszertíven harcolja ki az igazát. Ismeri nehéz vagy extatikus 

helyzetekben kiváltódó fiziológiai reakcióit, tűrőképességét, testének súlyát, kiterjedését, megjelenésének 

formáját. Saját tapasztalatait értékelve, és mások véleményét is figyelembe véve formálja meg önmagát. 

Énjének formálódása szülein, barátain, kultúráján, tervezett vagy véletlenül bekövetkező életeseményein, a 

környezetén és részben önmaga erőfeszítésein múlik. 

7.3.1. 3.1. A test, mint séma 

A személyiségfejlődés eredményeként, a saját és a mások, vagy tárgyak mozgásakor, látványakor, és ezek 

szimulációja során tapasztalt invarianciák automatikusan sémákba rendeződnek. Az adott időben és térben való 

megjelenés vagy jelentésbeli asszociációk alapján a figyelem összekapcsolja az emberek, élőlények és tárgyak 

jellegzetességeit (forma, textúra, méret, szín, elhelyezkedés), amelyek a séma kialakulását követően – adott 

tárgyhoz kötődő jellegzetességek hiányában is, pótolva a figyelmen kívül hagyott vonásokat – lehetővé teszik az 

adott tárgy azonosítását. A hiánypótlás automatizmusa különösen gyorsan változó életfeltételek között, tárgyak 

és személyek esetén egyaránt magával hozza a téves percepciók lehetőségét. Úgy tűnik mintha saját 

tapasztalatainkból táplálkozva valaki, vagy valami gondolkodna, döntene helyettünk, tudatunktól függetlenül. 

Milyen szabályok irányítják ezt a hiánypótlást, milyen mértékű a valóságos és a téves percepció közötti hiba 

tűréshatára? A téves percepció is lehet sémaképző-erejű, különösen akkor, ha az ehhez illeszkedő reprezentáció 

már rendelkezésre áll. Amennyiben ez így van, ellenőrzésünktől elszabadulva hova vezet, milyen módon 
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exkalálódik ez az automatikus hiánypótló folyamat.5 A percepció megbízhatósága nem csak a sémán, a 

reprezentáció típusán múlik, hanem az extraperszonális ingermintázat konfigurációs sajátosságain is. Egyik 

szempontból igaz, más szempontból hamis következtetések, komplex ábrák előtér-háttér versengése (illúziók), 

konkurens feladatok, különböző mértékben ugyan, de módosítják a jellegzetességek kezelését és a 

kategorizációs hibahatár tűrésfokát, egészséges és neuropszichológiai deficittel rendelkező személyeknél 

egyaránt. Az endogén és exogén eredetű hatások a kategorizációs folyamatban azonban gyakran 

összemosódnak. Jól látható ez hemineglekttől szenvedő személyeknél, amikor vegetatív vagy veszélykerülő 

válasz regisztrálható a bal vizuális látótérben megjelenő vizuális ingerekre anélkül, hogy a személy tudatában 

lenne a kiváltó inger jelenlétének. A jobb agyfélteke parietális lebenyében bekövetkező lézió gátolja a figyelem 

bal térfélre való átváltását, mely megakadályozza a szenzomotoros mintázati lehetőségek tudatosulását, és az 

exogén inputokhoz való kapcsolódásukat. Vizsgáljuk meg a saját testről kialakított séma szerveződését a séma 

gazdagodásának, realitástartalmának, integrációs hibáinak szabályszerűségeit. 

7.3.2. 3.2. Testséma zavarok 

Gerstmann (1942) szomatotopagnózia6 (somatotopagnosia) szindróma jelentése szerint: a test és a testrészek téri 

helyzetével kapcsolatos tudás hiánya vagy elvesztése. A szindróma nem csak a saját testrészekkel, de más 

személy testrészeivel kapcsolatos téri ismeretek elvesztését is magába foglalja. A test háromdimenziós sémáján, 

a testséma általános zavarán belül ide tartozik az ujj-agnózia, saját és idegen személy ujjainak és kezének 

megkülönböztető megnevezése és téri pozícióinak definiálása (a Gerstmann szindróma a bal oldali anguláris 

girusz sérülésével jár együtt), a jobb és bal testfél megkülönböztetési zavara, agráfia és akalkulia. 

A testséma-zavar leggyakoribb megjelenési formája az autotopagnózia. Jellemzői: 

• A kognitív alapfunkciók és nyelvi képességek megtartása ellenére a személy nem tud megfelelően 

tájékozódni saját testének, illetve testrészeinek téri elhelyezkedésében. 

• Képtelen a testmozgásainak célirányos összerendezésére, és testrészei pozíciójának pontos megnevezésére, 

megmutatására. 

• A testséma-zavar az emberi test elképzelésére és lerajzolására való képtelenségben is megmutatkozik. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

Esetleírás 4: 

Az alábbi esetismertetés világosan mutatja a szindróma jellemzőit (Odgen, 1985). 

Ötvenkilenc éves férfi parietális kortexében egy tumor léziót okozott. A beteg verbális és grafikus 

képességeiben nem mutatkoztak zavarok. Képekről részletes beszámolót adott, a tárgyakat, közlekedési 

eszközöket valósághű téri elrendezésben ábrázolta. Képtelen volt azonban önmagáról, a saját testrészeinek 

helyzetéről pontos rajzot készíteni, vagy testrészeire kérdés nyomán rámutatni. A testséma reprezentációs 

zavarában szenvedett. 

Más esetleírások tovább árnyalják ezt a képet. 

Esetleírás 5: 

Egy hatvankét éves, Alzheimer-demenciában és Gerstmann szindrómában szenvedő személy,7 nem tudta 

felkérésre megmutatni a saját testén, hol van a térde vagy a válla és további testrészei (típusos Gerstmann 

szindróma jellegzetesség). Megváltozott a helyzet azonban, amikor a teljes testtől független perspektívából, egy 

                                                           
5Ennek a jelenségnek a diagnosztikus sajátosságait a pszichiátria témaköre tárgyalja részletesen. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy ez 
a működésmód az egészséges elme sajátja. Minden a kontrollképességen és az önkontrollon, a tudattalan folyamatokhoz való 

kiegyensúlyozott viszonyon múlik. Van amit megengedhetünk neki, van amit nem. 
6A napjainkban használatos kifejezés „autotopagnózia” Pick (1908) klinikai megfigyeléseiből származik. Gerstmann szomatotopagnózia 
kifejezéséhez képest úgy találta, hogy a testséma-zavar nem általános térészlelési zavarból ered, hanem a személy saját teste téri 

jellegzetességeinek felismerési képtelenségéből származik. Az autotopagnózia tehát a saját test téri felépítésével kapcsolatos tudás hiányára 

vezethető vissza. 
7Sirigu és mtsai. (1991) esetismertetése. 
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önálló emberi testrészt kellett a saját vagy a vizsgáló orvos testén megmutatnia. A korábbi „Mutassa meg 

önmagán, hogy hol van a kézfeje?” kérdés helyett így a teszt az alábbiak szerint zajlott: „Itt van ez a kis tárgy, 

egy kocka, ide teszem. Hol helyeztem el az ön testén?” A válasz: „A kézfejemre tette”. Sőt, felszólításra: „Hol 

volt az ön kézfejére helyezett tárgy?”, pontosan megmutatta a kézfejét. Még 24 óra múltával is emlékezett arra a 

pontra, ahova a tárgyat a kezelőorvosa elhelyezte. A beteg tehát nem tudta saját testrészeit a testsémáján belül 

felszólításra megmutatni, de a testsémától független feladathelyzetben képes volt mint egy önálló tárgyként 

tekintve arra, megnevezni azt, és megtalálni az adott testrészt saját testének térképében. 

Az esetbemutatás eredménye arra utal, hogy a testtel kapcsolatos tudás több különböző reprezentációs szintet 

tart egyben (multiple representation of body). 

A test reprezentációs szintjei: 

• Szemantikus szint. A test egészét leíró fogalmak, testrészek nevei, és azok egymással kapcsolatos téri 

viszonylatait kifejező fogalmak. 

• Testséma. Dinamikus referenciarendszer, mely a test egészét egy egységes euklideszi vizuomotoros 

proprioceptív struktúrába ágyazza be. 

• A test téri és vizuális térképe, testkép. A térkép megadja a testrészek testen elfoglalt helyét, egymáshoz 

viszonyított elrendezését, és kihangsúlyozza kapcsolódási pontjaikat. 

Ezek a klinikai tapasztalatok jelentős mértékben hozzájárultak a testi reprezentáció differenciáltabb képének 

kialakításhoz. 

Nézzük meg részletesebben a test képi és a szemantikus szintjének reprezentációját. 

Esetleírás 6: 

Broca afáziában szenvedő személynél szelektív szemantikus zavart diagnosztizáltak (Suzuki és mtsai., 1997). A 

beteg egyéb szemantikus kategóriában megőrizte képességeit, de nem tudta testrészeit megnevezni. Felszólításra 

ugyanakkor megmutatta a testén a kérdésben szereplő testrészét. Szemantikus demenciától szenvedő betegek 

esetén, a saját testre vonatkozó szemantikus információinak viszonylagos megtartása mellett más, saját testétől 

független kategóriákra vonatkozó megnevezési deficitet mutattak ki (Coslett és mtsai., 2002). A példák 

megerősítik azt az álláspontot, miszerint a test és a testrészek reprezentációja a testkép és a testséma mellett 

viszonylag önálló lexikai és szemantikus kategóriákban is megjelenik. 

Mindezek után a kérdés az, hogy a testről alkotott reprezentáció különböző szintjei milyen módon kapcsolódnak 

egymással, milyen hierarchikus struktúrát alkotnak, és milyen következményekhez vezet a közöttük lévő 

kapcsolat disszociációja? 

A célelérő lokomóció során a feladat és a szituatív körülmények különböző reprezentációs szinteket 

alkalmaznak a változó körülményekhez való alkalmazkodás során. Célvezérelt cselekvési algoritmusok utánzása 

szemantikus, míg az értelmetlen mozgások követése inkább a testséma reprezentációs forma előtérbe kerülését 

igényli. Klinikai vizsgálatok szerint a szemantikusan megragadható kifejezésformák, gesztusok utánzása 

féltekehasználat függő, a főleg testkép és testséma jellegű saját testrészek rámutatására vonatkozó feladatokban 

lateralitás hatást azonban nem mutattak. 

Esetleírás 7: 

Jelentős bal frontoparietális lézióban szenvedő személy felszólításra nem tudta megmutatni a testrészeit, továbbá 

egy papírmodell testrészeinek helyzetét sem (Buxbaum és Coslett, 2001). A testrészek helyes konfigurációját 

sem tudta pontosan megmutatni és megépíteni, ezzel szemben állatok és tárgyak téri struktúrájának 

megmutatásával és összeállításával nem volt baj, a testének felszínére helyezett tárgyak helyzetének 

meghatározásával is jól boldogult. Kiegészítő szemantikus információközlés hatására a feladatot még 

pontosabban hajtotta végre. A bal poszterior parietális lebeny léziója által kiváltott, a test téri struktúrájának 

leírására vonatkozó sérülés tehát nagyrészt független a test szemantikus reprezentációjától, és bizonyos 

értelemben a testsémától is. A sérülés ebben az esetben dominánsan a teststruktúra leírásában mutatkozik meg. 

A bemutatott esetek alapján levonható következtetéseket Schwoebel és Coslett (2005) foglalta általános 

modellbe (lásd 2. ábra). A modell értelmében, mozgások tervezése és kivitelezése a testkép és testséma 

reprezentációból indul ki, mely feladata szerint meghatározza a testrészek helyzetét, továbbá elkülöníti a 
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személyt más objektumoktól. Az akciók megszervezésekor a reprezentációk dinamikusan váltják egymást, a 

szemantikus reprezentációk segítik elő a célkijelölést és definiálják a helyzetváltoztatás kontextusát. A felvázolt 

rendszerben a test szemantikus reprezentációja a jelentést hordozó mozdulatok, tevékenységi formák (fogás, 

megfordulás, ránézés) szabályozásában vesz részt. Az absztrakt síkra terelt jelentés teli akciók így a konkrét 

tevékenységgel kapcsolatosan eltávolodnak a tevékenység aktuális szenzomotoros lefolyásától, részben a 

testsémától és a testképtől, következésképpen lehetővé válik a testtel kapcsolatos élmények, gondolatok, 

ismeretek, tapasztalatok disszociációja. A megfelelő tudatos vagy akaratlagos kontroll megtartása azonban 

lehetővé teszi a megvalósulás előtt álló alternatívák közötti szelekciót, a mozgáskép, a testséma és az akció 

jelentésének illesztését, ezt követően valósul meg a motoros történés. 

A modell ugyanakkor nem tartalmazza a kivitelező funkciók másik vonulatát, mely az elvégzett és az eltervezett 

tevékenység utólagos vagy folyamatos felügyeletét végzi. Ennek a szabályozó körnek a feladatát az exekutív 

folyamatok ismertetésekor már részletesen bemutattuk. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a test reprezentációja több alrendszerre épül. A testkép alapvetően vizuális, a 

testséma szenzomotoros komponensein túl a test fizikai felépítésének pontos leírásához absztraktabb 

reprezentációk is szükségesek. Az egész testet áttekintő, reprezentációs rendszer (Body Structural Description 

System) tehát multimodális és konceptuális természetű, mely nem csak önmagát írja le, de egyben elkülöníti 

önmagát mások testi alakzatától. Önmeghatározó és szeparáló is egyben. 

2.40. ábra - 2. ábra: Disszociációra is hajlamos összetevőkből álló testkép és testséma 

dinamikus modellje 
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7.3.3. 3.3. Testkép és testséma egysége és disszociációja, neuropszichológiai 
zavarai, aszomatognóziák 

A saját test-élménnyel kapcsolatos neurológiai zavarok (aszomatognóziák) számos pszichiátriai betegség, 

intoxikáció esetén előforduló, valamint egészséges személyeknél megfigyelhető transzállapot kísérőjelenségei. 

Kiemelkedő sajátosságai: egyes testrészekre vagy az egész testre vonatkozó identitás elvesztése, ignorálás, 

megtagadás vagy téves percepció, melynek időtartama percektől hónapokig terjedhet. A saját test részleges vagy 

teljes identitásvesztése jellemzi, „disownership”. 
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A testkép testélmény torzulásait két fő csoportba sorolhatjuk: 

• Produktív: A személy azt érzi, hogy valamely testrésze nincs a megfelelő helyen, ki van csavarodva, 

felcserélődött, azaz a tulajdonát képező testrészben az eddigi repertoárhoz képest szokatlan, új változások 

történnek. 

• Defektív: A személy úgy érzi, hogy valamely testrésze eltűnt, elveszett, levált a testéről, megéli annak a 

hiányát. A személyek „mintha” élményekről számolnak be. 

A testi azonosság zavarjellege alapján a személyek kifejezésmódja lehet diffúz: „olyan fura”, „nem is tudom, 

homályos bizonytalan” (elfojtás típusú, rejtett, verbális kódban alig megragadható, nem éli meg a változást, csak 

azt, hogy valami nem stimmel), lehet projektív, dezilluzív: „nem is az én lábam, valaki másé, valaki csinált vele 

valamit”, vagy lehet viszonyító, szimbolikus: „mintha lebegne a szélben”, „félig ködbevesző”, valamilyen 

elidegenítő élményre emlékeztető (Dieguez és Blanke, 2011). Ezekben az esetekben a zavar mértéke a valóság 

kontrollálására irányuló törekvések fokozatai szerint az irrealitás és a realitás között mozog. 

Az aszomatognóziák megnyilvánulási formáiból néhányat részletesebben, másokat listaszerűen röviden 

felsorolunk (lásd az 1. táblázatban). 

2.2. táblázat - 1. táblázat: Testélmény, testtudat, testséma zavarai, és a testkép 

szétesésének klinikai megjelenése 
 

Testélmény zavarok Meghatározás 

„Alice csodaországban” szindróma Megváltozott testtömeg, testmagasság, testforma vagy testhelyzet 

pontatlan definíciója, testenkívüliség élmény kíséretében. 

Alochiria Taktilis, vizuális, auditoros ingerek megjelenésekor, a megjelenés 

valós helyével ellentétes testfélre való téves lokalizáció. 

Allodynia Hagyományosan fájdalmat okozó inger nem vált ki fájdalomélményt. 

Önhatalmú vagy idegen kéz szindróma Egyik kézzel végzett, a személy szándékától független, esetenként 

azzal ellentétes manuális tevékenység, míg a másik kéz irányításának 

akaratlagos kontrollja megtartott. 

Anorexia nervosa Étkezési zavar, tudatosan nem kontrollálható önéheztetés. 

Anozognózia Testi állapottal kapcsolatos felismerési deficit. A személy nincs 

tudatában annak, hogy pl. nem mozog a keze, nem lát jól, érzéketlen 

egyes testtájékaival kapcsolatban. Testi élményekkel kapcsolatos 

szelektív tudatosítási képtelenség, a mentális állapot viszonylagos 

megtartása mellett. 

Autoszkópia Testenkívüliség élménye. A személynek az a benyomása, hogy 

kívülről látja önmagát. 

Autoprozopagnózia Saját arc felismerésére való képtelenség. 

Autopagnózia Saját testtel, testrészekkel kapcsolatos élmények téves lokalizációja. 

Testforma agnózia Testrészek felismerésének hiányossága. 

Testi integritás és identitás zavar Belső kényszer vagy törekvés az egyébként egészséges testrész 

eltávolítására, amputációjára. 

Test-specifikus afázia Testrészekre vonatkozó lexikai ismeretek elvesztése. 

Konverziós zavar Organikus ok nélkül kifejlődő funkcionális természetű testi 

betegségtünetek. 

Deperszonalizáció A környezettel kapcsolatos elidegenedés, megváltozottság, 

emberekkel, tárgyakkal kapcsolatos elkülönülés élmény. 

Dizmorfofóbia Testi állapottal és kinézettel kapcsolatos téves percepciók és 

aggodalmak. 

Elillanó láb A láb pozíciójának, fizikai jelenlétének elvesztésével kapcsolatos 

élmény, elsősorban akkor, ha a láb nem látható. 

Ujj-agnózia Képtelenség az ujjak külön-külön való azonosítására. 
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Testélmény zavarok Meghatározás 

Gerstmann szindróma Ujj-agnózia, agráfia, akalkulia és jobb-bal megkülönböztetés zavara. 

Heautoszkópia A személy önmaga megkettőződésének és a megkettőződött 

szereplők egymástól való eltávolodásának hallucinációja. 

Ideomotoros apraxia Mozgásminták és gesztusok követésének és végrehajtásának 

képtelensége. 

Interoceptív agnózia Fájdalomátélés képességének elvesztése. 

Makro/mikroszomatognózia Test vagy testrészek nagyságával kapcsolatos tudatosság zavara 

(nagyobb/kisebb). 

Tükörkép zavar Saját tükörképének felismerési képtelensége. 

Misoplegia Saját testrész iránti gyűlölet, elutasító magatartás. 

Vesztibuláris egyensúlyzavar Mozgás által kiváltott egyensúlyzavar. 

Motoros neglekt A test egyik oldalának hanyagolása. 

Teste kívüliség élmény A személy saját fizikai testén kívül lévőnek látja magát. 

Fantom végtag Az amputált végtag jelenlétének tudata. 

Pusher szindróma A sérüléssel ellentétes oldali poszturális eltérés. 

Prozopagnózia Arcfelismerés általános zavara. 

Szomatoparafrénia (idegen kéz) Valamely testrész, általában a kéz saját mivoltának elutasítása. 

Taktilis kioltás A lézióval ellentétes végtagon, mindkét végtag szimultán taktilis 

ingerlésekor elvész a taktilis ingerlés tudata. 

Témánk szempontjából néhány aszomatognózia típust az alábbiakban részletesebben is bemutatunk. 

7.3.3.1. 3.3.1. Autopagnózia 

A személy szóbeli kérésre nem tud rámutatni a testrészeire, másokon azonban azonosítani tudja a kérdéses 

testrészeket. Nincsenek egyértelmű adatok annak az eldöntéséhez, hogy a deficit, szomatotopagnózia, vagy a 

testkép verbális kifejezéskészletének dekódolási zavara-e. Nem gyakori, de mindenképpen figyelemre méltó 

szindróma. 

7.3.3.2. 3.3.2. Hemiszomatoagnózia 

A saját testre vonatkozó tudatosság zavara, melynek megjelenési formái, az allochiria,8 a szomatoparafrénia9 és a 

lézióval ellentétes inger bilaterális stimulációval való kioltásának jelensége. 

7.3.3.3. 3.3.3. Idegen vagy öntörvényű kéz szindróma 

Az idegen vagy öntörvényű kéz (alient/anarchic hand) klinikai leírása Della Sala (1991), Parkin (1996) óta 

széles ismertséget élvez, de adatok csak néhány esettanulmányból állnak rendelkezésre. 

Esetleírás 8: 

Egyik szupplementális motoros területen sérülést szenvedő, egyébként mentálisan és intellektuálisan sértetlen 

személy TV nézés közben több érdekes műsor közül az egyik csatornát igyekezett a távkapcsoló csatornaváltó 

gombjával beállítani, de amint a jobb kezével a kiválasztott gombot megnyomta, anélkül hogy akarta volna, a 

bal keze szinte tőle függetlenül, automatikusan a másik csatornára állította vissza a műsorkapcsolót. A két kéz 

egymás riválisaként viselkedett, az egyik a tudatos döntés eredményét, a másik az elhárított második alternatíva 

megvalósulását képviselte. Della Sala (2005) GC monogramot viselő nő betegéről adott beszámolója szerint, a 

hölgy gyakran panaszkodott arról, hogy a keze nem hajtja végre az utasításait, és jelentős fáradságába kerül, 

hogy megakadályozza abban, hogy frusztrációs helyzetben, indulati állapotának megfelelően elkezdjen ütlegelni 

valakit. Gyakran le kell fognia kezét, csak így tudja megfékezni. 
                                                           
8Allochiria: a jobb parietális lebeny sérülése esetén megjelenő tünet, melyben a személy a testének egyik térfelén tapasztalt érzéseket átviszi 
a másik testfelére. Általános értelemben a téri pozíció ellentétébe fordítását jelenti. Például, a bal kezének érintése esetén azt mondja, 

„valami megérintette a jobb kezemet”. Ez a jelenség szomatoszenzoros allochiriaként ismert. 
9Szomatoparafrénia: adott témához kötött tévképzet, miszerint a személy megtagadja saját testének egy részét, végtagját vagy testének egyik 
oldalát, vagy az egész testét, esetenként más tulajdonának, ismerősének, mellette vagy mögötte álló személy tulajdonának tekinti azt. 
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Ezeknél a betegeknél úgy tűnik, párhuzamosan két én-tudat működik, de jobbára csak az egyik tudati 

működéstípusra van igazi rálátásuk. A tudatos jelenségek és a laterális figyelmi szabályozás tekintetében 

természetesen mindig felvetődik a két agyfélteke közötti megfelelő kapcsolat fontossága, de az önhatalmú vagy 

idegen kéz szindróma kóroktatának felderítésében ez a tény még nem ad minden igényt kielégítő válaszokat. 

Tudjuk, hogy a szándék csak részben irányítja a kezet. A szituáció, a cselekvési lehetőségek, a tárgyak formája, 

a védekezés vagy az eszközhasználat célszerűsége, az úgynevezett affordanciák a finom és a durva ballisztikus 

mozgások nagy részét automatizálják. A célpont ott van a tudatunk előterében, kitartásunk van az akadályok 

legyőzésében, de a megvalósítás számos mozzanata, fogás, emelés, billentés, megnyomás automatikusan zajlik. 

Az önhatalmú kéz esetében azonban a figyelmi fókusz mögött fennálló, az eredeti céltól eltérő, de lehetséges 

viselkedés az alternatívák harcában felszabadul a tudatos mellőzöttség alól. A tulajdonosnak olyan érzése támad 

mintha renitens kezének önálló akarata lenne. Vajon hova sorolható ez az organikus lézió eredményeként 

kialakuló tünet? Neuropszichológiai szempontból is számos kérdés vethető fel. Egyelőre annyit állapíthatunk 

meg, hogy organikus lézió következtében is előfordul, hogy egy cselekvéssorozatban az egyébként elvetett 

viselkedésmód formáját, célját, eredményét tekintve egyaránt kilép a „velem történt, én csinálom” élmény 

átélése alól. A saját viselkedéssel való közösségvállalás és a tevékenység irányításának lehetősége elvész. Egy 

testrésszel kapcsolatos részleges deperszonalizáció jön létre. Érdemben nem, vagy csak részben vagyunk jelen 

az adott történésekben. Ezekre a jelenségekre a deperszonalizáció, a közöny, a tettetés, a saját személyes 

történések átélésével kapcsolatos zavar, azaz a személyiségzavar tekintetében találhatók további fontosabb 

információk. 

Della Sala (2005) csaknem 40 beteg neurológiai leletét áttekintve megállapította, hogy az esetek többségében a 

prefrontális kortex mediális és dorzolaterális felszínén, a szupplementális motoros területén (SMA) kialakuló 

lézió játszik szerepet a kontralaterális kéz önhatalmú működésében (3. ábra). E területeken bekövetkezett lézió 

károsítja a mozgások kivitelezését, a tervezett mozgások elképzelését és a motoros szubrutinok belső 

hajtóerőkhöz való illesztését. A SMA laterális és mediális része az egysejt-vizsgálatok tanúsága szerint jelentős 

funkcionális különbséget mutat. A laterális premotoros rendszer a külső, elsősorban vizuális cue releváns 

ingerekre adott úgynevezett feltételes reflexmozgások szervezésében érdekelt, kétoldali sérülése az úgynevezett 

automatikus felhasználó, alkalmazó viselkedést váltja ki (utilisation behaviour), míg a SMA dorzális és mediális 

felszíne inkább a határozott drive komponenshez kötött mozgások szervezésében jeleskedik. 

2.41. ábra - 3. ábra: Az idegen kéz szindróma kialakulásában szerepet játszó 

szupplementális motoros és laterális premotoros területek, melyek döntő jelentőségűek 

a belső elhatározásra épülő, és a környezet által kínált automatikus válaszlehetőségeket 

beindító válaszok elkülönítésében és kontrolljában 
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A szituáció és a szándékvezérlés mögött tehát eltérő idegi hálózatok állnak, melyek az agyban topológiailag is 

elkülönülnek. Sala (2005) elgondolása szerint a mediális SMA, valamint a premotoros terület laterális része 

közötti egyensúly elvesztése lehet az öntörvényű kéz szindróma kiváltó oka. Az öntörvényű kéz szándéktól 

függetlenül megragadja a cselekvési lehetőségeket, a lehetőségek pedig ott sorakoznak, szociális szkriptek, 

ellentétes válaszalternatívák, affordanciák sokasága, melyeket az adott szituáció kínál a megvalósításra. 

Összességében, az öntörvényű kéz kóroktanának részletes patomechanizmusa egy mindennapi pszichológiai 

jelenség karikírozott megjelenési formáját mutatja. A környezetünkben lévő cselekvési lehetőségek, valamint a 

belső aktuális igények összeillesztésében szerepet játszó SMA mediális, valamint a premotoros kortex laterális 

területeinek a léziójára vezethető vissza. Ennek következményeként a személy szabad akaratát nem tudja 

érvényesíteni, szituatív tényezőket kiszolgáló, sodródó magatartási minták követésére kényszerül. 

7.4. 4. A saját test-élmény neurokognitív modellje, a test-mátrix 

Az ember tükör vagy fotók segítsége nélkül nem látja az arcát és a hátát. A hiányzó látványhoz az évek során 

összegyűjtött vizuális tapasztalatokat sűrítő testkép, a tevékenységek pontos végrehajtásához pedig a 

proprioceptív tapasztalatokra van szükség. Sematikus mozdulatainkban, és napról napra vissza-visszatérő 

képeinkben érzelmileg is elkötelezett attitűdöket hordozunk. Mint láttuk, a testkép és a testséma esetenként 

disszociálódik. Neuropszichológiai és pszichiátriai esetleírások, a megváltozott tudatállapotokról szóló 

közlemények jelzik, hogy a saját testre vonatkozó élmény megzavarható, a szelf frakciókra eshet szét. A kéz 

által lefedett tér, a fejfordítás és a vizuomotoros rendszer által szabályozott látótér, a test jobb és bal oldalának 

észlelése eltérő kognitív rendszerek irányítása alatt áll. A személy figyelmi erőforrásainak elosztása is 

befolyásolja a saját test-élmény fenntartását, vagy éppen hozzájárul a deperszonalizáció, a fantomfájdalmak, 

vagy a mechanikus jelenlétérzések, valamint különböző saját test megváltozásával kapcsolatos illúziók 

kialakulásához. Egyértelműnek tűnik, hogy a személyes jelenlét és a saját testhez való viszony, a saját test és 

érzelmi állapot átélése felfüggesztésének mechanizmusa a modern klinikai lélektan egyik központi kihívásához 

tartozik. 

Mint korábban említettük, a személy közelebbi (periperszonális) és távolabbi (extraperszonális) környezetében 

zajló akciók, és a hozzájuk illeszkedő perceptuális modalitások, multiszenzoros ingerek felfogása tekintetében, 

specializált idegi hálózatok, kognitív feldolgozó rendszerek állnak rendelkezésre. Az elsődleges 

ingerfeldolgozást az asszociációs területeken zajló másodlagos értékelés, önreflektív kontrolláló, késleltető, 

gátló prefrontális folyamatok követik. Mindezek a testhez közeli térre koncentrálva előkészítik az esetleges 

válaszok kivitelezését, azaz egységes referenciakeretbe (testséma) foglalják a fej, a kéz, az okkulomotoros tér 

vizuális és szomatoszenzoros információit. A keretező folyamat párhuzamosan két irányban halad, egyrészt a 

testkép, másrészt a testséma felől. A harmadik szinten egy a korábbiaknál tágabb, a célmegvalósító és 

végrehajtó rendszert is érintő ventrális és dorzális kognitív rendszerben megtörténik a periperszonális vagy az 

extraperszonális térben végzendő cselekvésekkel kapcsolatos erőforrások kihelyezése. Ennek a többszintű 

feldolgozórendszernek a bemenetében számos hibaforrás lehetséges. A multiszenzoros bemenet jelentősebb 

manipulációja, vagy a bemeneti szelekció korlátainak sérülése esetén, bizonyos tűréshatárt meghaladó 

beavatkozást követően, zavarok jelenhetnek meg. A működési nehézségek az alrendszerek rivalizációját 

eredményezik. Megkezdődik a kiegészítő és hitelesítő bemenet „vadászat” a hiányos kontextus kiegészítése és a 

megfelelő referenciarendszer biztosítása érdekében. Itt nem csupán kognitív mechanizmusok átállításáról van 

szó. A változás jelei biokémiai szinten fokozatosan jelennek meg. Ebben az időszakban előfordul a 

referenciarendszer kisebb-nagyobb összeomlása is. A kaotikus referenciarendszer tüneti következményeit 

hallucinációkkal, inkoherenciákkal elárasztott pszichózisnak nevezzük. 

A referenciarendszer végzetes összeomlása azonban nem máról holnapra következik be. Az első lépés a 

személyes kockázatcsökkentő én-részesség visszavonása, a szomatoszenzoros bemenet csökkentése, melynek 

jelei a deperszonalizáció, fásultság, fájdalomtűrő képesség fokozódása, melynek azonban hosszabb távon meg 

kell fizetni az árát. Csökken az empátia, megjelenik az alexithymiás élményfeldolgozás és a társaktól való 

elszigetelődés. Hasonló jelenségek mutatkoznak egyes szorongásos állapotokban is. Más esetekben a 

szomatoszenzoros csillapító hatás hátrányos következményei testi kifejeződések, konverziók formájában 

vezetődnek le. Sok esetben azonban ez a mechanizmus képes meggátolni a referenciarendszerek további 

destrukcióját. 

Vajon törvényszerű-e, hogy a referenciaképzési zavarokat csak valamilyen pszichopatológiai szindróma 

keretében tudjuk érdemben értelmezni? 

A saját test reprezentációja a különböző összetevőkből felépülő periperszonális terek ötvözetének eredménye, de 

alapvetően megőrzi az alkotóelemek funkcionális autonómiáját. A kéz, a fej, a törzs mozgási és perceptuális 

ökológiája hordozza a lehetséges akciók és multiszenzoros ingerek törvényszerű kapcsolatait, még abban az 
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esetben is, ha az érintett testrészek nincsenek a figyelem fókuszában. Észlelési módjuk a periférikus látáshoz 

hasonlóan kissé homályos, de realisztikus, a percepció számára jelen van, de textúrája, színe, körvonalai nem 

kontrasztosak, azaz „ott van, ahol szokott”, elhelyezkedése, téri azonosítása is elkent. A percepció 

szempontjából pontosan nem artikulált testrészek a testet felépítő lazább vagy egyértelmű kapcsolati halmazt, 

mátrixot alkotnak. Az úgynevezett „test-mátrix” következésképp stabil szerkezet, de viszonylag homályosan 

észlelt zónákból áll. Az önészlelés koherenciáját a vizuális és proprioceptív információ összekapcsolása 

biztosítja. A testi koordináták alapján képviseli a referenciákat: jobb-bal, lent-fent intrinzikus szempontokat. A 

test vagy a testrészek téri elrendezésének megváltoztatása a test-mátrix ezen periperszonális–extraperszonális 

összeillesztést végző homeosztatikus és egyben fiziológiai funkcióit teszi próbára. A test-mátrix tagadja a 

vizuális-poszturális testmodell, a testkép, a testtudat funkciók elkülönítésének szükségességét (Moseley és 

mtsai., 2012). A saját test-élmény ernyője alatt vonja össze a testrészek reprezentációit és azok fiziológiai 

szabályozó mechanizmusait, de nem állapít meg valamiféle egységes neurális hálózatot, mely lefedné a test-

mátrix funkcióit. 

2.42. ábra - 4. ábra: A testmátrix felépítése, reprezentációs formái és az érintett 

idegrendszeri területek, Moseley és mtsai. (2012) Neuroscience and Biobehavioral 

Review, 36, 34-46. nyomán 

 

A test ugyanis különböző módon reprezentálódik (lásd 4. ábra). Ennek a reprezentációs rendszernek az alapja a 

poszterior parietális kortex, a testélményeket, az interoceptív tudatosságot közvetítő és reprezentáló inzuláris 

kortex, mely kölcsönös gátló kapcsolatban áll a homeosztatikus funkciókat kontrolláló autonóm idegrendszer 

agytörzsi struktúráival. További elemei a testrészek szomatotópiás reprezentációját képviselő szomatoszenzoros 

kortex, a motoros kontrollt biztosító dorzolaterális prefrontális kortex, és nem utolsó sorban a figyelmi 

allokációs rendszer kiindulópontját képező szuperior parietális lebeny. A test-mátrix idegi hálózatának 

különböző elemei természetesen számos más funkció ellátásában is fontos szerepet töltenek be. Nem 

mondhatjuk tehát, hogy a saját test reprezentációja az agy ezen területeire lokalizálható, de azt állíthatjuk, hogy 

ezek a területek általános funkcióik alapján specifikusan reagálnak a saját testtel kapcsolatos eseményekre. 
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7.5. 5. Összefoglalás 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a testkép, testséma, test-mátrix „én” és a „másik” megkülönböztetésére 

ad lehetőséget, de ugyanakkor megteremti annak a lehetőségét is, hogy a személy önmagát vagy testének 

valamely részét idegen személyként vagy testrészként detektálja. Ez a folyamat bár természetes forrásból 

származik, markáns megjelenését mégis pszichopatológiai szindrómaként azonosíthatjuk. A saját test élmény 

zavara agyszövet lézió következtében is kialakul. Mindezek figyelembevételével, attól függetlenül, hogy a saját 

test élmény zavara atípusos fejlődésmenetből, lélektani rendellenességből, agyszövetet károsító neurológiai 

betegségből vagy fejsérülésből származik, a beteg önmagához való viszonyának rendezése a hatékony terápia 

kiindulópontja. Láthattuk, hogy önmagunk, azaz a szelf működése neuropszichológiai értelemben is jól 

megragadható, emlékezeti, tudatos felismerő és kontrolláló műveletek sokaságából áll. Az említett 

komponensek változatossága mellett a vizsgált személyek egyedisége (kapcsolati típusai, temperamentuma, a 

vizsgálatba való bevonódás mértéke) tovább növelik a változók számát. Mindezek arra utalnak, hogy a 

pszichológia oldaláról megbízható és operacionalizálható működési definíciókra, az idegtudomány részéről 

pedig finomabb, de egyben átfogóbb értékelési eljárásokra van szükség a társas viselkedés neuropszichológiai 

mechanizmusainak pontos leírásához. A pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a közös 

erőfeszítés egyik legígéretesebb támadáspontjának a mediális prefrontális kortex ventrális és dorzális funkciói 

közötti különbségek, valamint az ezzel összefüggő anguláris girusz aktivitás vizsgálatának kell lennie. 

7.5.1. Kérdések 

1. Miben mutatkozik meg a testkép és a testséma különbsége? (jelöljön egy helyes választ) 

A. a testkép erőteljesen vizuális természetű 

B. a testséma erőteljesen vizuális természetű 

C. a testkép az emberről megőrzött fényképszerű lenyomat 

D. a testséma a test statikus képe 

2. A „hol” (dorzális pályarendszer) rendszerbe nem illő agyterület (jelöljön egy helyes választ) 

A. parietális lebeny 

B. occipitális kéreg 

C. szuperior temporális girusz 

D. prefrontális kortex 

3. A testkép reprezentáció feladatai (az oda nem illőt jelölje) 

A. meghatározza a testrészek helyzetét 

B. elkülöníti a személyt más objektumoktól 

C. definiálja a helyzetváltoztatás körülményeit 

D. biztosítja a megfelelő motivációkat 

4. Melyek a szomatognózia komponensei? (az oda nem illőt jelölje) 

A. egyes testrészekre vonatkozó identitásvesztés 

B. a vizuális információfeldolgozás teljes elvesztése 

C. egész testre vonatozó identitásvesztés 

D. a test téves percepciója 

5. „Alice csodaországban” szindróma jellemzői (egy oda nem illőt jelöljön) 
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A. megváltozott testtömeg élmény testen kívüliség kíséretében 

B. megváltozott testmagasság élmény testen kívüliség kíséretében 

C. megváltozott testhelyzet élmény testen kívüliség kíséretében 

D. hőstettekkel kapcsolatos meseszerű fantáziálás 

6. Gerstmann szindróma alkotórészei (az oda nem illőt jelölje) 

A. ujj-agnózia 

B. agráfia 

C. jobb-bal megkülönböztetés zavara 

D. arcfelismerési zavar 

7. Idegen kéz szindróma részei (az oda nem illőt jelölje). 

A. szuplementális motoros terület sérülése 

B. premotoros kortex laterális területének sérülése 

C. a beteg más kezét saját magának kezének tulajdonítja 

D. szándék nélkül, de rejtett akarati törekvést kifejező automatikus, kézzel végrehajtott cselekedet 

8. Mi az a test-mátrix? (az oda illőt jelölje) 

A. a fej, kéz, törzs összerendezett mozgását irányító perceptuális, motoros és fiziológiai rendszer 

B. testtájékokra elhelyezett képpontok digitális archívuma 

C. háromdimenziós testet kétdimenziós rendszerbe transzponáló egyenlet 

D. tárgyak és személyek mozgását egyaránt leíró perceptuális és motoros rendszer 

9. A test reprezentációjában kiemelt aktivitással résztvevő agyi területek (az oda nem illőt jelölje) 

A. poszterior parietális kortex 

B. interoceptív tudatosságot közvetítő és reprezentáló inzuláris kortex 

C. autonóm idegrendszer agytörzsi struktúrái 

D. anterior cinguláris kortex 

10. Mikor beszélünk fantomvégtag-fájdalomról (az oda illőt jelölje) 

A. az amputált végtag helyén érzett fájdalom esetén 

B. ismeretlen eredetű fájdalom esetén 

C. a testen változó helyen megjelenő hol itt, hol ott felbukkanó fájdalom esetén 

D. más személy fájdalmának átvételekor 

11. A „hol” (dorzális pályarendszer) rendszerbe nem illő agyterület (jelöljön egy helyes választ) 

A. parietális lebeny 

B. occipitális kéreg 
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C. kisagy 

D. prefrontális kortex 

12. Melyek a szomatognózia komponensei? (az oda nem illőt jelölje) 

A. egyes testrészekre vonatkozó identitásvesztés 

B. mozgászsabályozás kontrolljának teljes elvesztése 

C. egész testre vonatozó identitásvesztés 

D. a test téves percepciója 

13. Gerstmann szindróma alkotórészei (az oda nem illőt jelölje) 

A. ujj-agnózia 

B. agráfia 

C. jobb-bal megkülönböztetés zavara 

D. afázia 

14. Mi az a test-mátrix? (az oda illőt jelölje) 

A. a fej, kéz, törzs összerendezett mozgását irányító perceptuális, motoros és fiziológiai rendszer 

B. testtájékokra elhelyezett képpontok digitális archívuma 

C. a testkép verbális kifejezése 

D. tárgyak és személyek mozgását egyaránt leíró perceptuális és motoros rendszer 

15. Mikor beszélünk fantomvégtag-fájdalomról (az oda illőt jelölje) 

A. ismeretlen eredetű fájdalom esetén 

B. a testen változó helyen megjelenő hol itt, hol ott felbukkanó fájdalom esetén 

C. más személy fájdalmának átvételekor 

D. amputáció következtében elvesztett végtag helyén megjelenő fájdalom érzet esetén 
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8. 2.h. A mozgásszabályozás motivációs rendszere, 
jutalom és büntetés. – Kállai János [Szakmai lektor: 
Rudisch Tibor] 

8.1. 1. Bevezetés 

Jelen fejezetben nem tekinthetjük át a mozgásszervezés teljes spektrumát, felidézünk azonban néhány 

alapfogalmat, mely lehetővé teszi, hogy a mozgásszabályozást beillesszük az összetett mentális tevékenység 

rendszerébe. Az idegrendszer – bár egyes funkcióiban kifejezetten törekszik rá – nem automatizmusokon 
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alapuló reflexszerű szerkezet, hanem hierarchikusan felépített mentális apparátus, melyet a társas környezet 

szabályrendszerei és a személyes tapasztalatok irányítanak. A motoros kontroll rétegződésének különböző 

összetevőit nem tárgyaljuk itt részletesen, elsősorban a motiváció és a kogníció különböző összetevőire 

összpontosítjuk a figyelmet. A motoros rendszer működését a reflexeken túl hangulati állapotok, mások 

akcióinak látványa, gondolatok, a fantázia néha kaotikusnak tűnő áradatát mederbe terelő kognitív rendszer 

irányítja. Az alábbiakban az automatikus és a szándékolt mozgásokat egyedivé tevő megerősítési folyamatokról, 

motivációkról, az egyén, a szelf szabályozó szerepéről fogunk néhány kurrens, de a gyakorlati attitűd 

szempontjából mégis meghatározó ismeretet közzétenni. Az emberrel foglalkozva, a szerven, a reflexen, a 

neurotranszmitteren túl lássuk azt is, aki mindezeket összefogja, az önmagát észlelő és értelmező apparátust 

hordózó szelfet, az egyént, magát az embert. 

8.2. 2. Tanulás és mozgásszervezés 

A mozgásszervezés folyamatában a mozgáselemek, reflexek összekapcsolódó szisztematikus mintázatát 

egységes rendszerbe kapcsoljuk, melyben a kiváltó inger és a megvalósítandó cél elérését szolgáló feltételes és 

feltétlen reflexek szinte automatikus lefutású programmá állnak össze. A viselkedéselemek láncolatának 

kialakításában különböző tanulási formák vesznek részt: klasszikus kondicionálás, operáns kondicionálás, a 

szociális és kognitív megerősítésekre épülő tanulás. Az alábbi összefoglaló Fox (2008) és Rosenzweig, 

Breedlove és Watson (2005) nyomdokai jár. 

8.2.1. 2.1. Klasszikus kondicionálás (classical conditioning 

Ennek a tanulási formának a lényege, hogy a korábban semleges, az adott helyzetben specifikus választ ki nem 

váltó inger a feltétlen automatikus reflexet kiváltó ingerhez kapcsolódik hozzá. A semleges és a feltétlen inger 

gyakori együtt járása és a reflexmozgás vagy más típusú reakció következtében létrejött szükségletkielégítés 

pozitív hatása, vagy a tevékenység nyomán elkerülhető kellemetlenség, veszélyállapot nyomán érzett 

megkönnyebbülés, a jutalom (reward) megerősíti a két inger kapcsolatát. Következésképpen, a korábban 

semleges inger az adott reflex kiváltására alkalmassá válik, mintegy helyettesíti a feltételes ingert1 (Pavlov, 

1927; Gordon, 1989). A helyettesítő ingert feltételes ingernek, az így kiváltott választ pedig feltételes 

reakciónak nevezzük (1. ábra). 

2.43. ábra - 1. ábra: Klasszikus kondicionálás sematikus vázlata 

 

                                                           
1Részletesebb leírását lásd Gordon (1989). 
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Az inger–válasz kapcsolat megerősítése, azaz a jutalom alkalmazásának a módja meghatározza az elsajátított 

kapcsolat erősségét. Megjelenhet a jutalom minden inger–válasz után, például miden 2., 4. vagy 10. választ 

követően, azaz hosszabb vagy rövidebb idővel késleltetve, vagy fix intervallumban. Minél ritkább és minél 

nagyobb késéssel jelenik meg a jutalom, az inger–válasz kapcsolat megszilárdulási esélye annál kisebb. Humán 

vonatkozásban, ahol a belátás, az elvárás, a megfelelési vágy befolyásolja a megerősítési stratégia 

eredményességét, más lehet a helyzet. A vélekedés, az előrelátás hosszabb idejű késletetés esetén is növelheti a 

megerősítés hatékonyságát. Amennyiben egy már megtanult inger–válasz kapcsolat megerősítésének 

gyakorisága jelentős mértékben megváltozik, például a kettő együttesének megjelenését nagyon későn vagy 

egyáltalán nem követi jutalom, a feltételes inger és a feltételes válasz kapcsolata kialszik (extinction). Ezt a 

folyamatot nevezzük kioltásnak. A személy azt tanulja meg, hogy az adott kontextusban a kérdéses ingerre nem 

kell válaszolnia. Ezt a jelenséget felejtésnek is nevezhetnénk, de a kioltás aktív folyamat, nyomot hagy az 

emlékezetben. Azt tanulja meg a kioltás során, hogy „erre most nem kell válaszolni”. A kioltás aktív tanulási 

folyamat jellegét mutatja, hogy a kioltás ellenére a korábban megtanult, adott helyzetben immáron inadaptívvá 

vált inger–válasz kapcsolat egy idő után hajlamos a spontán visszatérésre (spontaneous recovery). A fenti 

tanulási folyamatok és törvényszerűségek teszik lehetővé a megtanult inger–válasz esemény számos, egymástól 

csak kismértékben különböző helyzetre való átterjedését, generalizációját.2 Továbbá, az egymáshoz hasonló 

helyzetek közötti finom különbségeket hangsúlyozó megerősítés és kioltás megfelelő alkalmazásával 

differenciálható, hogy a válasz a hasonló helyzetek sokaságában milyen speciális esetekben jelenjen meg 

valójában. Ez a helyzet a diszkriminációs tanulás. A személy azt tanulja meg, hogy amennyiben ilyen és ilyen 

különbség van az egyébként egymáshoz nagyon hasonló helyzetek között, akkor az adott inger nem váltja ki az 

adott reakciót.3 Mindezek alapján világosan látszik, hogy a motoros rendszerben számos egymáshoz hasonló 

inger–válasz kapcsolat verseng a megnyilvánulásért. A védekező válasz a megközelítő mellett, a finom mozgás 

a ballisztikus mozgások mellett, a kiváltás a leállítás mellett, és ennek különböző kombinációi, motivált vagy 

kevésbé motivált válaszok tömege. A válasz-szelekció tehát egyrészt az automatizált, másrészt a mentális 

ingerfeldolgozás különböző szintjét képviselő hierarchikus struktúrájú kognitív feldolgozó rendszerre 

hagyatkozik. A gerincvelő és a bazális ganglionok által fenntartott reflex szekvenciák (pl. lépcsőjárás, 

tárgymegragadás, kanalazás, tenyeres ütés a teniszjáték során) téri és idői ütemezését a kisagyi rendszer végzi. 

A válaszkompozíció következő szakaszában az agytörzsi vegetatív impulzusok a menekülő (flight) vagy támadó 

(fight) viselkedést motivációs töltettel látják el, melyek illeszkednek a környezeti események feldolgozását 

végző kortikális területek által azonosított kondíciókhoz. A másodlagos motoros területeken végzett feldolgozás 

eredményeként a testtartás, testséma és a hozzájuk kapcsolódó személyesség jelenik meg, mely aktiválja a 

kognitív kontrollt, az akarati képességet és a válaszkésleltetést (response delay), valamint a válasz-szelekciót 

(response selection). Ezt követően jelenik meg a személyesség élménye, majd a primer motoros kéreggel való 

kapcsolat révén lezajlik a több szint közreműködésével megkomponált válasz (2. ábra). 

2.44. ábra - 2. ábra: A mozgáskontroll hierarchikus organizációja, mely magában 

foglalja a fej, a szem és a vázizom rendszert, annak automatikus szabályozó állomásait 

és a kognitív és akarati erőfeszítések közvetítésében szerepet játszó, testtartás, 

célorientált viselkedés és önkontrollált magatartásvezérlő motoros asszociációs 

területeket 

                                                           
2Válasz generalizáció: az egymáshoz hasonló ingerek is kiváltják a feltételes reakciót. 
3Inger diszkrimináció: az egymáshoz hasonló ingerek közül csak a valamilyen szempontból speciális, megkülönböztető jegyű váltja ki vagy 
gátolja a feltételes válasz megjelenését. 
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8.2.2. 2.2. Operáns kondicionálás (operant conditioning) 

Az operáns kondicionálás esetén a jutalmazás és büntetés a klasszikus kondicionálásnál leírtakkal nagyrészt 

megegyezik. A két tanulási típus különbsége a tanulás alanyának aktivitásában van. A klasszikus tanulás 

automatizáltabb, a kognitív kontroll lehetősége kisebb, mivel a személy vagy az állat aktivitásától viszonylag 

független környezeti feltételek téri–idői egybeesése határozza meg a feltételes inger és a feltételes válasz 

kapcsolatát. Az operáns kondicionálás esetén a már rendelkezésre álló feltétlen és feltételes válaszok próba-

szerencse (trial-error) alapon való alkalmazása során szelektálódnak ki azok az ingerek, amelyek együtt járnak a 

választ követő megerősítéssel. Az éhes kutya egy zárt, mesterségesen kialakított területen rohangálva, véletlenül 

rálép egy ételt adagoló pedálra. Az étel elfogyasztását követően a pedál használatának gyakorisága fokozatosan 

növekszik, az állat egyre hosszabb időt tölt a pedál környékén, és közben csökken a pedál megtalálásának 

időtartama. Ezzel párhuzamosan természetesen nő a pedálhasználat, az éhezés megszüntetése szempontjából 

specifikus válasz megjelenési gyakorisága. A specifikus inger felismerése és a specifikus válasz gyakorisága 

közötti kapcsolatot az effektustörvény (low of effect) írja le. A tanulás során az állat viselkedése 

instrumentumként funkcionál, saját viselkedéskészletével operálva aktívan, ember esetén egyre tudatosabban 

deríti fel a szükségletének kielégítéséhez szükséges eszközöket, melyeket a későbbiekben szisztematikusan 

bevon a viselkedés repertoárjának bővítésébe. Előrevetít, lejátszik, kipróbál viselkedéseket, melyekből akár 

külső modell alapján, összetettebb magatartást épít fel. Ez a tanulási típus jobb lehetőséget kínál a környezeti 

inger logikus szelekciójára, továbbá szociális és kognitív tanulási stratégiák alkalmazására,4 még akkor is, ha 

direkt szükségletkielégítés, azaz közvetlen jutalom nem történik. 

A szociális tanulás alapelveit más fejezetek részletesen bemutatják. E helyen a viselkedés szerveződésének 

komponenseit emeljük ki. Azokat az állomásokat, amelyek megnevezése a kognitív és viselkedésorientált 

                                                           
4A kognitív és szociális tanulási elméletek ismertetésével más fejezetek részletesen foglalkoznak. 
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pszichoterápiák alapmechanizmusainak pontos megértése szempontjából elkerülhetetlenek. A különböző 

tanulási formák, a klasszikus, operáns, szociális és kognitív ismeretelsajátítás nem csak a mozdulatok, reakciók, 

de a viselkedéskészletek és ezzel a magatartás fejlődésének és szabályozásának kiindulópontjai. 

8.2.3. 2.3. A viselkedés szerveződésének alapfogalmai5 

A viselkedésszerveződés megértése szempontjából az alábbi fogalmak operacionalizálására van szükség: 

• Inger (Stimulus, S): lehet bármely perceptuális esemény, függetlenül attól, hogy személyen kívüli, 

interperszonális, vagy a személyen belüli fiziológiai változásokból, képzetekből, gondolatokból, 

felismerésekből származik. A tanulás kiindulópontja tehát lehet élmény, gondolat, vélekedés, függetlenül attól 

van-e azoknak reális alapja, vagy sem.6 

• Organizmikus változó (Organismic bias, O): a szervezet aktuális belső állapota, beállítódásai, 

homeosztatikus egyensúlya, élettani státusza, érettsége, adottságai, temperamentum-tényezői, genetikai 

öröksége, tehát az egyén jellegzetes kognitív és biológiai feldolgozási módjai. 

• Reakció (Reaction, R): motoros, pszichofiziológiai, mozgásszekvenciákban megnyilvánuló viselkedéses, 

kimondott és nem kimondott (nem verbális formában közzétett) kogníciók eredménye, szimbolikus 

megjelenítése. 

• Konzekvencia (Consequence, C): a viselkedés, gondolkodás, kogníció, percepció által előidézett környezeti 

változások, alkotások, a fizikai vagy szociális környezetet megváltoztató tettek, ezek nyomán kialakult és 

állandóan felidéződő sémák, emlékek reprezentációk és élmények. 

• Kontingencia (Contingency, C): inger–reakció és megerősítés közötti véletlenszerű vagy szabályszerű együtt 

járások, téri és idői ritmus és helyzet, intervallumok és szükségszerűségek. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

A viselkedésszerveződés tényleges kimenetelét az esetek többségében, tudatosan csak kismértékben ellenőrzött, 

gyakran véletlenszerű komponensek alakítják, majd az adaptáció, a beválás mértéke alapján szelektálódik a 

megfelelő szekvencia. Mi történik azonban akkor, ha az adott viselkedés az egyik családban, kultúrkörben, 

élethelyzetben adaptív, de egy másikban már nem. Ezekben az esetekben kiemelt szerep jut a „SORCC” elemek 

egymáshoz való kapcsolata átértékelésének, a kontrollált, tudatosan megtervezett kognitív terápiás 

beavatkozásoknak, illetve más analitikus vagy szimbólumorientált pszichoterápiák indikációjának. A 

pszichopatológia ugyanis az esetek többségében nem a fejben van, hanem a megélt hosszabb-rövidebb távú 

kapcsolatokban, emberek közötti viszonyokban. 

8.3. 3. Jutalom (reward) 

A megerősítés alapja a személy szükségleti hiányállapotának kielégítésére törekvő hajtóerő (drive), melynek 

tevékenységre ösztönző feszültségét az adekvát reakció csillapítja. A feszültségtől való megszabadulás (drive 

reduction), vagy éppen valamilyen kellemes feszültséggel teli állapot bekövetkezése, érdeklődésnövekedés 

(drive induction) időben és térben egy kontextusban megjelenő ingerekhez hozzáköti a drive csökkentést vagy 

növekedés előidéző reakciót. Az így létrejött inger és válasz kapcsolatok kiszámíthatóvá teszik a környezetet, 

tervezhetővé a viselkedést és ezen keresztül pozitív támogató hatásúvá formálják át a környezetet. A jutalom a 

korábban hasonló kontextusban végrehajtott viselkedés megjelenési valószínűségét jelentősen megnöveli 

(effektus törvény). A megerősítő esemény bekövetkezését az esetek többségében pozitív várakozás előzi meg. A 

megerősítés lehet belső forrásból táplálkozó, melyben a személy külső feltételektől független ítélete a 

meghatározó – azaz ő tudja, mi a jó neki – vagy külső, melynek bekövetkezése és értékelése más személyeken 

múlik (3. ábra). 

                                                           
5Kifejtését és pszichoterápiás konzekvenciáit lásd részletesen Mórotz és Perczel Forintos (2005) Kognitív viselkedésterápiás módszereket 
összefoglaló munkájában. 
6A belső ingerek jellegével, szerveződésével, megjelenési változataival a pszichofiziológia mellett a tudattalan logikát leíró S. Freud által 

kidolgozott pszichoanalitikus ismeretek mérvadóak, melyek leírják a tudattalan következtetések módjait és a tartalmak szimbolizációs 
lehetőségeit. 
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2.45. ábra - 3. ábra: A belsőkontrollos személy (3/a.) saját értékítélete, élettapasztalata, 

helyzetismerete és önmagába vetett hite alapján ítéli meg, hogy a viselkedése által 

kiváltott következmény megfelelő-e számára. A külsőkontrollos egyén ezzel ellentétben 

(3/b.) arra vár, hogy más megmondja, előírja, elintézze, elmagyarázza, éreztesse az 

adott viselkedést követő megerősítés értékét 

 

A viselkedésszabályozás kontrollja és a megerősítés jellege szerint, a fentieknek megfelelően, 

megkülönböztetünk belső kontrollos vagy külső kontrollos viselkedésű személyeket. Az előbbi saját törvényei, 

vélekedési szelfjéhez közel álló vélemények alapján ítéli meg a jutalom mértékét. Az utóbbi esetben a személy a 

jutalom értékét külső reakciómódok szerint, más személyekre hagyatkozva dönti el, és így mások véleménye 

alapján fejleszti viselkedésrepertoárját. 

Ilyen körülmények között mit tekinthetünk valójában jutalomnak. Jutalomnak tekintünk olyan kondíciókat, 

amikor a személy pozitív várakozásai teljesülnek, de olyan eseteket is, amikor a személy várakozásai 

valamilyen büntetés bekövetkezésére vonatkoznak, de a büntetés az adott körülmények között elmarad (4. ábra). 

2.46. ábra - 4. ábra: A jutalmazott viselkedés pszichomotoros alapsémája 

 

A tanulás során a jutalmat közvetítő ingerek értéke a személy szemében fokozatosan növekszik, kiemelkedik a 

saját élete, személyisége fenntartása szempontjából fontos ingerek láncolatából. Ezzel párhuzamosan, a 
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megerősítés során a kisebb szerepű ingerek iránti érzékenység csökken. Ez a beállítódás az extero- és 

interoceptív természetű ingerekre egyaránt vonatkozik. 

8.3.1. 3.1. A jutalomszabályozás idegtudományi alapelemei 

A jutalom és az agy egyes területeinek kapcsolatát az öningerlési vizsgálatok mutatják be a legvilágosabban. 

Olds és munkacsoportja (Olds, 1956) patkány agyának különböző területeibe ágyazott elektródákon keresztül 

adott ingerlés hatását vizsgálták. Operáns kondicionálás során az állat megtanulta, hogy egy pedál nyomására 

jutalom értékű táplálékhoz jut. Feltérképezték, hogy az agy különböző területeinek ingerlése során jutalomérzés 

váltható ki. Azaz egy adott terület ingerlése külső kiváltó inger és adekvát szükségletkielégítő reakció nélkül, 

önállóan, jutalomhelyettesítő hatással rendelkezik. Megállapították, hogy a bazális ganglionok részét képező 

ventrális striátum (VS) elektromos ingerlése megváltoztatja az állat viselkedését, a tanulási folyamatban 

jutalmazó hatást generál. A későbbiekben az agy adott területének stimulációját, a VS területére beépített 

stimuláló elektróda kapcsológombjának működtetését az állatra bízták. A kapcsoló lenyomása kellemes 

jutalmazó hatást váltott ki, minek következményeként az öningerlő állat viselkedése drasztikusan megváltozott. 

Nem távolodott el a kapcsoló gombjától, és szinte folyamatosan és szenvedélyesen használta azt, alig hagyott 

magának időt az evésre, ivásra vagy más tevékenységre. Ideje nagy részét a jutalomérzést kiváltó öningerlés 

töltötte ki. Ennek következtében egy idő után súlyos kimerülés tünetei jelentkeztek, és különböző fiziológiai 

károsodások léptek fel a szervezetében. Úgy viselkedett tehát, mint egy kábítószerfüggő (5. ábra). 

2.47. ábra - 5. ábra: Öningerlés, önjutalmazás, „örömközpont” a patkányagyban (Olds, 

1956 nyomán) 
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Későbbi vizsgálatok hasonló, de kisebb intenzitású „örömközpontokat” (reward centers) mutattak ki az 

orbitofrontális kortexben, az amygdalában (amygdala) és a laterális hipotalamuszban (lateral hypothalamus). 

A szubkortikális szürkeállomány (subcortical gray matter) a mozgásszervezés és a szokásviselkedések 

kialakításában meghatározó szerepet tölt be. Részei számos motivációs művelet kiindulópontjai: VS, nukleusz 

kaudátusz (caudate nucleus), putamen (putamen), globus pallidusz (globus pallidus), melyeket összefoglaló 

néven striátumként (striatum) említünk (6. ábra). 

Humán képalkotó vizsgálatok eredményei szerint, érzelmeket kiváltó képeknek a VS és a ventromediális 

prefrontális kortex (VMPFC) területén megjelenő BOLD7 válasz intenzitása attól függ, hogy a személy milyen 

mértékben tekinti reá vonatkozónak (ego involved situation) a látott képeket (Phan és mtsai., 2004). A VS, 

VMPFC valamint a VTA területén aktivitásnövekedés található, ha a vizsgálatban résztvevő személy valamilyen 

jutalomban részesül (De Greck és mtsai., 2010). Jutalmazott feladatok esetén ez a mintázat további spike 

aktivitással egészül ki a pregenualis anterior cinguláris kortex (PACC),8 a ventrolaterális prefrontális kortex 

(VLPFC), valamint a kaudátusz nukleusz (CN) területén (Ersner-Hershfield és mtsai., 2009). Hasonló BOLD 

                                                           
7Blood oxygen level dependent (BOLD) válasz, mely alapján az adott agyterület funkcionális aktivitása bizonyos szempontból 
meghatározható. 
8A jobb oldali pregenuális anterior cinguláris kortex szürkeállományának volumene korrelációt mutat a szelf-releváns emóciók viselkedéses 

és fiziológiai jegyeinek tudatos átélésével. Következésképpen lényeges szerepet játszik a tudatosan átélt érzelmek viszceromotoros 
felfogásában. E terület neurodegeneratív eredetű volumenvesztése csökkenti az érzelmi válasz átélésének képességét. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 365  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

aktiváció mutatkozik, ha a személy látja, amint a vele szoros barátságban lévő személy jutalmat kap (Devey és 

mtsai., 2010). Az aktivációs mintát tehát a különböző szituációk sokaságában nem elsősorban a kiváltó inger, 

hanem a megerősítés, vagy a megerősítésre való emlékezés ténye mozgósítja, amikor a szelf szempontjából 

kiemelt fontosságú esemény történik. Azaz a személy átélése szerint „ez helyzet rám vonatkozik, számomra 

fontos, jó dolog”, magában hordozza a jutalom lehetőségét. A jutalom az emberi természet szociális jellegéből 

adódóan, nem csupán egy fiziológiai szükséglet redukciójából származó kielégülés. Az emberek társak közötti 

együttműködésének, a másik személy iránti érdeklődésnek az ember számára kellemes élményeket mobilizáló,9 

jutalmazó hatása van.10 Együttműködésen alapuló játékhelyzetben a VS, CN, orbitofrontális kortex fokozott 

aktivitást és dopaminerg produkciónövekedést eredményez. 

2.48. ábra - 6. ábra: A jutalmazó hálózat fő elemeinek sematikus ábrázolása. A 

ventromediális prefrontális kortex felől érkező input (piros nyíl); az orbitofrontális 

kortex felől érkező input (narancsszínű nyíl); a dorzolaterális prefrontális kortex felől 

érkező input (sárga nyíl); a fő jutalmazó rendszer kapcsolatrendszere (barna nyíl). 

Amygdala (Amy), anterior cinguláris kortex dorzális része (dACC), hippokampusz 

(Hipp), laterális habenula (LHb), hipotalamusz (Hypo), orbitifrontális kortex (OFC), 

pedunkulopontine nukleusz (PPT), shell (S), substancia nigra (SNc), talamusz (Thal), 

ventrális pallidum (VP), ventrális tegmentum (VTA), ventrális mediális prefrontális 

kortex (vmPFC). (Haber, S. N., Knutson, B., 2010 alapján) 

                                                           
9Tudnunk kell, hogy a társas kapcsolatok pozitív tónusát a személyiségfejlődés és a családi, baráti kötődések állítják be. Az anya–gyermek 

közötti kapcsolat fiziológiai biztonságot eredményez, a biztonságos kapcsolat ténye pedig a fentiekben említett agyi jutalmazó rendszer 

pozitív tónusát hangolja be, sikeres személyes emberi kapcsolatokhoz köti. 
10Lásd részletesebben az anya–gyermek kötődés és az oxytocin hatásmechanizmusát tárgyaló fejezetben. 
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A fentiekben bemutatott hálózatok tónusának beállításában a dopaminerg neurotranszmitter rendszernek van 

kiemelkedő szerepe. A dopaminnak a mozgásindításban, a jutalommal kapcsolatos elvárásokban és a 

mozgászavarok kialakulásában játszott szerepét más fejezetek tárgyalják részletesebben. Ezen a helyen a 

Parkinson betegséget (Parkinson’s disease) fogjuk csak utalásszerűen bemutatni. 

8.4. 4. Büntetés (punishment) 

Embereknél a büntetés viselkedésformáló hatása korlátozottabb eredményre vezet, mint gondolnánk. Állatok 

viselkedéskészletének módosításakor eredményesen használható, mert néhány egyszerűbb szükséglet 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 367  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kielégítésének megvonása, fájdalom, félelem okozása vagy fenntartása elegendő lehet az állat viselkedésének 

irányításához. Főemlősöknél, valamint háziasított állatoknál, elsősorban kutyák és lovak esetében azonban a 

szociális jutalmaknak nagyobb jelentősége van, mint a büntetésnek. Ez az állítás főemlősökre és emberekre még 

inkább igaz. Az inadaptív szokások, tevékenységek, babonás kényszeres magatartás megszüntetésének 

leggazdaságosabb eszköze a viselkedésrepertoár új, hatékonyabb eszközökkel való kibővítése. Mindez igaz a 

pedagógia területére is. Olyan képességeket kell fejleszteni, viselkedésmódokat kidolgozni, melyek a korábbi 

hátrányos viselkedéssel szemben nagyobb hatékonyságot biztosítanak, következésképpen nem kell elvenni, 

vagy megszüntetni a hibás viselkedést, hanem hatékonyabb alternatívát kínálni helyette, és így a hibás 

viselkedés, értékét vesztve, kialszik. 

2.49. ábra - 7. ábra: A büntetett viselkedés pszichomotoros sémája 

 

Nem abszolutizálhatjuk azonban ezt az álláspontot. A félelemnek, a szorongásnak, a várható fájdalom 

felidézésének a mindennapi események túlélésében jelentős szerepe van. Figyelembe kell azonban venni, hogy a 

büntetésnek nem kívánt mellékhatásai vannak. Ezek az alábbiak: 

• A fenyegetettség, a veszélyérzet, a fizikai vagy a szociális büntetés, szeretetmegvonás, fizikai korlátozás, 

táplálékmegvonás, megszégyenítés, bizonyos személyiség konstellációk, az ártalomkerülő temperamentum 

erősítik a védekezésre való tartós beállítódást, passzív vagy aktív elkerülő magatartást eredményeznek. Az 

elkerülő magatartás kialakulása együtt jár a félelmet, szorongást kiváltó ingerekkel kapcsolatos fokozott 

érzékenységgel, veszélyekre vonatkozó fokozott figyelmi beállítódással (vigilancia), és megnöveli a 

negatívnak gondolt ingerekkel kapcsolatos emocionális válaszkészséget. A személy általános arousal tónusa 

és ezzel a kardiovaszkuláris és gasztrointesztinális betegségekkel kapcsolatos vulnerabilitása fokozódik. 

• Amennyiben a személynek nincs megfelelő eszköze, magabiztossága, ismerete, társas támogatása, az aktív 

problémaorientált megoldások száma csökken, a személyt fokozatosan tehetetlenségi érzés, reménytelenség, 

céltalanság keríti a hatalmába, feladja erőfeszítéseit, hangulata negatívvá, szomorkássá válik, depresszió felé 

tart. 

• A büntető személynek alárendelődik, vagy elzárkózóvá, ellenségessé válik vele szemben, a kapcsolata 

megromlik, annak ellenére, hogy esetleg a megerősítő jutalmat is tőle várhatná. 

• A büntető stratégiára épülő viselkedésformálásnak egyik látens következménye, hogy a megbüntetett személy 

azonosul a büntetőjével, és önmaga is esetenként vele hasonlóvá válik. Átveszi módszereit, utánozza 

viselkedését, és így továbbadja a rá zúdított agressziót, büntetést, haragot. Levezetendő feszültségéhez 

áldozatokat keres. 

A szorongás és a félelem fejezetben megtalálható a büntetéssel kapcsolatos vulnerabilitás kialakulásában fontos 

szerepet betöltő neurális hálózatok kapcsolatrendszere. Ezen a helyen a büntetés neurális bázisának rövidített 

vázlatát mutatjuk be (8. ábra). 

2.50. ábra - 8. ábra: A büntetés szerveződésében kiemelt szerepet játszó neurális 

kapcsolatrendszer vázlata 
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A viselkedés jutalmazásával kapcsolatosan, egyéb katekolaminokkal való kölcsönhatása mellett, a dopaminerg 

rendszer szerepét emeltük ki. A büntetés vonatkozásában a szerotoninerg rendszerre kell nagyobb figyelmet 

fordítanunk. Mint láttuk, az el nem hárítható gyakori büntetés depresszió irányába tolja a hangulatot. A 

szerotonin (serotonin) neurotranszmitter negatív korrelációt mutat az agresszív viselkedéssel, és ezen keresztül a 

negatív hangulati állapottal. Minél alacsonyabb a gerincvelői liquorban lévő szerotonin metabolit (5-HIAA) 

mennyisége, annál intenzívebb agresszió megjelenése várható. Majomkolóniák agresszív és nem agresszív 

viselkedésű egyedeit vizsgálva megállapították, hogy az alacsony szerotoninszintnek bizonyos határok között 

komoly szerepe van a szociális viselkedés szabályozásában, az agresszivitás kibontakozásában, közepes értékei 

mellett pedig a társ felé irányuló agresszió visszafogásában. A szerotonin átlagos szintje biztosítja a támadó 

indulatok megfelelő gátlását, a túl alacsony szint viszont negatív hangulati állapottal kísérve, inkább elősegíti 

azt. Annak ellenére, hogy a szerotoninszint növekedése és a pozitív hangulati állapot és a megerősítést biztosító 

ingerek keresése és befogadása között bizonyos korreláció tapasztalatható, a szerotoninszint önmagában nem 

minősíti a személy hangulati állapotát, vagy jutalmak iránti érzékenységét. Szakmai álláspont szerint az 

érzelemszabályozás és a jutalom szerotonin agyi neurotranszmitterrel való összekapcsolása még számos 

megválaszolatlan kérdést vet fel. 

8.5. 5. A célra tartó viselkedés elemei 

8.5.1. 5.1. Célok (goals) 
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A cél, jelentése szerint a vágyott eredmény vagy szükségletkielégítés eszközének, képzetének, mentális 

reprezentációjának aktiválása, képszerű vagy multimodális megjelenítése. A cél kijelölése egyrészt tudatosabbá 

teszi, másrészt megkönnyíti a célelérés szolgálatában álló eszközök felismerését, felszínre hozását és a 

kompetens cselekvést. A cél nem csupán vízió, sokkal inkább egymáshoz tartozó motivációs egység, cselekvési 

lehetőségek, figyelmi stratégiák, viselkedési tervek, erőforrások, tervezési kapacitások összeillesztése, 

cselekvési séma, melynek teljes készlete a megfelelő pszichikai és fizikai konstelláció esetén, akciók formájában 

mobilizálható. A célkitűzés automatikusan cselekvésre ösztönöz, passzív szereplőből aktívan tevékenykedő 

személyt konstruál. A helyzet kritikus értékelésére és megfontolt döntésre készít elő. Ezt az összefüggő, 

mentálisan igényes aktivitást, természetszerűen nem vállalja minden szereplő. Van, aki sodródik a lehetőségek 

áradatában. Parancsra, utasításra jár el, kaotikus politikai üzenetek, reklámhadjáratok irányítják. Más csak 

egyéni ambíciói megvalósítására törekszik. A társas beállítottságúak pedig rövidebb vagy hosszabb távú 

céljaiknak megfelelően, magasabb rendű célok kitűzésével irányítják a tevékenységüket, hogy megfelelő külső 

és belső jutalomhoz jussanak. 

8.5.2. 5.2. Viselkedéstervezés és stratégia (behavior planing and strategy) 

A viselkedés hatékony irányítása eredményes tanulás következménye, melyben a közvetlen jutalmakon túl a 

valamilyen szempontból fontos (megbecsülésnek, tiszteletnek örvendő, példaértékű, vagy valamilyen identitást 

teremtő vagy erősítő) személy modellként szerepel a megfigyelő saját viselkedésrepertoárjának kialakításához. 

Amennyiben a megfigyelt viselkedésmódok kimenetele büntetéssel végződik és inkongruens a személy 

önmagáról kialakított képével, rövidebb vagy hosszabb távú általános terveivel, értékeivel, a személy elfordul 

azoktól. Abban az esetben, ha saját viselkedésének társas visszajelentése során azt tapasztalja, hogy az eddig 

követett viselkedése nem illik az önmagáról kialakított képbe, a kioltás szintén megtörténhet. Az ember 

igyekszik önmagához hű maradni, szelektál az új képességek megszerzésekor, és válogat a lehetséges és a 

rendelkezésére álló viselkedésalternatívák sokaságából. 

A viselkedésirányítás klasszikus modelljét, az utat, ahogy a céltól eljutunk a tervezett útvonal lezárásáig, az 

alábbiakban Miller, Galanter, Pribram (1960) modellje11 nyomán mutatjuk be.12 

• 1. szakasz: inkongruencia van a kívánt állapot és a tényleges állapot között, melyet a valósággal való 

szembesülés tár fel. Az eltérés mértéke meghatározza a viselkedéssel elért változás motivációjának 

intenzitását, az ösztönző erőt, (vágy és realitás tesztelése, teszt, T). 

• 2. szakasz: beavatkozás, mely eliminálhatja a különbséget, kompetens akciók, megfelelő képességek 

felhasználásával, az ideálisnak tartott állapot elérése érdekében, (operációs beavatkozás, O). 

• 3. szakasz: az operáció eredményeként kialakult helyzet elemzése, az elvárt helyzettel való egyezés 

mértékének a megállapítása, tesztelése (T), amennyiben szükséges a megfelelő korrekciók kivitelezése, az 

eredmény visszacsatolása. 

• 4. szakasz: a célirányos és tervezett tevékenység eredményének nyugtázása, a folyamat megerősítésén 

keresztül történő lezárása, a feladatból való kilépés, exit (E). 

Az említett többtényezős TOTE modell kognitív és motivációs történéseket ír le, melyekre részben felfűzhetők a 

pszichopatológiai forrásból, organikus betegségekből és léziókból adódó zavarok, a személyiségzavarokon 

keresztül, az afáziákon át a demenciákig, függetlenül attól, hogy a zavar természete szerint, felülről lefelé halad 

(top-down), vagy éppen lentről felfelé tartó (botton-up) szabályozó folyamatokból származik. 

Információfeldolgozási terminusok szerint a szenzoros input (bottom) a percepció szintje felől halad a magasabb 

szintű értelmezés és felfogás felé (up), de számottevő mentális kontroll nélkül. Ezzel szemben a magasabb 

szintű kontrolláló folyamatok (top) több szinten befolyásolják a szenzoros szinten (down) megjelenő információ 

kezelési módját. Az előbbi a reflexív, az utóbbi a jól ismert reflektív feldolgozó rendszerhez tartozik 

8.6. 6. A szelf motivációs és emocionális összetevői: ami 
összeköt, és ami szétválaszt 

A mozgás referenciarendszerét a szelf által fenntartott, és szükség szerint folyamatosan módosított testkép és 

testséma adja. A neuropszichológiai esetelemzések, valamint az agyi képalkotó eljárások adatai szerint a CMS13 

                                                           
11Kurrens kognitív idegtudományi mechanizmusainak leírását lásd az exekutív folyamatokat ismertető fejezetben. 
12Lásd részletesebben Bányai és Varga (szerk). Affektív pszichológia. Medicina Kiadó, Budapest. 
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(cortical middle line system) aktivitása én-involvált14 (self-involved) feladatokban fokozódik, míg a szelf 

működését kevésbé igénybevevő feladat során (not self specific) a CMS aktivitása csökken. 

A szelf, a testkép és a testséma minden olyan feladatban érintett, melyben a feladat felveti, hogy a megoldás 

során módosulhat a személy viselkedéskészlete, egyes akcióinak megjelenési gyakorisága, kontextusa, azaz 

jutalmazás (reward) vagy büntetés (punishment) következtében, tanulás zajlik. A céleléréskor a személy érdekei 

szerint, tudatosan vagy nem tudatosan, elősegíti vagy hátráltatja a viselkedési terv, az akció kivitelezése és a 

referenciakeret kapcsolatát. A jutalom vagy a büntetés én-bevonódás is egyben, a személy azt tapasztalja, hogy 

a történés vele kapcsolatos, reá vonatkozik. Az akció megerősítését rendszeresen a ventrális striátum15 (VS) és a 

ventrális tegmentum16 (VTA) fokozott aktivitása kíséri. Ebben az értelemben tehát a szelf nem csupán 

önmagunkról alkotott koncepciók rendszere, mely az alkalmazott perceptuális sémákon keresztül irányítja a 

személyes igényekhez illeszkedő válaszok szelekcióját, hanem magába foglalja a megerősítés, a jutalmazás és 

büntetés előrevetítését, az egyén szükségleti állapotának megfelelően fokozza az érzékenységet bizonyos 

ingerek iránt, előkészíti azok elérését segítő motoros válaszokat, és emeli a megfelelő agyi ingerületátvivő 

rendszerek aktivitását. A külső megerősítő ingerek tehát a testsémán keresztül kapcsolatban állnak a szervezet 

aktuális állapotát mutató interoceptív rendszerrel, annak tónusával, az előkészített válasz emocionális jellegével, 

a védekező vagy támadó testtartással. Látható tehát, hogy a szelf által közvetített kognitív folyamatoknak 

integráló, interface szerepe vitathatatlan a fiziológiai állapot, a mozgásminta, a megerősítés és a várható 

eredmény összekapcsolásában (lásd 9. ábra). Az integrációs modell jelzi az egymást átfedő funkciókat. Más 

megközelítések, metodikai okból, a szelf és a megerősítés szétválasztását tartják fontosnak. Úgy gondolják, 

hogy az interoceptív és az exteroceptív folyamatok szeparálhatók. A paralel feldolgozási koncepciót követve, az 

egymástól viszonylag független alacsonyabb és magasabb feldolgozási szintű folyamatokat elemezhetjük. 

Mindhárom értelmezés azonban ugyanarról a jelenségről, a személy és a megerősítés viszonyáról szól. E 

jelenség részletes megtárgyalására, majd a pszichiátriai kurzusok során, a hallucináció, deperszonalizáció, 

poszttraumatikus stressz és szorongás témakörök megbeszélésekor kerül sor. 

2.51. ábra - 9. ábra: Az integrációs modell szerint a szelf és a jutalom feldolgozási forma 

tekintetében összemosódik, ami a szelffel kapcsolatos, az megerősítő (jutalmazó vagy 

büntető) is egyben. A szegregációs formánál különböző feldolgozási formákról van szó. 

A paralel modell különbséget tesz alacsony és magas jutalomértékű helyzetek között. 

Ebből adódik, hogy a szelf különböző térben és időben zajló funkcióit az alacsonyabb 

szinteken szerveződő jutalom szorosan összekapcsolja egymással. A magasabb rendű 

jutalom-organizáció pedig elsősorban önjutalmazást szolgálva adja meg az értékelés 

tartós szelf-referencia bázisát 

 

Anatómiai szempontból a megerősítés funkciók megvalósításában a szubkortikális területek közül elsősorban a 

periaquedictalis szürkeállomány, a VS, putamen, tectum, VTA játszik vezető szerepet. A megerősítő hatású 

szelf-involvációs helyzetek a fentiekben leírt szubkortikális struktúrák mellett határozott aktivációt mutatnak a 

VMPFC, LPFC és a parietális kortex egyes területein (Ersner-Hershfield és mtsai., 2009). Továbbá a szelf-

                                                                                                                                                                                     
13CMS: kortikális középvonali rendszer, mely magába foglalja a ventromediális prefrontális kortex (VMPFC), a dorzomediális prefrontális 

kortex (DMPFC), az anterior cinguláris kortex és a poszterior cinguláris kortex területét. 
14A személyes involváció mértékét a személyes téttel rendelkező, általában konfliktusokat tartalmazó feladatok mutatják, védekezést, 

szorongást mobilizálnak. 
15VS: anatómiája és funkciói Ersner-Hershfield és munkatársai (2009) összefoglalójában megtalálhatóak. 
16VTA: anatómiája és funkciói Northoff és Hayes (2011) munkájában megtalálhatók. 
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funkciók alapelemét képező interoceptív központ, az inzula aktivációja is ide kapcsolódik. Az inzula nem reagál 

erősebben külső megerősítő ingerekre, aktivitása inkább szelf-függő, és a szociális percepciót igénylő 

feladatokban, valamint serkentő, kábító és fájdalomcsillapító hatású anyagok önadagolása esetén fokozott 

(Craig, 2008). Tehát a megerősítésben résztvevő szelf-függő szubkortikális és a kortikális területek élesen nem 

izolálhatóak egymástól, aktivációs dominanciájukat a feladatok szelf-involvációs szintje határozza meg. A szelf-

specifikus feladatok esetén a legelkötelezettebb területek tehát: VS, VTA, VMPFC, ACC és az inzula (6. ábra). 

8.7. 7. Parkinson betegség, a bazális ganglion deficitje 

Közel 200 évvel ezelőtt J. Parkinson orvos közzétett megfigyelési szerint létezik egy önálló tünetcsoport, 

melynek kiváltó oka csak napjainkra vált ismerté. A Parkinson nevéhez kötött betegség az időkorúak betegsége, 

a populáció közel 1 százalékát érinti. Tünetei markánsak, kezelése azonban még napjainkban is jelentős terápiás 

kihívás. Vezető tünetek: 

• meglassult mozgás 

• nyugalmi tremor (kézben és az arcon, regular tremors of hand and face while rest) 

• merev, cammogó járás (walk with rigid bearing) 

• maszkszerű arc (masklike appearance on face), mimikai izmok tónusának elvesztése (loss of facial muscles 

tone) 

• spontán mozgások száma csökken, szándékolt mozgások nehézsége, de a rutinfeladatokban nincs jelentős 

deficit 

• a nyugalmi tremor ellenére a feladatmegoldás nagyrészt akadálymentes (the hands may display tremor while 

at rest but move smoothly while performing a task). 

A betegség a subsztancia nigra (substantia nigra) és a striatum dopamin tartalmú sejtjeinek degenerációjával, 

genetikai zavarokkal, biokémiai, környezeti toxinokkal magyarázható. A betegség progressziója dopaminszint 

növelését elősegítő gyógyszerekkel, valamint funkcionális idegsebészeti beavatkozásokkal17 lassítható,18 az 

életminőség javítható. Az agytörzsi (brainstem) dopaminforrás és a fehérállományban lévő mozgásszervező 

központok dopamin hozzáférési kapacitásának csökkenése a beteg kezdeményezőkészségét, 

jutalomorientáltságát, örömképességét is befolyásolja. Következményként, a Parkinson betegséget gyakran 

kísérő affektív tünet az anhedónia és a depresszió. Esetenként kognitív hanyatlás is megfigyelhető, de ennek 

mértéke megfelelő pszichoszociális ellátással jelentős mértékben csökkenthető. 

8.8. 8. Huntington-kór 

Öröklődő betegség, de a fő okok részben még ismeretlenek. A Parkinson betegséggel szemben intenzív és 

kiszámíthatatlan mozgásrohamok jellemzik. 

A motoros rendszerben megjelenő korai tünetei: 

• ügyetlenség (clumsiness), grimaszolás 

• rendszertelen rángatózás (twiches), végtagokra vagy az egész testre kiterjedő céltalan, akaratlan mozgások 

(involuntary jerks engulfs of the body), 

• melyek többször megszakítják, és meg is akadályozzák a mindennapi aktivitást, de tudatvesztés nem történik. 

• komoly koordinációs és egyensúlyproblémák 

• az esetek egy részében demencia 

• kapkodó, gyors szemmozgás 

                                                           
17A bazális ganglion (basal ganglia) elektromos stimulációja révén a motoros tünetek száma csökkenthető, az életminőség javítható. Az 

elektródák implantációja – egyéb terápiás lehetőségek felhasználása mellett – hosszabb távú lehetőséget ad a személynek és a terapeutának 

egyaránt, a megcélzott hálózat működésének időszakos stimulációjára. 
18A genetikai és transzplantációs ismeretek bővülésével az új kiegészítő beavatkozások száma egyre növekszik. 
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• hezitáló, vagy artikulálatlan beszéd, dünnyögés 

• nyelési nehézségek 

A betegség a környezet számára is feltűnő személyiségváltozásban is megmutatkozik: 

• ingerlékenység, agresszivitás, depresszió, érdeklődés elvesztése 

• kognitív képességek romlása is bekövetkezhet, döntési és tanulási nehézségek, emlékezetzavarok 

E genetikai természetű betegségben elsősorban a bazális ganglionokat érintő, a motoros kontrollban, a 

célvezérelt magatartás indításában és gátlásában meghatározó szerepet betöltő nukleusz kaudátusz (caudate 

nucleus) és a putamen (putamen) atrófiája a meghatározó. Ezeken a területeken a dopamin neuronok mellett a 

GABA neurotranszmitter és az acetilkolin (acetylcholine) rendszerhez tartózó neuronok degenerációja okozza a 

tüneteket. 

8.9. 9. A kisagy betegségeinek hatása a motoros rendszerre 

A kisagy (cerebellum) a mozgásszervezés, az egyensúly fenntartásának, a mozdulatok téri-idői szervezésének 

központja. A kisagyat érő gyermekkori fejlődési zavarok, sérülés vagy tumor az egyenes járás, a felegyenesedett 

tartás zavarát eredményezik. Szerepet játszik a fej, a szem és a testmozgás koordinációjában, következésképpen 

a procedurális tanulási folyamatok szabályozásában, a motoros készségek kialakításában. Alkoholbetegek 

agyának vizsgálata mutatja, hogy a kisagy anterior lebenye a járás és a testtartás központi szabályozó eleme. 

Léziója, elsősorban a lábakban, ataxiát, koordinációs zavarokat okoz. A kisagy laterális területeinek léziója a 

mozgások idői ütemezését akadályozza, a mozgáselemek nehezen kapcsolódnak össze, a tevékenység darabossá 

válik. Az egymást követő mozgások közötti kapcsolat elvesztése a következő mozgáselem ütemezésében okoz 

nehézséget, a mozgásminta szétesik (decomposition of movement). A mozgásrendszeren belül a cerebellum 

feladata tehát a mozgások előkészítése, a lezajlás megtervezése, a mozgáselemek testsémába való beillesztése, a 

mozgás ökonómikus kivitelezése, mely figyelembe veszi a személy és a környezet fizikai paramétereinek 

(gravitáció, fent, lent, ferde, egyenes, egyensúlyt megtartó koordináló mozgások finomhangolása) viszonyát. 

8.10. 10. Összefoglalás 

A mozgásszervezés, a szelf és a jutalom viszonyának gyakorlati megnyilvánulásaiból látjuk, hogy a viselkedés 

szervezésének hatékonysága azon múlik, milyen módon képes a mozgásszervezés reflexes szabályozása és a 

kognitív szempontból motivált viselkedésszervezés összekapcsolódni egymással. Láttuk, hogy a rövid 

időskálájú eseményeknél, mikor is a magasabb szintű kognitív feldolgozás a külső inger és a megerősítő hatású 

esemény kapcsolatához csak korlátozott mértékben fér hozzá, más kódolási mechanizmus jut érvényre, mint a 

kognitív kapacitást felhasználó hosszabb időskálájú események feldolgozásakor. Az elnyújtott feldolgozás 

azokat a mechanizmusokat erősíti, melyek rálátást biztosítanak a mozgásválasz teljes folyamatára, lehetőség van 

a késleltetésre, gátlásra, indításra, a helyzethez illő finomításra, azaz a reflektív mechanizmusok megjelenését 

erősíti. Ebben a folyamatban a jutalom személyes értékké, illetve személyes állásponttá válik, a személy 

hozzáfér, illetve magáénak tekinti a saját akcióját. E tárgykör vizsgálati anyagának összefoglalása alapján arra a 

következtetésre juthatunk, hogy humán egyedeknél a jutalom neurális organizációja nem választható el a szelf 

egységes értékelő rendszerétől (Northoff és Hayes, 2011), s így bizonyos azonosság mutatkozik a szelf és a 

megerősítés folyamataiban. 

8.10.1. Tesztkérdések 

1. A klasszikus pavlovi tanulási forma lényege (azoda nem illőt jelölje) 

A. a korábban semleges inger a feltétlen automatikus reflexet kiváltó ingerhez kapcsolódik hozzá 

B. a semleges és a feltétlen inger gyakori együttjárása 

C. a személyes belátási képesség, magas szintű intelligencia megléte 

D. a jutalom megerősíti a két inger kapcsolatát 

2. Az operáns, instrumentális tanulás lényege (az oda nem illőt jelölje) 
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A. próba-szerencse alapon szelektálódnak ki azok az ingerek, amelyek együtt járnak a választ követő 

megerősítéssel 

B. a programozott megerősítés 

C. az effektus törvény, a megerősített gyakrabban jelenik meg 

D. kisebb a kognitív kontroll, mint a klasszikus tanulás esetén 

3. A viselkedésszervezés fontos eleme a kontingencia. Mi is az valójában? (az oda nem illőt jelölje) 

A. szabályszerű együttjárások 

B. téri és idői ritmus 

C. intervallumok és szükségszerűségek 

D. véletlenszerű mintázat 

4. A jutalom legfontosabb mindenkire vonatkozó kellékei (az oda nem illőt jelölje) 

A. hiányállapotának kielégítésére törekvő hajtóerő 

B. az adekvát válasz, mely a drive-ot csillapítja 

C. időben és térben kontingens drive-csökkenés 

D. nyílt és egyértelmű szociális állásfoglalás 

5. A büntetés legfontosabb kellékei (az oda nem illőt jelölje) 

A. jutalom elmaradása 

B. fenyegetettség érzés 

C. szükségletkielégítés megvonása 

D. a szükségletek kielégítését követő motivációhiány 

6. A jutalom szerveződésében leginkább érdekelt idegrendszeri területek (az oda nem illőt jelölje) 

A. orbitofrontális kortex 

B. amygdala, nukleusz kaudátusz 

C. laterális hipotalamusz, striatum 

D. temporális lebeny pólusa 

7. A célra tartó viselkedés elemei (az oda nem illőt jelölje) 

A. lokomóció motiváció nélkül 

B. a cél az egymáshoz kapcsolódó motivációs egységek, cselekvési lehetőségek, figyelmi stratégiák 

összeillesztése 

C. viselkedési tervek, erőforrások, tervezési kapacitások kapcsolata 

D. célképzet mentális reprezentációjának aktiválása 

8. Milyen viszonyban van a szelf és a jutalom (az oda nem illőt jelölje) 

A. a jutalom erősíti a szelfet 
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B. gazdagítja a viselkedésalternatívák repertoárját 

C. szelf és jutalom különböző, össze nem függő dimenziók 

D. a szelf és a jutalom kölcsönhatásban vannak egymással 

9. A szelf fenntartásában meghatározó szerepet betöltő idegrendszeri struktúrák 

A. az inzula 

B. ventromediális prefrontális kortex 

C. anterior cinguláris kortex 

D. temporális lebeny szuperior girusza 

10. Parkinson-betegség meghatározó tünetei (az oda nem illőt jelölje) 

A. merev cammogó járás, meglassult mozgás 

B. maszkszerű arc, mimikai izmok tónusvesztése 

C. nyugalmi tremor 

D. végtagokra vagy az egész testre kiterjedő céltalan, akaratlan mozgások 

11. Az operáns, instrumentális tanulás lényege (az oda nem illőt jelölje) 

A. próba-szerencse alapon szelektálódnak ki azok az ingerek, amelyek együtt járnak a választ követő 

megerősítéssel 

B. a programozott megerősítés 

C. az effektus törvény, a megerősített gyakrabban jelenik meg 

D. az adekvát válasz frekvenciája a jutalmazott megerősítéssé párhuzamosan csökken 

12. A jutalom legfontosabb mindenkire vonatkozó kellékei (az oda nem illőt jelölje) 

A. hiányállapotának kielégítésére törekvő hajtóerő 

B. az adekvát válasz, mely a drive-ot csillapítja 

C. időben és térben kontingens drive-csökkenés 

D. a társadalom számára pozitív eredményt hozzon 

13. A jutalom szerveződésében leginkább érdekelt idegrendszeri területek (az oda nem illőt jelölje) 

A. orbitofrontális kortex 

B. amygdala, nukleusz kaudátusz 

C. laterális hipotalamusz, striatum 

D. primér vizuális kortex 

14. Milyen viszonyban van a szelf és a jutalom (az oda nem illőt jelölje) 

A. a jutalom erősíti a szelfet 

B. gazdagítja a viselkedésalternatívák repertoárját 
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C. a kér működésmód összehasonlítása értelmetlen, mivel az egyik biológiai a másik pszichológiai 

természetű 

D. a szelf és a jutalom kölcsönhatásban vannak egymással 

15. Parkinson-betegség meghatározó tünetei (az oda nem illőt jelölje) 

A. merev cammogó járás, meglassult mozgás 

B. maszkszerű arc, mimikai izmok tónusvesztése 

C. nyugalmi tremor 

D. az egyik testfélen végigvonuló eszméletvesztéssel járó görcsrohamok 
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9. 2.i. Gyermek- és felnőttkori temperamentum 
(genetika, neurotranszmitter rendszerek fejlődése és 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 376  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

integrációja).1 – Kállai János [Szakmai lektor: Rudisch 
Tibor] 

9.1. 1. Bevezető 

A személyiség a kulturális környezet és az egyén biológiai lehetőségei együttesében formálódik. Vannak 

lelkesedő emberek, mások visszafogottak, vagy épp ellenkezőleg, veszélykeresők. A szocializáció menetében a 

szülőkkel és társakkal való kapcsolat dönti el, hogy az adottságok milyen irányban fejlődnek tovább. Az emberi 

idegrendszer működési sajátosságainak, az agyi ingerületátvivő anyagok és a genetikai tényezők közötti 

kapcsolat kutatása az elmúlt néhány évben olyan tényeket hozott a felszínre, melyek nyomán át kell értékelnünk 

a személyiség fejlődéséről kialakult véleményünket. Az újszülött motorikájának, fiziológiai ritmusainak, 

affektív tónusának megfigyelése alapján hosszabb távú predikciókat vethetünk fel az egyén várható 

gyermekkori és felnőttkori viselkedéséről, elsősorban a temperamentumáról. Más oldalról azonban nem 

hallgatható el az a tény, hogy ezek a következtetések sok esetben bizonytalanok, mivel a biológiai adottságokat 

hordozó temperamentum a szocializáció menetében elsajátított karaktervonások eredményeként, jelentős 

átalakuláson megy át. Célszerűnek tűnik tehát, hogy a személyiség egészének fejlődéséről kialakítandó 

véleményünket a temperamentum és a karakter kölcsönhatásának fényében is megvizsgáljuk. 

Ez a fejezet az elmúlt években világszerte egyre szélesebb körben terjedő temperamentum modellek lényegi 

mozzanatait mutatja be. Reményeink szerint hozzájárul az orvos és a beteg kapcsolatát meghatározó ismeretek 

bővítéséhez, továbbá példát mutat a biológiai folyamatok és a társas jelenségek egységes szemléletére, az 

emberi tevékenység biológiai, pszichológiai és szociális kapcsolatrendszere integrálásának szükségességére. 

9.2. 2. A személyiség általános szemlélete, a temperamentum és 
a karakter definíciója 

Egyre több empirikus lelet támasztja alá a vonáselméleti megközelítésen alapuló ún. „páratlan nagy”, a Big 

Three (a hármas), a Big Five (az ötös) és a Big Seven (a hetes) személyiségvonás elméletek érvényességét. A 

leggyakrabban alkalmazott Big Five modell (melynek ismertetését hipertext hivatkozások célpontjai 

tartalmazzák) szerint a személyiség öt független dimenzió mentén jellemezhető: 1. extraverzió, 2. érzelmi 

instabilitás, 3. barátságosság, 4. lelkiismeretesség és 5. nyitottság vagy kultúrába való elmélyedés (McCrae és 

Costa, 1987; John, 1990; Szirmák, 1994; Kun, 1999). Számos megbízható vizsgálat mutatja, hogy az öt 

alapdimenzió különböző megközelítésekben ugyan (önjellemzés, társjellemzés és viselkedés-megfigyelés 

szintjén), de valamennyi kultúrában megjelenik, életkorra, nemre és fajra való tekintet nélkül. 

A fokozatosan kialakuló konszenzus ellenére a személyiség 5 faktoros modelljével kapcsolatban számos kritika 

is megfogalmazódik. Vajon a szóbeli leírásokon túl hordozza-e valami biológiai értelemben is megragadható 

dolog a személyiségvonásokat? A temperamentum- és karakterfaktorok részletesebb bemutatása talán választ ad 

az alábbiakban szereplő kérdések némelyikére. 

2.3. táblázat - 1. táblázat: Problémaorientált kérdésfeltevések. Kiindulópontok a 

személyiség megértésének kritikus elemezéséhez 
 

ALAPKÉRDÉSEK VÁLASZOK a fejezet 

szövegében 

A nyelv, illetve az ezek rendszerét rögzítő szótárak tekinthetők-

e a személyiségvizsgálat kiindulópontjának? 
Igen/Nem 

A legfontosabb személyiségjellemzők beágyazódnak ugyan a 

nyelvbe, de ezekről való tudásunk alapján felépíthető-e valódi 

általános érvényű személyiség-taxonómia? 

Igen/Nem 

A faktoranalízissel elemzett korrelációk hátterében rejlő ok-

okozati viszonyok ismerete nélkül, ez a statisztikai eljárás vajon 

Igen/Nem 

                                                           
1Az összefoglaló Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., Bánki M. Cs. (2005) Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje 

című könyve alapján készült. Az olvasó figyelmét felhívjuk arra, hogy az idézett mű a személyiség biológiai alapmechanizmusainak és a 

temperamentumban megmutatkozó genetikai adottságoknak a részletesebb magyar nyelvű áttekintését nyújtja. A könyv angol és 
németnyelvű referenciái hozzásegítenek a témakör gyakorlati diagnosztikai jelentőségének elmélyültebb megértéséhez is. 
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ALAPKÉRDÉSEK VÁLASZOK a fejezet 

szövegében 

alkalmazható-e az alapvető személyiségdimenziók 

meghatározására? 

Az elmúlt évtized neurobiológiai, genetikai kutatási 

eredményeinek figyelembevétele nélkül vajon kialakítható-e 

egy érvényes személyiségmodell? 

Igen/Nem 

9.2.1. 2.1. Temperamentum és karakter 

A temperamentum az emberi szervezet fizikai, biológiai, fiziológiai és lelki tulajdonságainak egymáshoz 

szervesen illeszkedő rendszere, mely megszabja az egyén külső és belső ingerekkel kapcsolatos érzékenységét, 

és azokra adott válaszainak tartalmi és formai paramétereit. Hatása tekintetében kialakítja a személy biológiai 

apparátusának morfológiáját, megalapozza funkcióit, és bizonyos mértékig irányítja a lelki fejlődést. Az ember 

felépítésében, valamint lelki működéseiben egyaránt megmutatkozik egy bizonyos természetes formanyelv. 

Viselkedési megnyilvánulások tekintetében az intenzitás, a ritmus, a gyorsaság, a formai elemek a 

meghatározóak, míg a tartalmi elemek elsősorban a pozitív és negatív érzelmi dimenziók megjelenítésében 

mutatkoznak meg. A temperamentum az affektivitás konstitucionálisan rögzített komponenseiből áll, melyek 

bizonyos vitális célok körül összpontosulnak. 

Az individuális fejlődés kezdeti időszakától az öregkorig viszonylag következetesen megmaradó tulajdonságok 

természetét Hippokratész majd Galenus is részletes elemzés tárgyává tette. A kultúra fejlődésének hajnalán a 

személyek egy része, mint napjainkban is, rendelkezett megfelelő képességgel arra, hogy kordában tartsa 

érzelmeit, mások azonban érzelmeik sodrásában éltek. Az emberi kultúra evolúciója menetében a versengés és 

az önalávetés megkívánta ezeket a differenciált reakciómódokat. A temperamentum meghatározta a törekvések 

intenzitását, a reakciók erejét, de a személyes tulajdonságok feletti kontrollképesség tette lehetővé az igazi 

karaktertulajdonságok kialakulását, a szociális alkalmazkodást, a szociális stresszekkel kapcsolatos egyedi 

problémamegoldási módokat. A huszadik század első évtizedeiben, az Ernst Kretschmer marburgi orvos által 

kidolgozott alkattan, tudományos vizsgálat tárgyává tette a korábbi anekdotikus leírásokból származó 

tapasztalatokat. Noha az alkat antropometriailag pontosan definiálható individuális sajátosság, csak a 1930-as 

évek hozták meg azokat a vizsgáló módszereket, matematikai statisztikai eszközöket, melyek segítségével 

empirikus vizsgálatok kezdődhettek a biológiai konstitúció és a személyiségvonások kapcsolata tekintetében. Az 

emlékezeti funkciók (raktározás és feldolgozás), az integráció (tapasztalatok rendszerezése törvények szabályok 

kialakítása) és a teleológia (valamilyen célra való irányultság) olyan faktorok, melyek mentén a testi és a lelki 

folyamatok egyaránt vizsgálhatók. A testi funkciók közös eredetének – a szakmai köznyelv által jól ismert 

piknikus, atletikus és aszténiás alkati típusokhoz kapcsolódó ciklotim, viszkózus, skizotim temperamentum-

jellegzetességek – leírása erre a hármas egységre épült. 

A temperamentum definícióját Kretschmer nyomán az alábbiakban adjuk meg: „a temperamentum alatt az 

affektivitásnak az egész személyiségre általában jellemző minőségét értjük, ama uralkodó ’rezgési síkokat’, 

melyekben az illető személy érzelmileg vagy indulatilag reagálni szokott, mégpedig e sajátosság idegzeti és 

humorális élettani alapjaival összhangban” (Kretschmer, 1939, 63. old.) 

9.2.2. 2.2. Temperamentum a gyermekkorban 

A csecsemő- és gyermekkori temperamentum leírására több elmélet is született. Mindegyik kialakította a saját 

teóriáját és mérési módszereit. A legkidolgozottabb elméletek Thomas és Chess, Buss és Plomin, Goldsmith és 

Campos, Rothbart és Derryberry és Kagan nevéhez fűződnek. 

A temperamentum megismeréséhez az alábbi komponensek tisztázása a fontos: (a) fogalmi definíciója; (b) 

meghatározó elemei; (c) mérési módszere; (d) állandósága. 

A legtöbb modell kiemeli, hogy a temperamentum biológiai gyökerű, a személyben rejlő alapvető 

diszpozíciókat tartalmaz, amelyek az aktivitás, reaktivitás és emocionalitás alapjául szolgálnak, illetve 

szabályozzák azok kifejeződését. A temperamentum ugyanakkor utal a viselkedési tendenciákban megjelenő 

individuális különbségekre is. Ezek a különbségek már csecsemőkorban is következetesen megjelennek. A 

fejlődés menetében hosszabb időn keresztül viszonylag stabilak maradnak. Egyetértés mutatkozik abban, hogy a 

temperamentum nagyrészt a szociális interakciók kontextusában manifesztálódik. A fejlődés menetével 

párhuzamosan a temperamentum kifejeződését egyre nagyobb mértékben befolyásolja a tapasztalat és a 

szituáció provokáló ereje (Goldsmith és Campos, 1990). 
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A gyermeki temperamentum-kutatás központi problémája az öröklődés, öröklékenység, annak vizsgálata, hogy 

a temperamentum hogyan kerül kapcsolatba a környezettel, és ennek során milyen mértékben változik meg. A 

kérdés tehát az, hogy a temperamentum, kapcsolatba kerülve a környezettel, megőrzi-e állandóságát, vagy a 

környezet, esetleg a személy tudatos erőfeszítéssel módosíthat-e rajta? 

A temperamentum-kategóriákat gyakran alkalmazzák az érzelmek, a figyelem, az aktivitás és a viselkedéses 

tulajdonságok csoportosítására. A fejlődés területén leggyakrabban a következő tényezőket említik: 

• pozitív vagy negatív érzelmi válaszok (az új ingerekre, ismeretlen emberekre, belső állapotokra), 

• figyelmi orientációs minták (megnyugtathatóság és a figyelem elterelhetősége), 

• a motoros aktivitás erőssége és gyakorisága. 

A temperamentum-kutatás általános kérdéseinek bemutatása után röviden térjünk ki a csecsemőkori és 

gyermekkori temperamentum legfontosabb elméleteire. 

9.2.3. 2.3. Könnyű, nehéz és lassan felmelegedő temperamentum, mint a 
viselkedés alapdimenziója 

Thomas és Chess2 (1957) temperamentum-szemléletének központja, hogy a viselkedés egészét a 

temperamentum, a képességek és a motiváció együttesen határozzák meg. A pszichológiai sérülékenység 

részben temperamentum-sajátosságokból táplálkozik. Chess és Thomas (1991) mutatta be az első, 

idegtudományokon alapuló bizonyítékát annak, hogy a humán szorongás és félelmek kialakulását 

konstitucionális érzékenység alapozza meg. Szülők gyermekükről szóló elbeszéléseinek analízisét követő 

elemzés eredményeként, a kisgyerekek magatartásában kilenc következetesen megjelenő temperamentum 

dimenziót különítettek el 

2.4. táblázat - 2. táblázat: Gyermeki temperamentum-kategóriák és azok részletesebb 

kifejtése 
 

  TEMPERAMENTUM- 

KATEGÓRIÁK 
TEMPERAMENTUM DIMENZIÓ LEÍRÁSA 

1. aktivitásszint a viselkedés motoros komponense, az aktív és az inaktív periódusok 

mindennapi aránya (mozgékonyság a fürdés, evés, játék, öltözködés 

közben) 

2. ritmikusság szabályosság, a bejósolhatóság vagy bejósolhatatlanság bármely biológiai 

funkció idejét tekintve (alvás-ébrenlét, evés, ürítés) 

3. megközelítés vagy 

elkerülés 
új ingerre (étel, játék, személy) adott első reakció, a megközelítés pozitív 

válaszokat, míg az elkerülés negatív tartalmú válaszokat jelent 

4. alkalmazkodás az új inger által kiváltott reakció irányának módosíthatóságára való 

képesség 

5. válaszküszöb az a minimális inger intenzitás, mely választ képes kiváltani 

6. reakcióintenzitás a válasz energiaszintje, mely független a válasz minőségétől és irányától 

7. hangulatminőség a pozitív és a negatív érzelmi állapot egymáshoz viszonyított aránya 

8. figyelem terelhetősége a külső környezeti ingerek hatékonysága az önindított viselkedés 

irányának megváltoztatásában 

9. figyelem időtartama és 

kitartása 
időtartam, ameddig a gyermek egy bizonyos aktivitással megszakítás 

nélkül foglalkozik (figyelem időtartama), illetve az a képesség, hogy a 

zavaró mozzanatok ellenére is folytassa a tevékenységet (kitartás) 

Az említett kategóriákat figyelembe véve, a gyermekek tulajdonságai három faktorba rendezhetők: I. könnyű, II. 

nehéz, III. lassan felmelegedő temperamentum. 

                                                           
2A gyermeki temperamentum kutatásában az első nagy elméletalkotó egyéniségek Thomas és Chess amerikai kutatók. 133 közép- és felső-
középosztálybeli gyermeket követtek nyomon 2-3 hónapos koruktól a serdülőkorig. 
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2.5. táblázat - 3. táblázat: Thomas és Chess temperamentum-kategóriáinak kifejtése 
 

  TEMPERAMENTUM- 

KATEGÓRIA 
KATEGÓRIÁK JELLEGZETESSÉGEI 

I. könnyű a ritmikusság, az új ingerek megközelítése, a változásokhoz való jó 

alkalmazkodás, többnyire pozitív, enyhe, vagy mérsékelt intenzitású 

hangulati állapot jellemzi 

II. nehéz biológiai funkcióit tekintve a rendszertelenség dominál, az új ingereket 

elkerülik, a változásokhoz lassan vagy egyáltalán nem alkalmazkodnak, 

hangulatuk gyakran borús, negatív tónusú és feszült 

III. lassan felmelegedő az új ingerekre mutatott enyhe intenzitású negatív válasz, lassú 

alkalmazkodás, de ugyanakkor általában az enyhe intenzitású reakciók és 

a biológiai funkciók mérsékelt szabályossága jellemző 

Vizsgálatukban a gyermekek 35%-át nem tudták azonban egyik csoportba sem besorolni, mivel a kilenc 

dimenzió egyikében sem mutattak kiugró értékeket. A későbbiekben őket nevezték átlagos temperamentumú 

csecsemőknek, illetve gyermekeknek. 

A fenti szempontok azonban csak korlátozott mértékben teszik lehetővé a gyermek későbbi fejlődési időszakára 

vonatkozó predikciókat. A temperamentum ugyanis egy külső eseményre vagy elvárásra megjelenő típusos 

válasz formájában fejeződik ki. Olyan dinamikus faktornak tekinthető, amely az egyén pszichológiai struktúrája 

számára közvetíti és átalakítja a környezeti hatásokat. Ezért a temperamentumot az aktuális szociális 

kontextusban kell értékelni. Ugyanannak a jellemzőnek a megjelenését a szociális kontextus intenzívebbé teheti, 

vagy csökkentheti, miközben maga a temperamentum-jellemző változatlan marad. Hatása kétirányú. Bizonyos 

környezeti hatásokat maga a gyermek temperamentuma is befolyásol, de ugyanakkor a gyermek 

temperamentuma hatással van a környezetében lévő szignifikáns személyek vele kapcsolatos ítéleteire, 

attitűdjeire, viselkedésére is (Strelau, 1998). 

A gyermek növekedésével a temperamentum-vonások egyre nagyobb mértékben lépnek interakcióba más 

pszichológiai faktorokkal, valamint az intra- és extrafamiliáris környezettel. Ez az interakció megerősítheti vagy 

megváltoztathatja a temperamentum-jellemzőket. Ennek következménye, hogy a temperamentum stabilitása 

viszonylagos. 

A gyermek és a környezet interakcióját ugyanakkor nem lehet egyetlen optimális mintával jellemezni. Alapvető 

kérdés, hogy összhang vagy disszonancia van-e a környezet fizikai tulajdonságai, szociális elvárásai és a 

gyermek temperamentuma között. Az összhang, illetve a disszonancia indokolta a „goodness-of-fit” (megfelelő 

illeszkedés), illetve a „poorness-of-fit” (gyenge illeszkedés) elvét, amelyek szerint a gyermek temperamentuma 

és környezetének elvárásai közötti konszonancia, vagy éppen disszonancia határozza meg, hogy a gyermek 

további fejlődése pozitív vagy negatív irányba fog-e tovább haladni. Thomas és Chess az elsők között 

hangsúlyozták, hogy önmagában sem a gyermek veleszületett temperamentuma, sem a szülők által létrehozott 

szociális környezet ismerete nem ad elegendő információt a gyermek egészséges vagy patológiás 

fejlődésmenetének megértéséhez. 

Annak ellenére, hogy az elmúlt 50 évben számos lelet alátámasztja azt a megállapítást, hogy a gyermekek 

bizonyos csoportja még a szociális tapasztalatok megszerzése előtt feszültebb, bizonytalanabb, ismeretlen 

helyzetben bátortalanabb társainál, a méhen belüli, valamint a szülést követően tapasztalható viselkedése, a 

szülőktől nyert beszámolók, valamint a gyermek viselkedésének közvetlen megfigyelése nem igazolta 

egyértelműen a temperamentum-kategóriák stabilitását. Ugyanakkor más, több száz gyermeket bevonó, 20-30 

éves nyomon követéssel végzett hosszmetszeti vizsgálatok a temperamentum-kategóriák egy részében magas 

fokú stabilitást találtak (Strelau, 1998). 

9.2.4. 2.4. A temperamentum interakciós megközelítése. Reaktivitás és 
önszabályozás 

A modell megalkotói Rothbart és Derryberry, a gyermek biológiai és pszichológiai folyamatainak 

interakciójában elemzik a temperamentum-faktorokat. A korábbi temperamentum markereket (izgalom, gátlás, 

optimális feszültségszint) fejlődéstani fogalmakkal helyettesítették. Fokozott jelentőséget tulajdonítottak az 

önszabályozás és a reaktivitás hátterében álló konstitúciókban megmutatkozó egyéni különbségeknek. A 

konstitucionális tényezőket olyan biológiai alapmechanizmusoknak tekintették, melyeket az öröklésen túl az 
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érés és a szocializáció során szerzett élmények egyaránt befolyásolják (Rothbart, Derryberry, Posner, 1994). 

Ebben a megközelítésben a temperamentum a fiziológiai és a szociális interakciók átfedő területein helyezkedik 

el, és jó kiindulási alapot biztosítanak a személyiség működési mechanizmusainak megértéséhez. 

Rothbart és Derryberry szerint a temperamentum válaszkészségben és önszabályozásban megmutatkozó, 

viszonylag stabil, elsődlegesen biológiai alapokon nyugvó individuális reakcióminta. A biológiai alapokra 

hivatkozás kitágítja a temperamentum befolyásoló tényezőinek körét, és kiemeli a genetikai hatások leszűkítő 

köréből. A válaszkészség (reaktivitás) a fiziológiai és viselkedéses rendszer ingerelhetőségére utal. Tartalmazza 

a szomatikus, vegetatív, neuroendokrin és kognitív válaszkészséget egyaránt. A reaktivitás megmutatkozik a 

válaszreakció küszöbértékében, latenciájában, intenzitásában, felépülési idejében és a válasz utóhatásának 

csillapodásában. Az önszabályozás folyamata, következménye tekintetében módosíthatja (serkentheti vagy 

gátolhatja) a reaktivitást. Ilyen folyamatok a figyelem, megközelítés, elkerülés, viselkedésgátlás és önnyugtatás. 

A reaktivitás és az önszabályozás interakcióban vannak. A fejlődés során az önszabályozás egyre nagyobb 

mértékben válik képessé a reaktivitás mértékének szabályozására. A csecsemőknél az erőfeszítéssel teli kontroll 

leginkább a tárgyak vagy személyek felé fordított figyelem, illetve azoktól való elszakadás képességében 

mutatkozik meg. Idősebb korban a verbális kontroll válik uralkodóvá, az önszabályozás pedig egyre tudatosabb 

síkon zajlik. Az önszabályozás szerepének növekedésével a gyermekek viselkedésében gyakran diszharmónia, 

illesztési zavar jelenik meg a temperamentum alapfaktorai és az önszabályozás faktora között. Az „én” vagy a 

„másik” respektusának konfliktusa különösen teenager korban jelent fejlődést mobilizáló vagy lassító tényezőt. 

Az önszabályozó erőfeszítés, megfelelő szociális tapasztalatok mellett egyeseknél hatékonyabban, míg 

másoknál gyengébb mértékben fejlődik csak ki (Strelau, 1998). 

Rothbart a csecsemőknél a temperamentum hat dimenzióját különítette el: (1) aktivitás; (2) mosoly és nevetés; 

(3) félelem; (4) a korlátozásra vagy frusztrációra mutatott distressz; (5) megnyugtathatóság; (6) és az érdeklődés 

időtartama. 

2.52. ábra - 1. ábra: Rothbart-féle csecsemő temperamentum modell hat dimenziója I. 

extraverzió, II. negatív affektivitás, III. gátló kontroll 
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A fejlődés során a gyermekek viselkedése egyre összetettebbé válik, ezért óvodás gyermekeknél Rothbart már 

tizenöt dimenziót azonosított, melyek az eredeti hat dimenzióból desztillálódtak: megközelítés, magas 

intenzitású élvezet, alacsony intenzitású élvezet, mosoly, aktivitás, impulzivitás, félénkség, diszkomfort, félelem, 

harag, szomorúság, megnyugtathatóság, gátló kontroll, figyelem, perceptuális érzékenység. Ezeket a 

dimenziókat Rothbart faktoranalízissel három nagyobb egységbe rendezte, így jött létre az: I. extraverzió, II. 

negatív affektivitás, II. gátló kontroll. 

A temperamentum-jellemzők tehát nem statikusak, hanem alkalmazkodnak a környezet igényeihez. A 

temperamentummal kapcsolatos változók hosszabb időn keresztül is stabilak maradhatnak, míg maguk a 

temperamentum dimenziók változhatnak (Rothbart és Ahadi, 1994). 

Rothbart kiterjesztette a korai fejlődésre gyakorolt temperamentum hatások jelentőségét számos, az emocionális 

fejlődést érintő területre is. Munkásságának továbbfejlesztését látjuk Goldsmith és Campos temperamentum 

koncepciójában. A temperamentum-faktorok fejlődéspszichológiai modellje azonban jelentősen csökkentette a 

konstitucionális tényezők szerepét a temperamentum kialakulásának magyarázatában.3 

A temperamentum tehát nagy szerepet játszik a személyiség fejlődésében. A korai temperamentum-vonások a 

fejlődés és a környezeti erők hatására változhatnak, de általában stabilabbak, mint a legtöbb személyiség 

diszpozíció. 

9.2.5. 2.5. Temperamentum és a felnőtt személyiség 

A felnőtt személyiség temperamentum-jellemzőinek meghatározásában több kutatócsoport vállalt szerepet, de 

közelítési módjuk különböző. Ezek a vizsgálatok két alapvető forrásból táplálkoznak. Az egyik követői a 

                                                           
3Goldsmith és Campos (1990) temperamentum affektív dimenziói-modelljét valamint Plomin és Nesselroade (1990) viselkedésgenetikai-

modelljét ezen a helyen nem részletezzük. Ezek megtalálhatók a Rózsa és mtsai. (2005) Temperamentum és karakter kérdőív felhasználói 
kézikönyv bevezető részében. 
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személyiségvonások biológiai hátterének és strukturális szerkezetének feltárásával kapcsolatos, H. J. Eysenck 

által kezdeményezett, a pszichológia irodalmában jól ismert extraverzió és emocionális labilitás vizsgálatából 

indulnak ki. Ennek az irányvonalnak a követői és némiképp kritikusai is M. Zuckerman és J. A. Gray az agyi 

neurotranszmitterek, valamint egyes neurofiziológia struktúrák individuális jellegzetességeit hangsúlyozzák, 

míg Strelau (1998) az orientációs reakció és általános idegrendszer erősségével és gyengeségével kapcsolatos 

kutatásokból indulnak ki. A két forrás azonban sok hasonló vonást mutat. 

9.2.6. 2.6. Cloninger-féle temperamentum faktorok ismertetése 

A közelítések egy harmadik csoportját képviseli Cloninger (1987) öröklött temperamentum sajátosságokkal 

kapcsolatos elképzelése, mely Zuckerman közelítésmódjához hasonlóan a katekolaminok (agyi ingerületátvivő 

anyagok) részben öröklötten meghatározott szintjét, mint a temperamentumjegyeket közvetítő markereket veszi 

figyelembe. Annak ellenére, hogy ezen elméletek jelentős része nem foglalkozik a korai fejlődési időszakban a 

szociális interakciók során szerzett élmények katekolamin rendszert befolyásoló hatásainak vizsgálatával (4. 

táblázat), mégis sikerült meghatározni olyan nagy stabilitással rendelkező faktorokat, melyek mind az 

egészséges, mind pedig a pszichológiai zavarokkal küzdő személyek vizsgálatában felhasználhatók. 

Cloninger kritikusan viszonyul a korábbi személyiségelméletekhez, mert úgy gondolja, hogy a faktorok 

viselkedésben megfigyelhető variációi nem egyeznek meg a mögöttük meghúzódó biológiai variációkkal, hiszen 

mind a szociális tanulás, mind a környezet befolyásolják a viselkedést, ugyanis a személyiségvonások 

öröklékenysége 40% és 60% közötti, vagyis a genetikai és a környezeti faktorok csaknem megegyező 

mértékben befolyásolják a viselkedéses válaszok megnyilvánulását. Cloninger modellje egységes szociális 

elméletbe gyúrja össze a személyiségváltozókat, a pszichiátriai zavarokat, a neurobiológiai mechanizmusokat és 

a tanuláselméletet. A személyiség fejlődésében a tanulást és a szociális hatásokat, valamint a biológiai és 

genetikai hatásokat egyaránt fontosnak tartja. Pszichobiológiai modelljét iker- és családvizsgálatok, a fejlődés 

longitudinális vizsgálata, az emberi és állati tanulás idegrendszeri és viselkedéses jellegzetességeinek 

tanulmányozása, és a személyiség pszichometriai vizsgálata alapján fejlesztette ki (Cloninger, 1987). 

2.6. táblázat - 4. táblázat: Cloninger neurotranszmitter (dopamin, noradrenalin és 

szerotonin) elvű temperamentum csoportosítása 
 

TEMPERAMENTUM 

DIMENZIÓ 
MEGHATÁROZÓ 

NEUROMODULÁTOR 
KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK VISELKEDÉSES 

MEGNYILVÁNULÁS 

újdonságkeresés, a 

viselkedés aktivációja 
dopamin Az újdonság potenciális 

jutalom. Monotóniától, 

büntetéstől való 

megszabadulás. 

Appetitív megközelítés, 

fokozott exploráció. Aktív 

elkerülés. 

ártalomkerülés, a 

viselkedés gátlása 
szerotonin A büntetés és a frusztráció 

feltételes jelzőingerei. 
Passzív elkerülés. 

jutalomfüggőség, a 

viselkedés fenntartása 
noradrenalin A jutalom feltételes 

jelzőingerei. 

Megkönnyebbülés. 

Kioltással szembeni 

ellenállás. 

Elméletében eredetileg három temperamentumfaktort (újdonságkeresés, ártalomkerülés, jutalomfüggőség) 

tételezett fel, amelyek genetikailag függetlenek egymástól. Később elméletét kiegészítette még egy 

temperamentum faktorral (kitartás) és három karakterfaktort illesztett hozzá (önirányítottság, együttműködés, 

szelf-transzcendencia). A karakterfaktorok beemelésével lehetővé vált a személyiségfejlődés szociális és 

kognitív aspektusának jellemzése is (Cloninger, 1987). A hét faktor együttes mérésére létrehozta a 240 tételből 

álló Temperamentum és Karakter Kérdőívet. 

A temperamentum dimenziók genetikailag függetlenek, és bejósolható kapcsolati mintákat jelentenek a 

környezeti ingerek specifikus osztályaival összefüggésben. A temperamentumfaktorok genetikai variációja 

minden dimenzióban Gauss-görbéhez hasonló eloszlást követ, a legtöbb embernél közepes értékkel. 

A személyiség működését alapvetően az információ befogadásában, tárolásában és feldolgozásában található 

különbségek határozzák meg. 

9.2.6.1. 2.6.1. Újdonságkeresés 
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A viselkedés aktivációjának, kezdeményezésének öröklött mintája, amely gyakori explorációs aktivitással jár 

együtt. Az új ingerekre vagy potenciális jutalomforrásokra adott válaszokban, vagy a büntetés alóli 

felszabaduláskor izgalmi állapot, jókedv, derültség figyelhető meg. Jellemzője még az impulzív döntéshozás, a 

jutalom megközelítése, a frusztráló monotónia, valamint a potenciális büntetés aktív elkerülése. 

Más faktorokban átlagos, de az újdonságkeresésben magas pontszámot elérő személyek impulzívak, szívesen 

explorálnak új környezetben, szeretnek új dolgokat kutatni, felderíteni, ingerlékenyek, ingatagok, állhatatlanok, 

extravagáns viselkedés, rendetlenség, féktelenség jellemző rájuk. Hajlamosak új érdeklődési területekkel, új 

aktivitásformákkal foglalkozni, de elhanyagolják a részleteket és gyorsan megunják az adott tevékenységet. 

Könnyen provokálhatóak harcra vagy menekülésre. 

Az átlagosnál alacsonyabb pontszámmal rendelkezők, nem szívesen kezdenek el új dolgokat, szívesebben 

merülnek bele apró részletekbe, sokáig gondolkoznak egy-egy döntéshozatal előtt, inkább töprengők, 

rendezettek, kitartóak. 

Az alábbi ellentétpárok mentén jellemezhetők a leginkább: (a) explorációs ingerelhetőség – sztoikus rigiditás, 

(b) impulzivitás – meggondoltság, (c) extravagancia (szertelen viselkedés) – visszafogottság, (d) rendetlenség – 

szabályosság. 

1. animáció: Újdonságkeresés. 

 

1. animáció: Újdonságkeresés. 

9.2.6.2. 2.6.2. Ártalomkerülés 

Az ártalomkerülés a viselkedés gátlásának, megszüntetésének öröklött mintája, amely megnyilvánulhat a 

passzív elkerülő magatartásban, a bizonytalanságtól való félelemben, az idegenekkel szemben mutatott 

félénkségben, a gyors kifáradásban. Az öröklött hajlam megjelenhet a kellemetlen érzéseket kiváltó ingerekre 

adott intenzív válaszokban is. Az ártalomkerülés faktorán az átlagosnál magasabb értéket elérő személyekre az 

óvatosság, feszültség, félénkség, aggodalmaskodás túlsúlya jellemző. Azok, akik az ártalomkerülés faktorban az 

átlagnál alacsonyabb értéket érnek el, inkább ellazultak, optimisták, gondtalanok, gátlásoktól mentesek, 

magabiztosak, tele vannak energiával és kedvelik a társaságot. 

Az alábbi ellentétpárok mentén jellemezhetők a leginkább: (a) aggodalmaskodás, pesszimizmus – gátlásoktól 

mentes optimizmus, (b) bizonytalanságtól való félelem – bizonytalanság toleranciája, (c) félénkség az 

idegenekkel szemben – idegen helyzetek iránti vonzalom, (d) fáradékonyság, aszténia – energikusság. 

2. animáció: Ártalomkerülés. 

 

2. animáció: Ártalomkerülés 

9.2.6.3. 2.6.3. Jutalomfüggőség 

A viselkedés fenntartásának, folytatásának öröklött mintája, amely megjelenhet az érzékenységben, a szociális 

kötődésben, a mások elismerésétől való függőségben. Öröklött tendenciák figyelhetők meg a jutalom jelzéseire 

mutatott intenzív válaszokban, elsősorban a szociális elismerés verbális jeleinél. 

Az átlagosnál magasabb értéket elérők sóvárognak az után, hogy másokon segíthessenek, örömet okozzanak. 

Érzékenyek a szociális ingerekre, a dicséretre. Annyira vágynak az elismerésre, hogy kitartanak hosszú idővel 

az után is, hogy a jutalommal történő megerősítés elmarad. Az átlagosnál alacsonyabb értékkel rendelkezők 

szociálisan elkülönültek, érzelmileg hidegek, gyakorlatiasak, érzelmileg függetlenek attól, hogy mit akarnak 

tenni. Gyakorlati jutalmakra ugyan reagálnak, (például a pénz), de érzéketlenek a szociális megerősítés verbális 

jeleire és könnyen feladják a nem-jutalmazó aktivitásaikat, kapcsolataikat. 

Az alábbi ellentétpárok mentén jellemezhetők a leginkább: (a) érzékenység (szentimentalitás) – közömbösség, 

(b) kötődés (attachment) – könnyű leválás, (c) dependencia – függetlenség. 

3. animáció: Jutalomfüggés. 
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3. animáció: Jutalomfüggés. 

9.2.6.4. 2.6.4. Kitartás 

Az elméletben a legkevésbé részletesen kidolgozott faktor. A fentiekben leírt három temperamentum-sajátosság 

inger–válasz jellemzőit meghatározó biogenetikai prediszpozíciók minden személyben egymástól függetlenül 

vannak beállítva, de a rendszerek funkcionálisan összekapcsolódnak. Ennek eredményeként a rendszerek 

együttműködnek, hogy az újdonság, büntetés, jutalom differenciált válaszainak integrált mintáit hozzák létre. Ez 

az interakció okozza a személyes válasz-jellemzők széles variációját. Ugyanaz a válaszszint egy adott 

dimenzióban különböző módokon fejeződhet ki, a többi dimenzió válaszszintjétől függ. 

9.3. 3. Karakterfaktorok 

A karakter a világról kialakított koncepciókon, a világ szelf-reprezentációjának különbségén alapul. A karakter 

fejlődése olyan gondolatok révén valósul meg, amely a viselkedési célokat és elvárásokat is befolyásolja. A 

karakter fejlődése az önmagunkról kialakított elképzelések átalakulását is jelenti. A karakter válaszmintákat 

biztosít a szelf különböző koncepcióira: kik vagyunk, miért vagyunk itt. 

A karakter dimenziók felépülése az én védelmét szolgáló elhárító mechanizmusok eredményeinek is tekinthető. 

Kialakul az anticipáció képessége, amely célirányos szelf-irányított viselkedéseket tesz lehetővé. Az 

együttműködéssel kapcsolatos személyiségvonásokban megjelenik az altruizmus és a szublimáció is. 

A szelf-koncepció fejlődése három lépcsőben történik: (a) a személy, mint autonóm individuum jelenik meg, 

ehhez köthető az önirányítottság faktora, (b) a személy úgy jelenik meg, mint integrálódott része az 

emberiségnek vagy a társadalomnak, ehhez kapcsolódik az együttműködés faktora, (c) a személy integrálódott 

része minden dolgok egységének, az univerzumnak, ez a szelf-transzcendencia dimenziója (Cloninger és mtsai., 

1993). 

9.3.1. 3.1. Önirányítottság 

A faktor értékei arra utalnak, hogy a személy mennyire képes a kontrollra, a szabályok betartására és a 

viselkedéses alkalmazkodásra, és ez a kontroll mennyire van összhangban az egyénileg választott célokkal és 

értékekkel. A magas önértékelés azt jelenti, hogy a személy pozitív szemlélettel tekint magára, és elfogadja 

magát olyannak amilyen, életének van jelentése és célja, céljai elérése érdekében képes a kielégülés 

elhalasztására. Ha valaki hosszú ideig világos célokat és értékeket követ, melyek kialakítására kezdetben 

erőfeszítéseket kellett tennie, akkor ezeknek a törekvéseknek a hatására kialakul a szülői és a környezeti 

elvárásoktól már független, de azokat figyelembe vevő saját, azaz második természete. Vagyis az automatikus 

válaszok a céljaival és értékeivel kongruensek, és bízik abban, hogy szelfjét spontán módon tudja működtetni, 

mindenféle elfojtott konfliktus nélkül. A pozitív önértékelés és az individuális korlátok elfogadására való 

képesség erősen korrelál a felelősségtudattal és az eredményességgel. 

Az önirányítottság fejlődési folyamatként is megfogalmazható, amelynek állomásai egyben az önirányítottság 

alfaktorait is jelentik. Ezek: (a) felelősségérzet – felelősségvállalás hiánya, (b) céltudatosság – célirányultság 

hiánya, (c) eredményesség, leleményesség, találékonyság – apátia, (c) önelfogadás – annak hiánya, (d) 

kongruens második természet – személyes bizalmatlanság, gyanakvás. 

9.3.2. 3.2. Együttműködési készség 

Faktora a más emberek elfogadásában megmutatkozó egyéni különbségeket méri. A karakter azon aspektusaira 

vonatkozik, amelyek az egyetértési készséget jelentik, szemben az én-központú agresszióval és az 

ellenségességgel. 

A faktorban magas pontértéket mutató, együttműködő személyek szociálisan toleránsak, empatikusak, 

segítőkészek, könyörületesek. Úgy érzik, hogy támogató és segítőkész közösség részei. A nem együttműködő 

személyek ezzel szemben szociálisan intoleránsak, nem érdeklődnek más emberek iránt, nem segítőkészek és 

bosszúállóak. Úgy nézik a világot és másokat, mint amely ellenséges és rosszindulatú velük szemben. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter02/c02i_anim003.mp4


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 385  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az együttműködési készség olyan fejlődési folyamatként is megfogalmazható, melynek ellentétpárjai: (a) 

szociális elfogadás – szociális intolerancia, (b) empátia – szociális érdektelenség, (c) segítőkészség – 

segítőkészség hiánya, (d) könyörületesség – bosszúvágy, (e) tiszta lelkiismeret – önérdek. 

9.3.3. 3.3. Szelf-transzcendencia 

A spiritualitással asszociálódó karaktervonásokat gyakran elhanyagolják a kutatásokban, és kihagyják őket még 

azokból a személyiség kérdőívekből, is, amelyek a személyiség megragadásának átfogó igényével lépnek fel. A 

szelf-transzcendencia általánosságban azonosulást jelent mindennel, ami az emberi lét számára 

nélkülözhetetlennek, lényeginek tűnik, és része egy az emberiséget magába foglaló egésznek. Az „egyesülő 

tudatosság” állapotában minden egy totalitás része. Itt nincs egyéni szelf, mert nincs jelentésteli különbség a 

szelf és a másik között. A személy tudatában van annak, hogy a kozmosz evolúciójának integráns része. Ez az 

állapot fontos eleme az azonosulásnak, elfogadásnak, spirituális egyesülés képességének, a természettel való 

közvetlen kapcsolat ápolásának. A személyt hatalmába keríti az érzés, hogy része egy csodálatos 

intelligenciának, amely talán minden jelenség isteni forrásaként kalauzolja őt. A spiritualitás leírható úgy is, 

mint valami belső vágyakozás a halhatatlanságra, a természettel való azonosulásra, annak törvényeiben való 

feloldódásra. 

A szelf-transzcendencia is tekinthető fejlődési folyamatnak, melynek ellentétpárjai: (a) szelfről való 

megfeledkezés – szelf-tudatos tapasztalat, (b) transzperszonális azonosulás – szelf-elkülönülés, (c) lelki, 

spirituális elfogadás – racionális materializmus. 

A személyiség pszichobiológiai modellje szerint a temperamentum- és karakterkonfigurációk igen komplex 

módon kapcsolódnak össze, és együtt határozzák meg a teljes személyiséget. A temperamentum bizonyos fokig 

behatárolja a karakter fejlődését, de nem determinálja teljes mértékben, hiszen a karaktert erősen befolyásolja a 

szociokulturális tanulás, a tapasztalat és számos véletlenszerű esemény (pl. szerencse). Összességében a 

temperamentum-konstellációból a személyiség prediszpozícióira, a karakter konfigurációkból pedig az érettség 

fokára lehet következtetni. 

9.4. 4. Temperamentum és karakter pszichopatológiai 
vonatkozásai 

9.4.1. 4.1. A temperamentumfaktorok összefüggése a személyiségzavarokkal 

Cloninger elmélete megalkotásakor egyik legfontosabb szempontnak azt tartotta, hogy ezt a koncepciót 

diagnosztikus célokra, elsősorban a személyiségzavarok diagnosztikájára is fel tudja használni. Úgy gondolta, 

hogy az ártalomkerülés, az újdonságkeresés és jutalomfüggés faktorok értékeivel, illetve az értékek 

kombinációival az összes személyiségzavar leírható. Az antiszociális személyiségzavar például magas 

újdonságkeresés, alacsony ártalomkerülés, alacsony jutalomfüggés értékekkel jellemezhető. 

Az adaptív és maladaptív személyiségvonások mögötti biogenetikai struktúrák azonosak. Minden extrém érték 

egy adott dimenzión, a szituációtól függően, lehet előnyös vagy hátrányos. Azonban azok a személyek tudnak a 

legrugalmasabban alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz akik, a három temperamentumdimenzióban átlagos 

értékkel rendelkeznek. 

9.4.2. 4.2. A karakterfaktorok összefüggése a személyiségzavarokkal 

Alapvetően a karakterfaktorok értékei segítenek eldönteni, hogy van-e a személynek személyiségzavara, míg a 

temperamentumfaktorok a személyiségzavar típusának meghatározásában segíthetnek. 

Személyiségzavarban szenvedő személyeknél az együttműködés és az önirányítottság faktora alacsonyabb 

értéket mutat a normál populációhoz képest. A szelf-transzcendencia pontszámai pedig a többi pszichiátriai 

betegségben csökkennek, míg a személyiségzavarosoknál nem. 

Mivel a cloningeri feltételezés szerint a négy temperamentum-dimenzió egymástól függetlenül öröklődik, ebből 

az következik, hogy a különböző dimenziókon elért pontszámok bármilyen kombinációban előfordulhatnak. A 

különböző temperamentum-típusokat az ártalomkerülés, az újdonságkeresés és a jutalomfüggőség dimenziói 

adják. A kitartás, mint azt korábban említettük ezektől elkülönítve kezelendő, mivel általánosabb jellegű, és az 

összes többi dimenzióra hat. Cloninger szerint, nyolc alapvető temperamentum-típus különíthető el, melyeket az 

egyes dimenziókon elért magas és alacsony pontszámok konfigurációi adnak. A temperamentum-típusok 
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szélsőséges megnyilvánulásai összefüggésbe hozhatók a különböző személyiségzavarokkal. Ezeket a típusokat 

diagnosztikai kézikönyvek tartalmazzák, melyek részletes kifejtésére a pszichiátriai kurzusokban kerül sor. 

9.5. 5. Összefoglaló 

A személyiség fejlődése során az öröklött temperamentum-faktorok utat mutatnak, biztosítják a hajtóerőt, vagy 

fékezik egyes megnyilvánulások megvalósulását, és ezen keresztül az önmagunkról való tudás gazdagodását, az 

önazonosság, a szelf-élmény átélését. Az agy ingerületátvivő rendszerének genetikai komponensei tehát 

áttételeken keresztül ugyan, de a karakter kialakulásában is fontos szerepet játszanak. Ebben a folyamatban 

elsősorban a család és a kultúra szerepe az elsődleges. A kialakult karakter azonban módosítja azoknak az 

észlelt ingereknek a jelentőségét, amelyekre a személy válaszol. A temperamentum- és karakterfaktorok tehát 

kölcsönösen befolyásolják egymást, és együttesen módosítják a viselkedést. A karakter és a temperamentum 

közötti korrelációk reciprok interakciókat feltételeznek. 

A temperamentum-faktorok közvetlenebbül kötődnek a viselkedés neurobiológiai és genetikus 

meghatározóihoz, míg a karakterfaktorok inkább a szelf-koncepció fejlődéséhez kapcsolhatók. 

A kutatások fontos irányvonalát képviselik a különböző pszichiátriai betegcsoportokkal végzett vizsgálatok is, 

melyek elsősorban a kérdőívek kiegészítő diagnosztikus eszközként való használhatóságát tesztelik, de jól 

hasznosíthatók egészséges populáció sajátosságainak az elemzésében is. A vázolt bizonytalanságok ellenére az 

idegtudományok, a genetika és a biokémia vizsgáló módszereinek finomodása egyre határozottabban kiemelik a 

személyiség biológiai alapmechanizmusainak lényeges elemeit, és rámutatnak azokra a pontokra, melyeknél a 

szocializáció módosító és a biológia konstitúciót alakító természete világosan megragadható. A test a lélek 

része, de a tapasztalat határozza meg, hogyan is kell együtt működniük. 

9.5.1. Tesztkérdések 

1. A temperamentum megformálódásában a biológiai vagy a pszichológiai faktorok játszanak nagyobb 

szerepet? (az egy odaillőt jelölje) 

A. biológiai 

B. pszichológiai 

C. mindkettő 

D. egyik sem 

2. A szociális tapasztalatokkal még csak korlátozott mértékben rendelkező újszülött viselkedésének 

megfigyelése alapján lehet-e következtetéseket levonni a felnőtt temperamentumára? (az egy odaillőt 

jelölje) 

A. nem 

B. igen, de csak azt lehet megállapítani, hogy valószínűleg a temperamentum-típusok közül melyik nem lesz 

jellemző az egyed felnőtt korára 

C. igen, pontosan meg lehet jósolni milyen temperamentummal fog rendelkezni felnőtt korában 

D. nem, mert a temperamentumot teljes mértékben a szociális kapcsolatok határozzák meg 

3. A temperamentum alapvetően a személyiség megnyilvánulásainak mely alapkategóriáját befolyásolja 

elsősorban, a tartalmi vagy a formai elemekre hat-e jobban? (az egy odaillőt jelölje) 

A. formai elemekre hat, mert a gyorsaság, intenzitás, ritmus, gátlás, oldás képességeket tartalmazza 

B. formai elemekre hat, mert a morális ítéleteket, vágyakozásokat és célokat befolyásolja 

C. tartalmi elemekre hat, mert morális ítéleteket, vágyakat, célokat befolyásol 

D. tartalmi elemekre hat, mert intenzitás, ritmus, gátlás és oldás képességeket tart fenn 
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4. Melyek a gyermekkori temperamentum látható jelei az első 2-3 hónapban? (az egy oda nem illőt 

jelölje) 

A. ritmus 

B. negatív vagy pozitív affektivitás (nevetés, félelem) 

C. megnyugtathatóság 

D. értelmesség 

5. Az önirányítás képessége milyen komponensekből tevődik össze? (az egy oda nem illőt jelölje) 

A. felelősségérzet 

B. céltudatosság 

C. eredményesség 

D. empátia 

6. A szelf-transzcendencia lényegi elemei? (az egy oda nem illőt jelölje) 

A. szelfről való megfeledkezés 

B. transzperszonális azonosulás 

C. spirituális elfogadás 

D. racionális materializmus 

7. A neurotranszmitterek közül a dopamin mely temperamentum meghatározó biológiai hordozó 

faktora? (az egy oda illőt jelölje) 

A. kooperativitás 

B. önirányítás 

C. újdonságkeresés 

D. ártalomkerülés 

8. A szerotonin mely temperamentum faktor aktivitását befolyásolja a legmarkánsabban? (az egy oda 

illőt jelölje) 

A. perzisztencia 

B. ártalomkerülés 

C. jutalomfüggés 

D. transzperszonalitás 

9. Lehet-e egy temperamentum-típus kialakulását egy neurotranszmitter-rendszer működési aktivitása 

alapján magyarázni? (az egy oda illőt jelölje) 

A. igen 

B. nem 

C. igen, de az eredmény nem megbízható 

D. nem, mert a temperamentum-vonásokat a neurotranszmitterek kölcsönhatásai tartják fenn 
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10. A temperamentum vagy a karakter szabályozza az ember viselkedését? (az egy oda illőt jelölje) 

A. a temperamentum adja a formát a karakter pedig a szocializáció során szerzett specifikus tartalmakat 

B. a karakter a meghatározó 

C. temperamentum a meghatározó 

D. egyik sem játszik jelentős szerepet a viselkedésszabályozásban 

11. A szociális tapasztalatokkal még csak korlátozott mértékben rendelkező újszülött viselkedésének 

megfigyelése alapján lehet-e következtetéseket levonni a felnőtt temperamentumára? (az egy odaillőt 

jelölje) 

A. nem 

B. igen, de csak azt lehet megállapítani, hogy valószínűleg a temperamentum-típusok közül melyik nem lesz 

jellemző az egyed felnőtt korára 

C. igen, pontosan meg lehet jósolni milyen temperamentummal fog rendelkezni felnőtt korában 

D. igen, mert a temperamentumot teljes mértékben a szociális kapcsolatok határozzák meg 

12. Melyek a gyermekkori temperamentum látható jelei az első 2-3 hónapban? (az egy oda nem illőt 

jelölje) 

A. ritmus 

B. negatív vagy pozitív affektivitás (nevetés, félelem) 

C. megnyugtathatóság 

D. kreativitás 

13. A szelf-transzcendencia lényegi elemei? (az egy oda nem illőt jelölje) 

A. szelfről való megfeledkezés 

B. transzperszonális azonosulás 

C. spirituális elfogadás 

D. irracionális gondolkodásmód 

14. A szerotonin mely temperamentum faktor aktivitását befolyásolja a legmarkánsabban? (az egy 

oda illőt jelölje) 

A. perzisztencia 

B. ártalomkerülés 

C. jutalomfüggés 

D. kooperavititás 

15. A temperamentum vagy a karakter szabályozza az ember viselkedését? (az egy oda illőt jelölje) 

A. a temperamentum adja a formát a karakter pedig a szocializáció során szerzett specifikus tartalmakat 

B. a karakter nem, mert az biológiai természetű 

C. temperamentum a meghatározó 

D. egyik sem játszik jelentős szerepet a viselkedésszabályozásban 
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10. 2.j. Anya - gyermek kapcsolat hatása az 
idegrendszer fejlődésére. Megközelítés – elkerülés. – 
Kállai János1 (50%) és Dorn Krisztina2 (50%) [Szakmai 
lektor: Rudisch Tibor] 

10.1. 1. Bevezetés 

A szülő és az utód kapcsolatát kölcsönös biológiai és szociális szükségletek tartják fenn. Az újszülött a 

megfelelő biológia és szociális érettség hiányában szülői gondoskodás nélkül elpusztulna. Az önálló 

tevékenység és életvitel megszerzése a humán utód esetén veszi igénybe a leghosszabb időt. A csecsemő 

számára az anya biztosítja a fejlődéséhez szükséges kiegyensúlyozott hőmérsékletet, fizikai komfortot, 

táplálékot, szociális, perceptuális és fizikai értelemben az ingergazdag környezetet és a fizikai és szociális 

jellegű támadásokkal (tevékenység korlátozása, bántalmazás, kisajátítás, kiszolgáltatott helyzetével való 

visszaélés, elhanyagolás) szembeni védelmet. 

A csecsemő önálló életvezetésre és a környezetben zajló tevékenységek történések áttekintésre még nem képes, 

kognitív fejlődését az anyával való közvetlen mindennapi tevékenység indítja el és tartja fenn. Az anya és 

gyermek kapcsolata, gondozás, etetés, tisztántartás, játék, simogatás, csókolgatás, szemkontaktus felvétele az 

első órák, hetek és hónapok közös személyes történései, bevésődnek (imprinting) mindkét szereplő biológiai és 

mentális apparátusába. A kapcsolat fenntartás alapja érzelmi természetű, melynek differenciált affektív tartalma 

és a hozzá kapcsolódó pszichovegetatív és neurotraszmitter organizáció a korai kölcsönös kapcsolat során 

születik meg. 

A gyermek világrajövetele során elhagyja az anya testét, nem hallja már a méhen belül eddig tapasztalt 

bélmozgások hangjait, nem érzi az anya vérkörében megjelenő stresszek vagy örömök közvetlen hormonális és 

kardiovaszkuláris kísérőjelenségeit, az anya lépéseinek magzatvízben keltett rezgéseit. A vajúdás alatt és a 

szülőcsatornán való áthaladás során létrejött markáns hormonális és vegetatív stressz-válaszok indítják el az 

önálló fizikai létének periódusát. Amint itt az ideje, az anya és a magzat által termelt hormonok közös hatásának 

következményeként az anya teste, magzatát nem tarthatja tovább, elválik tőle, mert különben mindketten 

elvesznének. Az anya a szülést követően más körülmények között ugyan, de újra igyekszik visszaszerezni, 

minél közelebb tartani magához a magzatát, hiszen az övé. Ebben az időszakban azonban az újszülött saját 

légzésének ritmusa, újrahangolja a szívműködését, az anyatej átformálja biokémiai feldolgozórendszerét, a 

változó hőmérsékletet szabályozó nyúltvelői mechanizmusok felkészítik a szervezetét a környezeti stresszekkel 

kapcsolatos toleranciára vagy a fiziológiai kompenzációs mechanizmusok kifejlesztésére. Ez a fiziológiai és 

biokémiai áthangolódás azonban, amint az az új rendszerek felépítésénél előfordul, bizonytalan, esetlegesen 

szélsőséges kilengéseket tartalmaz, csak részlegesen működik. A csecsemő sírása jelzi a felvetődő problémákat. 

A felnőtt fiziológiai és pszichológiai lét stabilitása alapján az anya beavatkozik a szabályozási folyamatok 

rendezése érdekében. Empátiás gondozó magatartásán keresztül, kulturális konvenciók alapján megállapított 

szokások szerint karbantartja és tudattalanul fejleszti, behangolja a gyermek központi idegrendszerében ez 

időben zajló dopamin, szerotonin, noradrenalin, oxytocin, endogén opiát és stresszhormon rendszerek 

működését. 

Biopszichoszociális tekintetben tehát, az újszülöttnek az anya testéről való leválása csak korlátozott mértékben 

történik meg. Bizonyos értelemben továbbra is fiziológiai szimbiózisban élnek egymással. A fiziológiai 

szabályozás illetve szinkronitás közvetítője azonban egyre inkább a kölcsönös válaszkészség, az odaadó 

figyelem3 és a szeretetteljes gesztusokon keresztül valósul meg. Más emberre érzelmileg közelálló vagy 

távolabbi, de segítséget igénylő személyre fordított személyes figyelem (altruizmus) megnyitja a kaput a másik 

személy fiziológiai állapotával való együttmozgásra (empátia), és ezen keresztül megteremti annak lehetőségét, 

hogy a másik személy testi állapotát kommunikációs eszközökön keresztül szabályozhassa. Ennek a 

képességnek a kialakulása és fennmaradása a megbízható korai társkapcsolatok időszakára vezethető vissza. A 

korai anya gyermek kapcsolat hatása az egyed egész életén végigvonul, értékes referenciát jelent a 

                                                           
1Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet 
2Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika 
3A szelf és a figyelem fejezetetek részletesen kitérnek e folyamat idegrendszeri mechanizmusainak illetve zavarainak ismertetésére. 
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párkapcsolatainak alakulásában és a gyógyító, nevelő tevékenységében egyaránt. A megfelelő minőségű korai 

gondozás elmaradása a későbbi években már alig pótolható.4 

Milyen, egész életre kiterjedő előnyt jelent a személy számára, ha ez a kapcsolat megfelelően működik, és 

milyen következményekkel jár, ha ez a kapcsolat zavart szenved, netán megszakad? Milyen hatást gyakorol 

mindez az interperszonális kapcsolatok alakulására későbbi gyermekkorban és felnőttkorban? A korai 

kapcsolatok zavarai milyen módon működnek közre az egyes belgyógyászati, bőrgyógyászati, pszichiátriai 

betegségek kialakulásában? Milyen szerepük van a fizikai, fiziológiai és pszichikai állóképesség 

megteremtésében és fenntartásában? Az alábbiakban, miközben bemutatjuk a korai társkapcsolatok sajátosságait 

és típusait, a fentiekben felsorolt kérdésekre igyekszünk a tudományos evidenciákon nyugvó válaszokat is 

részletesen bemutatni. Bevezető gondolatként szeretnénk kiemelni, hogy az ember fiziológiai, biológia 

felépítése nem monolit egység, csak társas közegével együtt értelmezhető.5 

10.2. 2. A kötődés 

10.2.1. 2.1. A kötődés meghatározása 

A kötődés a csecsemő és elsődleges gondozója (kötődési személy, többnyire az anya, vagy az anyaszerepet 

betöltő személy) között kialakuló jelentős és meghatározó kapcsolatot jelenti, amely az első életév során 

formálódik. A kötődés alapja a gondozó válaszának minősége a csecsemő abszolút függőségére, és a gyermek 

kapcsolódási törekvése. A kötődési kapcsolat története és minősége a gyermek fejlődésének számos aspektusát 

befolyásolja. (pl. alap biztonságérzet, érzelmi regulációs készség, önbecsülés kialakulása, a további kapcsolatok 

alakításának képessége és minősége, a világ szabad és kreatív felfedezésének képessége, a későbbi saját 

szülőség minősége, stb.) (Carlson és Sroufe, 1995) 

A kötődéselmélet6 megalapítója John Bowlby (1969, 1973) szerint az anya-gyermek között a szoros érzelmi 

kötődés kialakulására való igény evolúciós eredetű, biológiailag meghatározott, önálló motivációs bázissal 

rendelkező egyetemes szükséglet. Gyökere a korai kapcsolatok reciprok jellegén alapul, és a normál fejlődés 

feltétele. A csecsemő kötődési viselkedésére (közelségkeresés, mosolygás, kapaszkodás) a szülő kiegészítő 

kötődési viselkedéssel válaszol (érintés, tartás, megnyugtatás). A kötődés a reciprok interakciók nyomán a 

kölcsönös tapasztalatokból alakul ki az első életév végére. Kialakulására az ezt megelőző szenzitív imprinting 

periódus idején van lehetőség, aminek elmúlásával már nem alakítható ki biztonságos kötődés. Az ember 

alapvető testi és lélektani funkcióinak egységét személtető kapcsolati viszonyt a mellékelt videó mutatja be 

(testmeleg átadása, szemkontaktus felvétele, vokális eszközökkel és a testrészek mozgatásán és simogatásán 

keresztül megvalósuló játék). 

1. videó. 

 

1. videó. 

10.2.2. 2.2. A kötődési viselkedés 

A kötődési viselkedés a kötődési motívum viselkedésben való megnyilvánulása. Bizonyos szorongást indukáló 

helyzetek, amelyekben a gyermek biztonságérzetének csökkenését érzékeli, a kötődési rendszer viselkedéses 

aktivációját hívják elő. Kötődés akkor is létezik, ha a viselkedéses szinten nem jelenik meg. A kötődési személy 

biztonságos bázist jelent a gyermek számára: jelenlétében a gyermek bátrabban explorál, képes eltávolodni a 

biztonságot adó helytől, személytől, és megvan a lehetősége, hogy vissza is visszatérjen hozzá. A gyermek 

biztonságkeresési jelzéseire érzékeny gondozóval kialakított jó emocionális légkörben még a kedvezőtlen 

hatásokkal szemben is védettebb a gyermek. Ha a kötődési személy érzelmileg elérhető, jelen van a gyerek 

                                                           
4Számos szomorú példát látunk erre az elhanyagolt gyermekek, vagy társas és gondoskodó szülők nélkül felnevelkedő gyermekek kamasz- 

és felnőttkori élettörténetéből. 
5Részletesebb kiegészítő információkat nyerhet az olvasó ezzel kapcsolatban a szociológiai, orvosi pszichológiai, pszichiátriai, neurológiai 
és fiziológiai fejezetekben is. 
6A kötődéselmélet következtetéseit jórészt az anya nélkül nevelkedett gyermekek megfigyeléses vizsgálatából vonták le. (Bolwby, Spitz) 

Anya nélkül felnövő gyermekek megfigyelését elsőként Spitz (1946) végezte, aki abból a megfigyelésből indult ki, hogy a második 
világháború alatt és után létesült nevelőotthonokban az anyátlan gyermekek nem fejlődtek kielégítően, a megfelelő egészségügyi ellátás 

ellenére sem. Leglényegesebb különbséget a családban és a csecsemőotthonokban nevelt gyerekek között, az érzelmi életük 

színvonalában, minőségében találtak. Mindezen megfigyelések hatására alakul ki a kötődéselmélet, egy új fejlődéslélektani paradigma, ami 
még ma is megtermékenyítőleg hat a korai kapcsolatok kutatására. 
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életében, akkor a súlyos akadályoztatás ellenére is hatóképesek maradnak a cselekvés érzelmi indítékai. Kiépült 

kötődés esetén a gyerek a kötődési személytől való elválasztás ellen tiltakozik. 

10.2.3. 2.3. A kötődési rendszer 

A kötődési rendszer (Bretherton, 1985) specifikus egyénileg jellemző interakciók ismétlődésén alapuló 

viselkedési ellenőrző, motivációs rendszer, amely magában foglal: 

1. szenzoros-figyelmi rendszert 

2. a kötődési személy és a szelf belső működési modelljét 

3. kiértékelő rendszert 

4. végrehajtó rendszert. 

A kötődési rendszer állandó homeosztatikus egyensúlyban van más viselkedéses-motivációs rendszerekkel (pl. 

az explorációs rendszerrel), és visszacsatolást kap a kötődési viselkedésből és a kötődési személy válaszából. A 

kötődési rendszer cél-irányított, de a környezet és a belső állapotok változása folyamatosan módosítja a cél 

elérésének módját. A kötődési rendszer célja a kötődési személlyel való optimális közelség, biztonságérzet 

fenntartása: hosszú távon az optimális érzelem-reguláció. A kötődési rendszer együtt kezeli a külső biztonságos 

feltételek észlelését és a belső biztonságérzetet, szabályozza a kontaktust és az interakciót azzal, ahogy 

aktiválja/deaktiválja a kötődési viselkedést. 

Tehát, a kötődési rendszer a biztonság keresését és ezen keresztül az érzelmi szabályozást szolgálja. Ebben a 

pszichobiológiai regulációs rendszerben az elsődleges gondozó tölti be a feszültségszabályozó szerepét, és csak 

fokozatosan, a folyamatos kölcsönös interakciók nyomán alakul ki a gyermekben az érzelmi szabályozás belső 

mechanizmusa, és ennek mentális reprezentációja. 

10.2.4. 2.4. Belső Működési Modell 

A gyermek a kötődési személlyel való optimális közelség-távolság kialakítására és fenntartására törekszik. A 

gondozóval közös tapasztalatok az első év végére reprezentációs rendszerekbe szerveződnek (Bowlby, 1973) 

A diádikus kapcsolat fokozatosan formálódó korai reprezentációs rendszerét Belső Működési Modellnek 

nevezzük. A BMM olyan kapcsolati reprezentáció, amely a kötődési rendszer részeként magában foglalja a 

kötődési személy és az én működési modelljét, sűrítve tartalmazza kettőjük kölcsönös interaktív sémáit, és 

ezeken keresztül a kapcsolati elvárás-rendszert. Az érzelmileg elérhető, kielégítően reagáló gondozó esetén a 

gyermek az énjét koherensnek és értékesnek éli meg. Ha a gondozó elutasító vagy bántalmazó, a gyermek is 

értéktelenként éli meg önmagát, ami következésképp pszichopatológiai tünetek kialakulásához vezethet. 

Ha a korai kapcsolat bizonyos aspektusai túl fájdalmasak a gyermeknek (pl. bántalmazó szülő) akkor is 

törekszik a gyermek a pszichés homeosztázis fenntartására, ezért olyan védekező mechanizmusokat (pl. hasítás) 

épít be az én reprezentációs készletébe, amelyek segítségével mégis fenntartható a törékeny biztonság élménye. 

A tényleges gondozói viselkedésnek nagy szerepe van abban, hogy a csecsemő kapcsolati reprezentációi mi 

módon épülnek be a fejlődő énbe, vagyis befolyásolja elvárás-rendszerét és orientálja annak tekintetében, 

hogyan viselkedjen később a számára fontos személyekkel kapcsolatban. 

A Belső Működési Modell jellemzői 

• Az élet első hónapjaiban kezd alakulni, a 12. hónapra mintázódnak meg a stabil, egyéni különbségek. 

• Események általános reprezentációjából származik. 

• Teljes eseménysorokra – ezekben integrált összinformációra – épül. 

• Tartalmaz emocionális és kognitív komponenseket, viselkedést irányít. 

• Figyelmi- és memóriaműködést irányít. 

• Szabályokat, törvényeket tartalmaz, amelyek alapján tapasztalatokat értékelünk. 
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• A konkrét tapasztalatok függvényében változhat. 

• Változása a gondolkodási folyamatok változását is okozza. 

• Kialakulása után meghatározza az események értékelését. 

• Kialakult formájában tudatosságot meghatározó, stabil része lesz a személyiségnek. 

• Lényeges szerepe van a későbbi kötődési események alakításában. 

• Meghatározza a későbbi partnerekkel szembeni kapcsolati elvárásokat. 

• Flexibilis, de stabil rendszer. 

10.2.5. 2.5. A kötődés funkciója 

A korai kötődésnek három fő funkciója van. 

• Biztonságot és örömöt nyújt, melyben a gyermek és gondozója közötti érzelmi és mentális összefonódás jön 

létre. 

• A kapcsolat megszakadása elleni tiltakozás, mely mindkét félből heves érzelmekkel kísért ellenkezést és 

fiziológiai reakciókat vált ki. 

• A kapcsolat hőfoka a gyakori kölcsönös testi közelség, a közösen kezdeményezett és elvárt kapcsolat 

fenntartása során kialakult együttműködés, olyan értelmező mentális reprezentációkat hoz létre, melyek 

meghatározzák a közelebbi vagy távolabbi érzelmi társakkal való viszonyt, lehetőséget teremtenek a 

kölcsönös megértésre, a másik szándékainak pontos felismerésére. 

Az adaptáció mértéke azon múlik, hogy a korai társkapcsolatok időszakában elsajátított társas reprezentációk, 

mennyiben hasonlítanak más személyek által hordozott gondolkodásmódhoz. A reprezentációs hasonlóságot 

kulturális szabályrendszerek, anya–gyermek kapcsolatról szóló elvárások és nevelési szokások teremtik meg. 

Tehát az egyén adaptációja azon múlik, hogy képes-e a saját érdekein túl, rajta kívülálló szempontokat, mások 

érdekeit a saját viselkedésének irányításában figyelembe venni. A biztonságos kötődés sokrétű összetevőinek 

összefoglalást az 1. ábra mutatja be. 

2.53. ábra - 1. ábra: A társkapcsolatok és az idegrendszer fejlődés kölcsönhatásai 
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10.2.6. 2.6. Az elsődleges gondozó kiegészítői, helyettesítői 

Az elmúlt években állatokkal végzett vizsgálatok egyre határozottabban mutatnak rá a kötődési rendszer 

biológiai összetevőire (Hofer, 2005). Az anyjától elválasztott patkánykölyök fizikai aktivitása változatlan 

marad, de a szívritmusa csökkent, ha csak nem részesítik más formában hő-utánpótlásban. Nem csökken 

azonban a kölyök szívritmusa, ha a gyomrába anyatejet juttatnak. 

Neurokémiai stresszválasz tekintetében kivételt képeznek, többnyire az anya által hitelesített az utódot befogadó 

társas helyzetek, melyben az anya biztonságban tudja, az utód pedig biztonságban érezheti magát (DeVries, 

2002). Ezeknek a csoportoknak, szűkebb vagy tágabb családtagokból álló közösségeknek a jellemzői: 

• befogadják a családtagok gyermekeit, 

• lojálisak és segítőkészek az anyával, készek az altruista jellegű segítségnyújtásra, 

• közösségük jól szervezett, átláthatóak a kapcsolati és tulajdonviszonyok, 

• napi közelségben élnek egymással, 

• ugyanazokat az eszközöket használják az értékeiken és szerzeményeiken megosztoznak, 

• gyakran vonják be egymást játékokba, közös szórakozásokat szerveznek, közös rítusaik vannak, 

• visszafogják a csoporton belüli agressziót, és szabályozzák a párkapcsolati viszonyokat, 

• morális álláspontjaikat egyeztetve következetesen viselkednek egymással, 

• kifinomult problémamegoldási stratégiákat használnak, a feladatok megoldására informális koalíciókat 

hoznak létre, 

• kölcsönös alkalmazkodásra és modellek követésére törekednek. 

2. videó. 
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2. videó. 

Az anya távollétében ezek a személyek, csoportok enyhítik a szeparáció stresszhatásait, és átmeneti testi, 

biológiai és pszichológiai védelmet nyújtva elősegítik a gyermek én-fejlődését, és ezzel társas 

viselkedésrepertoárjának bővülését. Vagyis szociális és pszichológiai védőhálót vonnak a gondozásra szoruló 

tagjaik köré. Egyfajta szociális csillapító közeget alkotnak a gyermek és az idegen környezet között (social 

buffering effect, Kikusui és mtsai, 2006). Ez az anya és a családja által fenntartott biztonságos közeg teszi 

lehetővé a gyermek és a neveltetése szempontjából fontos személyek között kialakuló szoros kapcsolatot, amely 

érzelmi támaszt és kognitív fejlődési környezetet jelent a gyermek számára, olyan információs hálózatot, 

amelyben – fejlődési ütemének megfelelő mértékben – alkalom kínálkozik a világ új ismereteivel és kapcsolati 

formáival való találkozásra, az önállóság megalapozására. 

Tágabb értelemben, ebben a közegben kialakult érzelmi és kognitív tartalmú kapcsolatot nevezzük kötődésnek, 

amelyben nem egy személy, hanem egy közösség tagjai, vagy a közösség által használt eszközök, a környezet 

faunája és az általuk használt kisebb vagy távolabbi terek adják a megszokottság, a biztonság élményét. 

10.2.7. 2.7. A társas kapcsolatok és az idegrendszer-fejlődés kölcsönhatásai 

10.2.7.1. 2.7.1. A kötődés kialakulásának biológiai alapjai 

A szülő és utód kapcsolat legmeghatározóbb neurokémiai faktora, az oxytocin hormon valamint a 

neurotranszmitterek közül elsősorban az opioidok és a dopamin, amelyek a főemlősöknél és humán egyedeknél 

egyaránt fontos szerepet töltenek be a korai kapcsolat hosszú távú hatásainak felerősítésében és 

fennmaradásában (Young és Wang, 2004; Feldman és mtsai., 2007; Nagasawa és mtsai., 2012). 

A társakat összekötő erővonalak biológiai és pszichológiai összetevői kölcsönhatásban vannak ugyan, de 

minőségileg különböznek egymástól. A közös kapcsolati tér létrehozóinak individuális képességein múlik a 

kapcsolat minősége, a kölcsönös elégedettség. Az utód temperamentuma, fogadókészsége, másrészt a szülő 

elsődleges gondozói szerepre való felkészültsége és az utód temperamentumának elfogadása befolyásolja 

leginkább a kapcsolat minőségét. A kognitív idegtudományi modellek összehangolt rendszerbe ágyazzák a 

gének, hormonok, imprinting, tanulási tapasztalatok, a társas interakciók a kötődés különböző összetevőit. 

Az előbbieken kívül a környezeti faktorokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A korlátozott életfeltételeket 

kínáló, kaotikus veszélyes környezet a bizonytalan kötődési típus számára kínál több előnyt, míg a biztonságos 

kötődés számára a stabil tervezhető, gazdag erőforrásokkal rendelkező környezet a kedvezőbb. A szülő–utód 

kapcsolat kialakulása megelőzi a gyerek megszületését, bár kétségtelen, hogy a vajúdást lezáró első találkozást 

követően teljesedik ki. 

Emlősállatokkal végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy a vajúdás során a szülőcsatornába útjának induló magzat 

fizikai jelenléte nagymértékben fokozza a hipotalamusz paraventrikuláris magjában felszabaduló oxytocin 

mennyiségét. Az uterusz egyéb fizikai ingerlése is hasonló hatásokat vált ki (Forsling, 1986) (lásd 2. ábra). 

2.54. ábra - 2. ábra: Szülő és utód közötti reciprok kapcsolat biokémiai természete 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter02/c02j_anim002.mp4


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 396  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A központi idegrendszerben az oxytocin hormon termelődését, szülőben és utódban egyaránt több szenzoros 

inger is fokozza (szagingerek, hőhatás, mozgás és testforma látványa, vokalizáció). Ugyanakkor fájdalom, 

bizonytalanság, szorongás, krónikus stressz mindkét egyedben visszafogja az oxytocin termelődését (Nagasawa 

és mtsai., 2012 nyomán). 

A szülést követően az anya vérének oxytocin szintje korrelál az anyai magatartás viselkedéses jegyeivel. 

Emlősöknél, a vajúdást követően biokémiai blokáddal gátolt oxytocin termelés következményeként a várt anyai 

gondoskodó magatartás elmaradt. A paraventrikuláris mag biokémiai ingerlése ugyanakkor megnöveli az 

oxytocin szekréciót még szűz állatok esetében is. Következményként fokozott gondoskodó, anyáskodó 

magatartás jelenik meg (Pedersen és mtsai., 1994). Egészséges fejlődésmenet esetén, a postpartum időszakban a 

kölyök jelenléte, testének melege, a tejet adó mellek stimulációja növeli a vér oxytocin szintjét (Agren és mtsai., 

1995). A kölyöktől való szeparáció ugyanakkor jelentősen csökkenti, sőt hosszabb időre vissza is fogja az 

oxytocin szekréciót. A kölykök hangja és illata közvetlenül nem, csak áttételesen játszik szerepet az oxytocin 

termelődésében. Fokozza az anya kereső magatartását, a fizikai kontaktusigényt. 

Az anya magas oxytocin szintje elősegíti a kölyök fizikai közelségét. A melegség, érintés, egyéb stimuláló 

hatások pedig tovább fokozzák az oxytocin szekréciót és tovább erősítik az anya gondozói magatartást és 

magával hozza a szociális kontaktus által kínált biztonságot is. Az oxytocin tehát szerepet játszik az úgynevezett 

érzelmi megnyugvás (affective calm) kiváltásában (3. ábra). A test melege, a simogatás, a hívóhang, az anya 

illata együttesen rejtett regulátorként hangolja be az utód kötődési képességét. Amennyiben az anya a 

táplálkozás biztonságos helyzetének biztosításával, rendszeres ritmusának megteremtésével, a saját biológiai 

igényeinek engedve kölcsönös kapcsolatba lép a gyermekével, megtörténik az affiliáció, az anya családtaggá 

avatja gyermekét. Ez az affiliációs tapasztalat a kiindulópontja az anyára irányuló szeretetnek. Humán 

egyedeknél pedig a későbbi romantikus párkapcsolatnak és a baráti érzéseknek (Feldman, 2012). 

Az oxytocin inhalációja embernél növeli a párkapcsolat érzelmi tartalmát, a szociális memória hatékonyságát, 

fokozza a gondozói motivációt, növeli a biztonságérzetet, a társak elfogadását (Buchheim és mtsai., 2009). 

Továbbá magas oxytocin mellett gyakrabban jön létre a felek között szemkontaktus, arckép nézése során a 

tekintett gyakrabban pihen meg a látott arckép szemkörnyéki területein (Guastella és mtsai., 2008). A 

szeretetteljes felnőtt párkapcsolatok kialakulásának kezdetén mindkét félben magas az oxytocin hormonszint. A 

párok oxytocin hormonszintje alapján szinte megjósolható a kapcsolat várható kimenetele (Schneiderman és 

mtsai., 2012). Az oxytocin tehát az empátiás, szeretetteljes kapcsolatok kialakulását, fenntartását, a társas 

támogatás megszerzését, és ezzel az egészséges testi és lelki állapot kialakulását segíti elő (lásd részletes a 3 

ábrán). 
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2.55. ábra - 3. ábra 

 

10.2.8. 2.8. A kötődés fokozatos fejlődése 

Az evolúciós fejlődés során az emberi fajfenntartási törekvések egyre inkább a kevesebb utód, nagyobb szülői 

befektetés felé mutatnak. Megszületésekor az emberi csecsemő éretlen az önálló életre: a legkiszolgáltatottabb a 

szülői gondoskodásnak, tehát adaptív érdeke, hogy olyan készségeket fejlesszen ki, amelyek az elsődleges 

gondozóhoz (általában az anyához) kötik. Születésekor az embergyermek genetikailag hajlamosított arra, hogy 

viselkedése elősegítse az anyához való közelséget és a vele való kontaktust. E hajlam gyökerei az evolúciós 

fejlődésben keresendők, mivel a gyermek a gondozóval való szoros közelség révén kisebb mértékben volt 

veszélyeknek kitéve, és ez adaptívan szolgálta/szolgálja túlélését. A kötődés azután e veleszületett 

viselkedésekre való szülői válaszkészség eredményeként formálódik a szenzitív periódus során az első 

életévben. 

Az anya érdeke is, hogy rendelkezzen megfelelő nyitottsággal, képes legyen befogadni csecsemőjének kötődési 

törekvéseit. Az anya-gyermek kapcsolatnak mindkét fél aktív résztvevője. A szülő gondozói hajlamainak 

megerősödését kulcsingerek segítik, pl. 

• A bébi-séma, juvenális vonások: nagy fej, kis test, pufókság 

• A gyermek tartása: Kultúrától függetlenül az anyák bal karjukon hordják a csecsemőt: ok: jobb kéz szabadon 

maradjon és a csecsemő közel legyen a szülő szívhangjához. 

• Szoptatás, amelynek funkciója a tápláláson kívül kötődés elősegítése, testkontaktus, megnyugtatás is. 

A kötődés kialakulása az alábbi fázisokon megy keresztül: 

Születéstől 

• kötődés előtti fázis – független, veleszületett. cselevési minták (pl. reflexek) a kapcsolat kezdeményezésére és 

fenntartására, (vizuális kontaktus, testközelség megnyugtató hatása). Ebben az időszakban nincs 

megkülönböztetett kötődési személy 

2-3 hónapos korban 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 398  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• „kötődés-a-cselekvésben” (hangadás, sírás, mosoly, közelségkeresés) 

• a gyerek már képes vizuálisan megkülönböztetni az elsődleges gondozót 

• jelzések és orientáció a kiemelt személy felé – céljuk a közelség fenntartása. 

6-8 hónaptól 

• aktív, kapcsolat-specifikus kötődés specifikus gondozó személyhez 

• mozgással és bontakozó hangadással, „nyelvvel” kezdeményezi és hajtja végre a közelségkeresést, vagy 

távolodást 

• anya: biztonságos bázis és szociális referencia. A gyermek oszcilláló viselkedést mutat az ismeretlen, de 

izgalmas, felfedezendő külvilág és a biztonságos anya közt. 

2-3 évtől 

• Célirányított társas viszonyok jelenléte érzékelhető. A gyerek már képes megérteni a helyzeteket az anya 

nézőpontjából. 

• Anya mentális állapotait figyelembe véve állítja be az optimális közelségre irányuló viselkedését. 

10.3. 3. A kötődéselmélet 

10.3.1. 3.1. Történeti előzmények 

Az anya-gyermek kapcsolat megfigyeléses tapasztalatainak összegzése során a kutatókban felmerült a kérdés 

vajon a kötődés kialakulásának hajtóereje az ösztönt-kielégítés és/vagy veleszületett kapcsolati igény? A 20. 

század első felében keletkezett elméletek az elsődleges gondozóval való kapcsolat forrását a táplálékszerzési 

ösztön megnyilvánulásának tartották. Bolwby (1969, 1973) elmélete viszont arra az axiómára támaszkodik, 

hogy a csecsemő szociális interakcióra való hajlammal születik. (Fonagy és Target, 2005) Bowlby elutasította a 

kortárs pszichoanalitikus elképzeléseket, és megállapította, hogy a gyermek libidinózus kötése anyjához nem az 

anya szükséglet-kielégítő funkciójából eredeztethető. 

A korai kapcsolati szükséglet elméleteinek forrásai az 

• Evolúciós pszichológia kutatásai (Harlow, (1961) a majomkölykök veleszületett kontaktusigényét tárta fel. 

Kísérletsorozata anyai deprivációban nevelkedő rehsusmajmokkal bebizonyította, hogy az anya gyerek 

kapcsolat fontos összetevője a testi érintkezés. A testi kapcsolat igénye összefügg azzal a biztonsággal, amit 

az anya jelent. Az anya szerepe az, hogy bevezesse kicsinyét a mindennapi élet szokásrendjébe (ezt a funkciót 

a műanya7 nem képes betölteni). A kapcsolat nyújtotta biztonságra való törekvés elsődleges szükséglet, a 

közelség és a testi kontaktus, a komfortérzés hordozója. Az anya – gyermek kapcsolat minden későbbi 

kapcsolat mintája és irányítója. 

• Pszichoanalítikus elmélet, különösen az ebből kialakuló tárgykapcsolati elméletek (Hermann, 1943 – 

megkapaszkodási ösztön, Fairbairn, 1953 – elsődleges tárgykeresés elméleti konstrukciójával.) A 

pszichoanalitikus elmélet részleteivel a személyiséglélektani fejezetek foglalkoznak részletesebben. 

• Kognitív információfeldolgozási elméletek. Lásd a korábban említett Belső Működési Modellnél. 

10.3.2. 3.2. A kötődés kísérletes vizsgálata és ennek hatásai 

A kötődési viselkedés laboratóriumi mérésére alakított ki kísérleti helyzetet Mary Ainsworth és mtsai., (1978). 

Az Idegen Helyzet néven ismertté vált kísérleti elrendezésben 106 12 hónapos középosztálybeli csecsemőt és 

családjukat vizsgáltak. Az eljárás lényege hogy fokozódó, rövid idejű szeparációs helyzeteket teremtsenek, 

melyeket az anyával való újra találkozás követ. A kutatók feltételezték, hogy a csecsemők anyjuk jelenlétében 

                                                           
7Harlow vizsgálati helyzetében különböző funkcióképességű bábukat helyezett az anyától elválasztott kismajmok ketrecébe. A jelen nem 

lévő szülőt pótlandó, a bábuk egy részét cumisüveggel, másokat puha, az egész bábut burkoló bunda felülettel látta el. A „műanyán” és az 
édesanyával nevelkedő majmok viselkedés és affektív repertoárját hasonlította össze. 
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nyugodtan explorálnak és a szeparáció alatt és az anyával való újra találkozás elején jellegzetes kötődési 

viselkedéseket mutatnak. A kísérlet célja: 

• A kötődési viselkedéses rendszer és más viselkedési rendszerek interakciójának megfigyelése. 

• A kötődés laboratóriumi megnyilvánulásainak összehasonlítása az otthon megfigyelt anya-gyerek 

interakciókkal. 

A kísérlet 8 epizódból áll; szereplők: anya (mama M), gyermek (baba B), idegen (nő), 2 megfigyelő az 

objektivitás miatt; minden epizód 3 percig tartott; az otthoni játékoktól eltérő játékokat adtak a gyermekeknek az 

exploráció biztosítása miatt. Az idegen (I) barátságos nő feladata volt, hogy vonja be a gyermeket a játékba, s ha 

az anya elment, akkor nyugtassa meg. 

Epizódok 
 

  Jelen van Történik 

1. B + M A megfigyelő bevezeti az anyát és a csecsemőt a szobába. 

2. B + M Az anya bevonja a gyermeket a játékba, majd leül egyik székre. 

3. B + M +I Bejön az idegen, köszön az anyának, majd leül a másik székre. Az idegen játékot 

nyújt a gyermeknek, amit ő el is fogad. Az epizód végén az anya a táskáját a 

széken hagyva kimegy. 

4. B + I Addig az idegen elvonja a gyermek figyelmét, a gyermek nem látja, hogy az anyja 

távozását. Amikor észreveszi, hogy anyja eltűnt, aktivitása csökken: pl. sír, a 

játékot elveszi az idegentől, de azután eldobja. A gyermek egyedül maradt az 

idegennel. Az idegen megpróbál kapcsolatot teremteni a gyermekkel. Az anya az 

epizód végére visszajön. 

5. M + B Az anya és a gyermek egyedül maradnak. Az anya igyekszik megnyugtatni a 

gyermeket, hogy újból explorálhasson. Ezután kimegy. 

6. B A gyermek egyedül marad a szobában, majd az epizód végére az idegen bejön. 

7. B + I A gyermek az idegennel van, majd az anya is visszajön. 

8. B + M Az idegen kimegy, anya és gyermek van csak a szobában. 

Ainsworth és mtsai. (1978) feltételezték, hogy az anya távozására minden gyermek tiltakozik, sír, és amikor az 

anya visszajön, a gyermek örül és játszik. 

A kísérleti eredmények azonban azt bizonyították, hogy a gyermek válasza attól függ, hogy előzőleg milyen 

kapcsolatot alakított ki az anyával. Elsődlegesen 3 kategóriát különített el, ami megfelel a 3 lényeges kötődési 

típusnak. 

10.3.3. 3.3. A kötődési típusok 

A típusú gyermekek (15%) – SZORONGÓ, ELKERÜLŐ 

• amikor az anya és a gyermek együtt van a szobában, az ilyen típusú gyermek közömbös az anya helyzetével 

kapcsolatban 

• nem minden esetben sír, amikor az anya kimegy 

• az idegen ugyanolyan hatékonyan tudja megvigasztalni, mint az anya, az idegenre nem mutat distresszt 

• amikor az anya visszajön, a gyermek elfordul, nem megy oda hozzá, szinte alig veszi észre visszatértét. 

• az a gyermek tapasztalata, hogy az anya nem képes stabilizálni érzelmi aktivációs szintjüket vagy 

túlstimuláló, ezért ők maguk túlszabályozzák az affektusaikat és elkerülik a stresszteli helyzeteket. 

Korábbi anyai viselkedés: (sokszor rejtetten) elutasító, távolságtartó a gyermekkel, különösen a fizikai 

kontaktust kerüli 

B típusú gyermek (70%) – BIZTONSÁGOSAN KÖTŐDŐ 
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• az ilyen típusú gyermek az anya jelenlétében nyugodtan játszik és pozitívan reagál az idegenre, 

• az anyával folyamatosan fenntartja a kontaktust 

• nyugtalan, ha az anya kimegy, és az idegen nem tudja őt megnyugtatni (de az anya igen), 

• eltérő módon viszonyul az anyához és az idegenhez, 

• gyorsan megnyugszik az anya karjában, 

• stressz-teli helyzetben is fennmarad a szervezett viselkedés, mert jól koordinált szenzitív interakciók 

tapasztalatán alapul, a negatív érzelmek nem fenyegetnek széteséssel. 

Korábbi anyai viselkedés: érzékenység a gyermek reakcióira, harmonikus együttlét jellemzi anya és gyermeke 

kapcsolatát. Szenzitivitás, érzelmi megosztozás jellemzi. 

C típusú gyermek (15%) – AMBIVALENS, ELLENÁLLÓ 

• dühösebb, passzívabb, mint az előző két típusba tartozó gyermek, 

• keveset játszik, sokat sír, 

• akkor is szorongónak tűnik, amikor az anya mellette van, 

• az anya távozása feldúlja, és visszatértekor sem nyugszik meg, 

• keservesen sír, hogy vegye fel az anya, de amikor ez megtörtént, azonnal le akar mászni, 

• nem tér vissza a játékhoz, amikor visszatért az anya, hanem állandóan őt monitorozza, 

• visszautasítja az idegen kapcsolatteremtő próbálkozásait a szeparáció előtti epizódban, 

• stressz-jelzéseit fölerősíti, érzelmeit alulszabályozza, annak érdekében, hogy választ váltson ki az anyából, 

fenyegetettség érzésük küszöbe alacsony, 

• folyamatosan kontaktust keres, de a kontaktusban is frusztrált. 

Korábbi anyai viselkedés: inkonzisztens, bejósolhatatlan, néha indokolatlan agresszivitás 

Fontos azonban, hogy mindhárom csoportba tartozó gyermekre jellemző egyfajta szervezett viselkedésminta 

jelenléte, amit az anyáról való tapasztalatainak függvényében működtet, így a helyzet függvényében adaptív 

viselkedés az A és a C típusú viselkedésminta is, annak ellenére, hogy nem ideális. Kultúrközi 

összehasonlításban kiderül, hogy más kultúrák hagyományain alapuló kapcsolat esetén más-más viselkedésmód 

adaptív a gyermek számára (pl. Kibutzban nevelt gyermekek között több az A típusú). (Main, 1990) 

Később Main és Solomon (1986) megállapított egy 4. kategóriát is: 

D típusú gyermek – DEZORGANIZÁLT, DEZORIENTÁLT 

• irányvesztett, szervezetlen, viselkedést mutat 

• lemerevedik, tapsol, fejét a falba veri 

• menekülni próbál a helyzetből, 

• disszociatív állapothoz hasonló viselkedést mutat, 

• a szülő a félelem és a megnyugtatás forrása is egyben. A kötődési rendszer egymásnak ellentmondó 

motivációkat mozgósít. 

Korábbi anyai viselkedés: Lehet súlyos érzelmi elhanyagolás, bántalmazás, súlyos pszichiátriai betegség. 

Lehet, hogy a szülő volt bántalmazott, a gyerekek a szüleik traumájának másodlagos elszenvedői. Az anya 

rémülten vagy rémisztően, vagy transzállapotban van együtt a gyerekkel 
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Összefoglalva: A kötődési mintázat elsődlegesen az anya viselkedésének függvényében alakul. Az anya 

gondozói viselkedése komplex tulajdonságrendszert foglal magában, amelyek befolyásolják a kettejük közötti 

spontán interakciók minőségét. Ezt modulálhatják: 

• a kulturális értékek, nevelési szokások: eltérő kultúrákban végzett kötődési vizsgálatokban eltérő mintázat-

gyakoriságot tapasztaltak. 

• Az anya saját családjának gondozási attitűdjei, saját anyjával való kötődésének története szintén hatással van 

rá. 

A kialakult mintázat transzgenerációsan áttevődhet. Legmeghatározóbb eleme az anyai szenzitivitás. Vagyis a 

szenzitív gondozó érzékeny a gyerek jelzéseire: sikeresen kódolja és megkülönbözteti őket, „jó időben, jó 

adagban” válaszol rájuk. Érzékeny a ráhangolódásban is: képes segíteni a kielégítő és kölcsönös érzelem-

szabályozást a mindennapi interakciók során (pl. etetéskor, játékban, fürdetéskor, altatáskor stb.) Ez nem jelenti 

az állandó, tökéletes illeszkedést a gyermek igényeihez, hanem azt, hogy legyen mód az illesztési zavarok, a 

félreértések kiküszöbölésére (pl. baba szándékainak „találgatása”). Az első három hónapban megfigyelt anyai 

viselkedés teszi a legjobban bejósolhatóvá a gyermek első év végén mutatott kötődési viselkedését. 

10.3.4. 3.4. Többirányú kötődés 

A kötődési kapcsolat nem az elsődleges gondozóval kialakított kizárólagos kapcsolatot jelenti. A más gondozó 

személyekhez (pl. apa) fűződő, egymás mellett, függetlenül fejlődő, majd az első életév végére hierarchikus 

rendszerbe szerveződő kapcsolatok intenzitása az interaktív tapasztalatok mennyiségének függvényében alakul 

ki. A kapcsolatok minőségét azonban – az elsődleges kötődéshez hasonlóan – a tapasztalatok minősége 

határozza meg. A kötődések hierarhiája független a kötődések minőségétől, vagyis a hierarhiában az első helyen 

álló gondozó személyhez való kötődés nem feltétlenül párosul érzelmi biztonsággal. (Hédervári-Heller, 2008) 

10.4. 4. Ha a kötődési kapcsolat megszakad vagy meglazul: a 
depriváció következményei 

10.4.1. 4.1. A kötődési kapcsolat zavarai 

A gondozóval alakuló kapcsolat hiányának következményeit elsőként René Spitz (1946) vizsgálódásai tárták fel. 

A csecsemőotthonban nevelt gyermekek fejlődését vizsgálva megállapította, hogy a körültekintő fizikai 

gondoskodás ellenére a nevelőottoni csecsemők fizikailag és érzelmileg nem megfelelően fejlődnek. 

Kutatásának alapja az anyai depriváció következtében megjelenö „hospitalizmus szindróma” csecsemőkorban, 

amely magával hozza a csecsemő teljes mértékű visszahúzódását és elfordulását a szociális környezettől. Az 

érzelmi gondozói kapcsolat hiánya fokozatosan kialakuló súlyos csecsemőkori depresszióhoz (anaklitikus 

depresszió) és a testi fejlődés lelassulásához, szélsőséges esetben halálhoz vezethet (Spitz, 1946). 

Mai álláspont szerint a hospitalizmus és más egyéb csecsemőkori lelki megbetegedések oka nem csupán az 

anyai depriváció, hanem olyan konstelláció kialakulása, amelyben szerepet játszhat többek között az érzelmi 

elhanyagolás, bántalmazás vagy az állandó gondozó személy hiánya. (Hédervári-Heller, 2008). A bizonytalan 

kötődés (A és C típus) nem feltétlenül vezet a kötődési zavarhoz, hiszen ezek a típusok a gyermeknek a 

helyzethez alkalmazkodó célszerű adaptációját jelentik. (Brisch, 1999; Crittenden, 1990, idézi Hédervári-Heller, 

2008) Ahogy a biztonságos kötődés védőfaktorként jelentkezik a pszichés megbetegedések megelőzésében, a 

bizonytalan kötődés rizikófaktornak számít. A D típusú, dezorganizált kötődés azonban nagy valószínűséggel 

lesz a későbbi pszichés zavarok előfutára, különösen más rizikófaktorokkal párosulva (Greenberg, 1999). 

10.4.2. 4.2. Klinikai implikációk, gyermek pszichopatológia 

Bolwbynak a kötődési rendszer érzelmi dinamikájáról folytatott kutatásai nyomán a fejlődéspszichológia új 

megvilágításba helyezte a klinikai problémák megjelenésének kérdését. Kutatások szerint a kötődés 

bizonytalansága olyan meghatározó nem-specifikus faktor, amely nagymértékben növeli a gyermekkori 

pszichopatológia megjelenését, de önállóan nem felelős érte, ahogy a biztonságos kötődés sem garantálja 

egymagában, hogy a gyermek pszichopatológia megjelenése nélkül fejlődik. (Cassidy és Shaver, 2008, p.656) A 

kötődéselmélet lehetővé teszi a gondozóval való korai kapcsolatok fejlődésre és pszichopatológiai állapotokra 

gyakorolt hatásainak megértését, a terápiás folyamatok pontosabb megtervezését (pl. kognitív-affektív elvárás-

rendszer, érzelem- és viselkedésszabályozás, megküzdési stratégiák, stressztűrő képesség stb.). A kötődés 

zavaraival leggyakrabban az alábbi gyermekkori pszichopatológiák hozhatók összefüggésbe: 
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10.4.2.1. 4.2.1. Kötődési zavarok 

A klinikai gyakorlatban alkalmazott DSM-IV diagnosztikai kézikönyv megkülönbözteti az élet első 5 évében 

jelentkező korai fejlődési zavar két típusát: „reaktív/gátolt kötődési zavart” (inhibited) (DSM-IV-TR: F94.1), és 

a „reaktív/gátlástalan kötődési zavart” (disinhibited) (DSM-IV-TR: F94.2). A gátolt típus a gyermek szociális 

kapcsolatainak a tartós zavarával jellemezhető, emocionális nehézségekkel küzd, elsődleges gondozója felé sem 

nyilvánít kötődési viselkedést. Jellemzői az ijedősség, elkeseredettség, hipervigilitás, szegényes interakciók a 

kortársakkal, agresszió). A gátlástalan típus tartósan fennálló, a szociális funkciók egy részére korlátozódó 

rendellenesség (diffúz, válogatás nélküli kapcsolatteremtés, figyelemfelkeltő és különbségtétel nélküli 

barátságos viselkedés, szegényesen modulált, felszínes kortárs kapcsolatok). Fontos, hogy a súlyos érzelmi vagy 

testi elhanyagolás/depriváció, bántalmazás következtében kialakuló kötődéshiány (Brisch, 1999; Greenberg, 

1999) nem azonos a bizonytalan kötődés különböző formáival. A gyermek ez esetben rendelkezik kötődésel, de 

azt a lehetőségekhez mérten a számára leginkább adaptív módon igyekszik megjeleníteni. 

10.4.2.2. 4.2.2. Magatartási zavarok 

A viselkedésre jellemző, hogy visszatérő és tartós asszociális, agresszív vagy dacos sémák vezérlik. A háttérben 

meghúzódhat a bizalmatlanság, a rossz családi minták, nem biztonságos kötődési stílus. Fajtái: családi körre 

korlátozódó, kortárscsoportra vonatkozó, oppozíciós zavar. 

10.4.2.3. 4.2.3. Kevert magatartási és emocionális zavarok 

A fennálló magatartászavar kombinálódik depresszióval, szorongással. Esetükben a szorongás a lényeges, 

amelynek hátterében bizonytalanság, illetve kötődési problémák állhatnak. 

10.4.2.4. 4.2.4. Emocionális zavarok 

Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő érzelmi zavarok, a normális fejlődés eltúlzott formái. Nem megfelelő 

fejlődés jellemzi őket. Ide tartozik a szeparációs szorongás, a fóbiás szorongás, a szociális szorongás és a 

testvér-rivalizáció. 

10.4.2.5. 4.2.5. Szelektív mutizmus 

Esetükben a zavarral társuló szociális szorongás, visszahúzódás, túlérzékenység a lényeges. A zavar nem 

kifejezetten korai fejlődési zavar, viszont a kialakulásában szerepet játszanak a nem megfelelő kötődési, 

kapcsolati minták. 

10.4.2.6. 4.2.6. Dadogás 

Nem kifejezetten korai fejlődési zavar, viszont a hátterében meghúzódhatnak korai sérült kapcsolati minták, 

amelyek a későbbi fejlődés megakadását, szorongást okoznak, amely pedig a beszéd folyamatosságának 

zavarában jelenik meg. 

10.5. 5. A kötődés és a felnőttkori társas kapcsolatok 

10.5.1. 5.1. Kötődési vizsgálat felnőttekkel (AAI, Felnőtt Kötődési Interjú) 

Az Idegen Helyzet kísérletek és a kötődési típusok klasszifikációt figyelembe véve kutatók (George, Kaplan, és 

Main, 1984, 1985, 1996) kidolgoztak egy Felnőtt Kötődési Interjú rendszert, amelynek keretében először az 

Idegen Helyzet kísérletben vizsgált gyermekek szüleit korai kapcsolati élményeikről kérdeztek ki (szeparációs 

élmény, betegség, büntetés, bántalmazás stb.). A szüleikkel kapcsolatban 5-5 melléknév felsorolását kérték, 

majd a melléknevekhez történeteket, emlékeket kellett kapcsolni. Az interjú fő célja annak a kiderítése, hogy 

befolyásolhatják az élmények a személyiségfejlődést, és van-e összefüggés a saját szüleikhez való kötődés és 

saját gyermekeik kötődési stílusa között. 

A szószerinti beszámolók narratívum koherenciáját, tartalmát (harag, elutasítás, idealizáció) és a prezentálás 

formáját vizsgálták. 

Eredmények: A gyermekkori kötődési stílus nagy (68-75%) megfelelést mutat a felnőttkori kötődési típussal, de 

nem minden esetben. 

A megfelelések a következők voltak: 
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F (free) felnőtt biztonságos, autonóm és B típusú gyermek 

• szabadak, autonómak 

• nagyra értékelik, meghatározónak tartják a korai kapcsolatokat 

• emlékeiket koherensen integrálják, saját történéseiket figyelemmel kísérik 

• képesek a vágy és a valóság elkülönítésére 

Ds (dismissive) felnőtt figyelmen kívül hagyó, elutasító és A típusú gyermek 

• a kapcsolat tapasztalatait minimalizálja, 

• kerülő módon letagadja, leértékeli vagy idealizálja emlékeit 

• belső állapotaiban ellentmondás tapasztalható 

• magas GBR-t mutat kényes kérdésnél 

E (entangled) felnőtt elárasztott, önmarcangoló és C típusú gyermek 

• zavarodottság, haragos vagy passzív viszony a kötődési személyhez 

• az elbeszélésben pillanatonként változik a szüleivel megélt kapcsolat 

• gyermekkori sérelmeire panaszkodik, sértett, tiltakozó csecsemőre emlékeztet 

• zavaros, befejezetlen, terjengős, pszichológiai zsargonnal megtűzdelt mondatokban beszél, beszédmódja 

gyerekes 

• szülőnek címzett mondatok fordulnak elő az elbeszélésben. 

U/d/d (unresolved) felnőtt megoldatlan, dezorganizált és D típusú gyermek 

• jól szervezett szövegekkel, magas intellektusúan kommunikál, de a traumatikus eseményeket átugorja 

• ha mégis belefog, hirtelen a beszédmód szétesik 

• zavarodottság az elbeszélésben 

• a szereplők motivációit összekeveri. 

A felnőttek kötődésre vonatkozó beszámolóinak nyelvi jellemzőiből leszűrhető következtetések nagy prediktív 

erővel rendelkeznek a felnőtt érzelemszabályozás hatékonysága és későbbi szülő-gyermek kapcsolat 

tekintetében. A Felnőtt Kötődési Interjút számos klinikai és kutatási területen alkalmazzák. 

10.5.2. 5.2. Érzelemszabályozás a felnőttkorban, reális önértékelés 

Az egyén saját értékéről, képességeiről, kompetenciáiról alkotott reális önértékelése elengedhetetlen része az 

egyén pozitív önképének. A kötődési személlyel kialakított biztonságos kapcsolat interiorizálása révén a 

felnőttek képesek önmagukat szerethető, értékes, kompetens személyként értékelni. Az interakciók során 

kialakuló biztonságérzet az alapja az autonóm érzelemszabályozás képességének, amely hatékony önnyugtató 

mechanizmusok működését segíti. Fenntartja az érzelmi egyensúlyt kudarc, elutasítás, nehézségek esetén is. A 

biztonságos kötődésű egyének önképe pozitívabb, stressz-kezelő mechanizmusaik hatékonyabbak. Mivel 

biztonságos kötődést elősegítő gondozóik gyermekkorukban érzelmekkel, szándékokkal, vágyakkal rendelkező 

lényként kezelték őket, felnőttkorukban megfelelően működik reflektív képességük, azaz, kapcsolataik során 

mások megértésében másoknak mentális állapotokat, érzelmeket, vélekedéseket tulajdonítanak, vagyis képesek 

a mentalizációra és a reális önértékelésre, ami nagymértékben megkönnyíti interperszonális kapcsolataikat. 

10.5.3. 5.3. Felnőtt pszichopatológia 
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Jelen tudásunk szerint a korai kötődés és a felnőttkori pszichopatológia összefüggését tekintve, szoros kapcsolat 

mutatkozik a D kötődés és a serdülő/fiatal felnőttkori disszociatív tünetek (Carlson, 1998; Sroufe és mtsai., 

2005a) valamint a C kötődés és a szorongásos zavarok (Warren és mtsai., 1997) között. Közelebbről: az 

elszenvedett kötődési trauma, különösképpen a bántalmazás nyilvánvaló kapcsolatban áll a D kötődési stílussal, 

valamint a disszociatív zavarokkal. Az elérhetetlen, fenyegető gondozásnak kitett, következésképp hiperarousalt 

gyakran megélő gyermek érzékenyített neurobiológiai felépítése esékennyé teszi a disszociatív és szorongásos 

tünetek későbbi megjelenésére. A saját kötődési történetükkel elárasztott felnőttek (E típus) gyakran jelenítenek 

meg a generalizált szorongás tüneteihez hasonló diffúz érzelmeket, vagy fokozottan fókuszálnak bizonyos 

érzelmi összetevőkre, mint a különböző fóbiákban szenvedő egyének. 

10.5.4. 5.4. A kötődéselmélet alkalmazása a pszichoterápiában 

Egészében véve, a kötődéselméleti kutatások, és gyakorlati megfigyelések alátámasztják, hogy az egyén 

kötődési szerveződésének dinamikája, és mentalizációs képessége döntő szerepet játszik abban, hogy az egyén 

mennyire nyitott és képes a pszichoterápiás segítség befogadására. Mára elfogadott tény, hogy kötődéselmélet 

kerete megbízható támpontot nyújt a pszichoterapeuták számára, hogy megérthessék és elemezni tudják a 

páciensek védekezési mechanizmusainak összességét, az érzelemszabályozás képességét, a motivációk és a 

kapcsolati dinamika összefüggéseit. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a kötődés és annak folyamatai 

kétségtelenül fontos aspektusai az emberi tapasztalatoknak, de teljes komplexitásában nem határozzák meg az 

egyént. 

10.6. 6. Összegzés 

A korai kötődés önálló motivációs bázissal rendelkező egyetemes késztetés, amely kapcsolatban áll más 

motivációs rendszerekkel. A gondozóhoz való közelség/kötődés az evolúció során az adaptív túlélés eszköze 

volt. A kötődési stílus a gondozó-gyermek közötti korai interakciók tapasztalataiból leszűrt reprezentációs 

rendszer, amely segíti a gyermeket abban, hogy megtalálja a gondozóval való optimális közelséget. Ha a 

kötődés megszakad, korai életszakasz során elszenvedett hiányok, nélkülözések nem múlnak el nyomtalanul. 

Klinikai esettanulmányok, felmérések valamint főemlősökkel végzett anya deprivációs vizsgálatok szerint, a 

gyermek és felnőttkori szorongások, fóbiák, társkapcsolati zavarok, saját család kialakítása és saját 

gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, valamint drogokkal való visszaélés gyakorisága szorosan összefügg 

a korai kötődés minőségével. A testi és téri közelségben fejlődő anya-gyermek kapcsolat pszichológiai 

természetét, valamint a leggyakrabban előforduló kapcsolati formákat már jól ismerjük, keveset tudunk azokról 

a pszichobiológiai folyamatokról, melyek az életvezetés során, mint markáns meghatározó hormonális agyi 

biokémiai ingerületközvetítő folyamatok, végigkísérik és motiválják az eredményes és esetenként ineffektív 

kapcsolatszövési stratégiákat. 

10.6.1. Tesztkérdések 

1. A korai kötődés 

A. elsősorban a gondozó és a gyermek temperamentumától függ 

B. önálló motivációs bázissal rendelkező egyetemes rendszer 

C. csak az elsődleges gondozóval kapcsolatban alakul ki 

2. A korai kötődés minősége nem befolyásolja 

A. az érzelemszabályozó képességet 

B. későbbi saját szülőség minőségét 

C. az emlékezeti kapacitást. 

3. A szenzitív imprinting periódus elmúltával, 

A. csak dezorganizált kötődés jöhet létre. 

B. nehezen alakítható ki biztonságos kötődés 

C. az elsődleges gondozó szerepét már nem töltheti be az anya 
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4. Kiépült kötődés esetén 

A. a kötődési viselkedés minden helyzetben megnyilvánul 

B. a gyermek tiltakozik a gondozótól való szeparáció ellen 

C. a szeparáció során a gyermek hospitalizációs szindrómát él meg 

5. A kötődési rendszer 

A. specifikus, egyénileg jellemző interakciók ismétlődésén alapuló viselkedési ellenőrző, motivációs 

rendszer 

B. nem foglalja magába a szenzoros-figyelmi rendszert 

C. fő funkciója a környezet explorációja 

6. A Belső Működési Modell jellemzője: 

A. Események általános reprezentációjából származik. 

B. Emocionális komponensekből épül fel, független a gondolkodási folyamatoktól. 

C. Veleszületett képességek sémáját tartalmazza. 

7. Az empátiás, szeretetteljes kapcsolatok kialakulását, fenntartását, a társas támogatás megszerzését 

A. a szerotonin visszavétel irányítja 

B. a noradrenalin felhasználás serkenti 

C. oxytocin szekréció segíti elő 

8. Melyik állítás igaz? 

A. A kapcsolat-specifikus kötődés csak a 2-3. életévre alakul ki. 

B. A kötődés a cselekvésben már az 1. életév előtt jellemzően jelen van. 

C. A gondozó mentális állapotait iskolás korban kezdi érteni a gyermek. 

9. A kötődéselmélet történeti forrásai között nem szerepel 

A. a pszichoanalitikus elmélet 

B. evolúciós pszichológia 

C. fejlődési pszichopatológia 

10. Az Idegen Helyzet kísérletben 

A. a gyermek sohasem marad egyedül. 

B. az idegen feladata, hogy nyugtassa meg a gyereket az anya távollétében. 

C. minden gyermek sír az anya távozásakor. 

11. A Szorongó, elkerülő kötődési típusú gyermekek 

A. túlszabályozzák affektusaikat 

B. elsődleges gondozói korábban bejósolhatatlan viselkedést mutattak 

C. fenyegetettség érzésének küszöbe alacsony 
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12. A Dezorganizált kötődésre nem jellemző: 

A. szervezett viselkedésmintát tartalmaz 

B. a szülő a félelem és a megnyugtatás forrásai is 

C. bántalmazott szülők gyermekeire is jellemző lehet 

13. A korai fejlődészavarokkal nem hozható összefüggésbe 

A. magatartászavar 

B. PTSD (Poszttraumás stressz zavar) 

C. szelektív mutizmus 

14. A Felnőtt Kötődési Interjú 

A. kategóriái nem mutatnak összefüggést a korai kötődési típusokkal 

B. elemzési szempontja pl. a narratívum koherenciája 

C. csak Biztonságos kötődésű felnőttekkel vehető fel 

15. A kötődési zavarok összefüggést mutatnak a felnőttkori pszichopatológiák között 

A. a depresszív és disszociatív állapotokkal 

B. a személyiségzavarokkal 

C. a pszichózissal 
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11. 2.k. Funkcionális idegsebészeti beavatkozások a 
mozgászavarok kezelésében. Kovács Norbert 50%, 
Balás István 50% [Szakmai lektor: Gárdián Gabriella] 

11.1. 1. Bevezetés 

Szemben a tradicionális sebészeti beavatkozásokkal a funkcionális idegsebészeti eljárások új szemléletet 

képviselnek. Amíg a legtöbb tradicionális sebészeti beavatkozás a rezekcióra (pl. a daganatos vagy a gyulladt 
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szövetek eltávolítására), illetve az anatómiai rekonstrukcióra fókuszál (pl. a fejlődési rendellenességek 

helyreállítása során), addig a funkcionális idegsebészeti eljárások a nem megfelelő módon működő 

idegrendszeri struktúrák működését modulálják [1]. 

A funkcionális idegsebészeti beavatkozásokat a neurális működést módosító hatása alapján neuromodulációs 

eljárásoknak is nevezik. A neuromodulációs eljárások egy része a központi idegrendszeri struktúrák, míg más 

része a perifériás idegrendszer képleteinek működését képes megváltoztatni. A jelentősebb neuromodulációs 

eljárások a következők: 

• Mély agyi stimuláció (deep brain stimulation, DBS) 

• Gerincvelő stimuláció (spinal cord stimulation, SCS) 

• Motoros cortex stimuláció (motor cortex stimulation, MCS) 

• Intratekális baclofen vagy morpin pumpa (intrathecal baclophen pump, ITB) 

• Perifériás idegstimuláció (pl. n. occipitális stimuláció) 

• Sacralis idegstimuláció (sacral nerve stimulation, SNS) 

11.2. 2. Klinikailag fontosabb mozgászavarok 

Mozgászavarok alatt olyan neurológiai megbetegedések összességét értjük, melyek normális piramispálya 

funkció mellett alapvetően a mozgás-kivitelezés és koordináció szabályozását érintik, illetve akaratlan kóros 

mozgásmintázatok megjelenését okozzák. A legtöbb mozgászavar kialakulásának hátterében a bazális 

ganglionok kóros működése áll [1]. Mivel megfelelően elhelyezett elektródákkal a törzsdúci magvak kóros 

működése a legtöbbször jól modulálható, ezért nem véletlen, hogy a neuromodulációs beavatkozások fő 

indikációját a gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető mozgászavarok képezik. 

11.2.1. 2.1. Parkinson-kór 

A Parkinson-kór (PK) egy olyan neurodegeneratív megbetegedés, aminek a hátterében alapvetően a substantia 

nigra dopamintermelő sejtjeinek fokozott pusztulása áll, mely a bazális ganglionok neurotranszmitter 

rendszerének felborulásához vezet [2]. A PK szövettani jellegzetessége a központi idegrendszerben kialakuló és 

elterjedő Lewy-testek, melyek fő fehérje komponense az alfa-szinuklein [3]. (1. ábra) 

2.56. ábra - 1. ábra: Lewy-test 
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11.2.1.1. 2.1.1. Parkinson-kór motoros és nem motoros tünetei 

A Parkinson-kór ugyan jellemzően az idősebb korosztály betegsége, azonban egyre gyakrabban találkozhatunk a 

harmincas-negyvenes éveikben járó betegekkel. A jelenség hátterében feltehetőleg a környezeti ártalmak 

terjedése állhat, például a növényvédő vegyszerek ivóvízkészletbe való bejutása. Azonban a legtöbb beteg 

esetében a kiváltó okot nem lehet egyértelműen meghatározni. 

A betegséggel társítható nyugalmi kézremegés csak a betegek kisebb részénél jelenik meg (tremor domináns 

PK), vagyis a PK betegek akár 70%-nál sosem jelenik meg tremor. A betegek túlnyomó részében a 

meglassultság (bradikinézia), az izommerevség (rigiditás) és az izomgörcsök képezik a vezető tüneteket. 

Ezeket a fizikális vizsgálattal is jól azonosítható tüneteket hívjuk a PK motoros tüneteinek. 

Mivel a dopamin nemcsak a mozgás kivitelezésének szabályzásában játszik szerepet, hanem az öröm 

megélésében és a hangulat szabályzásában is (mesolimbikus pályák), ezért a Parkinson-kór tünetei igencsak 

szerteágazóak lehetnek. Depresszív hangulat, örömtelenség érzet, apátia, frusztráltság, bűntudat csak néhány a 

Parkinson-kórra jellegzetes hangulati élet változásai közül. Az alvászavar a PK betegek akár 70-90%-t is 

érintheti, ami másodlagosan a fáradékonyság és a koncentrációs képesség csökkenésén keresztül a betegek 

munkaképességét is korlátozhatja. 

A PK késői fázisában kognitív hanyatlás, vizelési és székelési probléma, erektilis diszfunkció, nemi vágy 

csökkenése, fokozott nyálfolyás és verítékezés, illetve testtartási instabilitás (gyakori megbotlások és elesések) 

jelenhet meg, melyek gyógyszeres kezelési lehetőségei meglehetősen korlátozottak. A nem-motoros (nem 

mozgással kapcsolatos) tünetek felismerése azért is különösen fontos, mert gyakran jelentősebb mértékben 

befolyásolják a beteg életvitelét és életminőségét, mint a motoros tünetekkel kapcsolatos problémák [4]. 

11.2.1.2. 2.1.2. Parkinson-kór diagnózisának felállítása 
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Amikor a Parkinson-kór első tünetei megjelennek, a substantia nigra sejtjeinek már 70-80%-a elpusztult és az 

általuk termelt dopamin szintje jelentősen lecsökkent. Ez a jelenség nemcsak az agyunk bámulatos 

kompenzációs képességére utal, hanem feltételezi egy több éves-évtizedes preklinikus állapot jelenlétét is. 

Számos vizsgálat próbálja azonosítani a Parkinson-kór preklinikus állapotát a korai gyógyszeres kezelés 

feltételezett neuroprotektív hatásának kiaknázása érdekében. Legújabb feltételezések szerint a kockázatkerülő 

életmód megjelenése, a szaglás képességének csökkenése és az alvás során megjelentő felkiáltások és nagyobb 

végtagmozgások (az úgynevezett REM Behavior Disorder) prediszponálhatnak a Parkinson-kór évekkel későbbi 

kialakulására [2]. 

A betegség diagnózisának felállítása a klinikai tüneteken alapul, mert jelenleg nem ismert olyan laboratóriumi 

vagy képalkotó vizsgálat (CT, MRI, SPECT vagy PET), ami a Parkinson-kórra specifikus és szenzitív 

eredményt adna. Ezen vizsgálatok jelentősége inkább a Parkinson-kórhoz hasonló tünetekkel járó egyéb 

megbetegedések (pl. hydrocephalus, Wilson-kór) kizárásában rejlik. 

A tévhittel ellentétben nem a nyugalmi tremor az első tünet a betegek döntő többségében, hanem az 

izommerevség és az ezzel együtt járó fájdalmas izomgörcsök. Gyakran találkozunk olyan Parkinsonos 

betegekkel, akik évekig a reumatológiára vagy ortopédiára jártak féloldali végtagfájdalmaikkal mielőtt a 

betegségük diagnosztizálásra került volna. Háziorvosoknak felbecsülhetetlen szerepük van a beteg megfelelő 

helyre történő beutalásában. Ugyanis ha valaki féloldali végtagfájdalommal jelentkezik és a fájdalom inkább az 

izmokra (pl. a vádlira, a bicepszre) lokalizálódik mintsem az ízületekre, akkor fel kellene merülnie a Parkinson-

kór lehetőségének is. Különösen igaz ez akkor, ha rákérdezve a beteg elmondja, hogy az érintett végtagja 

ügyetlenebb lett, írása megváltozott, mozgása kissé meglassulttá és nehézkesebbé vált. 

A PK diagnózisát jelenleg csak szövettani vizsgálattal lehet teljes biztonsággal bizonyítani, azonban a klinikai 

tünetek gondos elemzése alapján is megfelelő pontossággal fel lehet a diagnózist állítani. A diagnózis 

felállításában jelent segítséget a Mozgászavar Társaság (Movement Disorders Society) 2003. évi ajánlása [3, 4]. 

Az ajánlás lényege, hogy az PK diagnózisának kimondásához a Parkinson-kórra jellemző tüneteknek (pl. tartós 

oldal-aszimmetria) fenn kell állniuk, miközben a Parkinson-kórt utánzó betegségekre jellemző tüneteknek nem 

szabad jelen lenniük. Amennyiben a Parkinson-kórt utánzó betegségekre jellemző tünetek közül akár egy is 

észlelhető, nagy a valószínűsége annak, hogy a beteg nem Parkinson-kórban szenved, hanem egy Parkinson 

betegséget utánzó kórképben (pl. Parkinson Plusz Szindrómában vagy másodlagos parkinsonismusban). (1. és 2. 

táblázat) 

2.7. táblázat - 1. táblázat: Az idiopátiás Parkinson-kór diagnózisának felállításához a 

bradikinézia mellett legalább egy másik fő kritérium és három támogató kritérium 

jelenléte szükséges. Amennyiben akár egy kizáró kritérium is igazolható, nagy a 

valószínűsége, hogy Parkinson-kórt utánzó betegséggel állunk szemben 
 

Fő kritériumok Támogató kritériumok Kizáró kritériumok 

• Bradikinézia 

és legalább egy másik kritérium az 

alábbiak közül 

• 4-6 Hz-es nyugalmi remegés 

• Rigiditás 

• Más neurológiai betegséggel nem 

magyarázható testtartási 

instabilitás 

Legalább 3 jelenléte szükséges a 

diagnózishoz 

• Progresszív tünettan 

• Aszimmetrikus kezdet 

• Tartósan fennálló oldal-

aszimmetria 

• Nyugalmi remegés jelenléte 

(frekvenciájától függetlenül) 

• Legalább 10 éves betegségtartam 

• Jó levodopa hatékonyság 

• Levodopa-indukált túlmozgások 

• Levodopa a tüneteket a betegség 

kezdetétől számított 5. év után is 

• Korábbi gyakori, ismételt 

fejsérülés (pl. bokszolás) 

• Stroke, amit lépcsőzetesen romló 

parkinsonos tünetek követtek 

• Korábbi encephalitis 

• Neuroleptikus kezelés 

alkalmazása a tünetek 

megjelenésekor 

• Tartós tüneti javulás jelentkezik 

gyógyszeres kezelés nélkül is 

• Ha több mint 1 érintett vérszerinti 

rokon PK-s 

• Ha 3 év után is csak egyoldali 

tünetek észlelhetők 
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Fő kritériumok Támogató kritériumok Kizáró kritériumok 

javítja 
• Oculogyriás krízis 

• Szupranukleáris tekintés zavar 

• Kisagyi tünetek jelenléte 

• Hydrocephalus vagy  agydaganat 

jelenléte 

• Nagy dózisú levodopa tartalmú 

gyógyszeres kezelés mellett sem 

javuló tünetek 

• MPTP expozíció 

• Alsó végtagi piramis jelek 

jelenléte 

• Korán megjelenő demencia vagy 

gnosztikus zavar 

• Korán megjelenő urológiai okkal 

nem magyarázható vizelési zavar 

vagy ortosztatikus hipotenzió 

11.2.1.3. 2.1.3. Parkinson-kórt utánzó egyéb kórképek 

A Parkinson-kór diagnózisának felállítása neurológus szakorvosi feladat, mert számos olyan betegség ismeretes, 

ami képes parkinsonos tüneteket okozni. 

Bradykinesia nemcsak egyszerűen meglassultságot jelent, hanem a meglassult mozgás a gyors alternáló 

mozgások során amplitúdó redukcióval (hypokinesis) is párosul. Azért fontos kihangsúlyozni, mert egy 

depressziós beteg mozgása lehet lassú, de ehhez a lassúsághoz nem társul amplitúdócsökkenés, azaz nem 

tekinthető bradykinesiának. [5] 

Parkinsonismusnak hívjuk a meglassultsággal (bradikinéziával) és rigorral (speciális izomtónus fokozódással) 

járó tünet-együttest, melyhez kiegészítő tünetként nyugalmi tremor is társulhat [5, 6]. Tehát az angolszász 

nomenklatúra a parkinsonismus alatt nem egy kórképet, hanem egy tünetegyüttest tekint. 

Parkinson Plusz Szindrómák alatt olyan parkinsonismussal járó neurodegeneratív megbetegedések 

összességét értjük, melyek a PK kardinális tünetein kívül „atípusos” tünetekkel társulnak. A Parkinson Plusz 

Szindrómák jelentősége abban áll, hogy ezen kórképek gyors progressziót mutatnak, levodopa kezelésre csak 

mérsékelten vagy egyáltalán nem reagálnak és a beteg életkilátásait jelentősen csökkentik. (2. táblázat) 

2.8. táblázat - 2. táblázat: Főbb Parkinson Plusz Szindrómák 
 

Betegség Főbb jellegzetességek 

Multiszisztémás atrófia 

(MSA) • Szövettanilag: alpha-synucleinopathia, gliális inklúziók 

• Parkinsonismus gyakran szimmetrikus, a kezdeti években dopaminerg kezelésre 

reagálhat 

• Korai megjelenésű vegetatív problémák (erektilis diszfunkció, orthostaticus 

hypotensio, vizelési zavar) 

• Cerebelláris tünetek (ataxia, nystagmus, járászavar) jelenléte 

• Piramispálya károsodás tünetei (Babinski-jel) 
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Betegség Főbb jellegzetességek 

Diffúz Lewy-testes 

Demencia (DLBD) • Szövettan: alpha-synucleinopathia, Lewy-testek 

• Parkinsonismus mellett korán megjelenő vizuális hallucinációk, fluktuáló 

kognitív teljesítmény 

• Típusos antipszichotikumok gyakran paradox módon fokozzák a hallucinációkat 

• Gyakori elesés, illetve collapsus 

Progresszív supranuclearis 

parézis (PSP) • Szövettanilag taupátia 

• Jellegzetes a vertikális tekintés-zavar 

• Korai (parkinsonismus megjelenését követő 1 éven belül kialakuló) testtartási 

instabilitás, gyakori eleséssel 

• Korai megjelenésű dysarthria és dysphagia 

• Frontális lebenyfunkciók zavara 

• Nagyon rosszul reagál dopaminerg kezelésre 

Kortikobazális szindróma 

(CBS) • Szövettanilag: taupátia 

• Kortikális diszfunkció (apraxia, agnózia, alien-hand jelenség) 

• Aszimmetrikus hangsúlyú rigiditás és dystonia 

• reflex myoclonus 

• Dopaminerg kezelésre nem reagál 

Ezzel szemben másodlagos parkinsonismusnak nevezzük azokat a kórképeket, melyek alapvetően nem 

neurodegeneratív eredetűek és ahol a parkinsonismus hátterében egyéb kiváltó ok azonosítható. Legismertebb 

másodlagos parkinsonismussal járó állapot, a gyógyszerek (pl. antipszichotikumok, első generációs 

antihisztaminok, régebbi antidepresszánsok vagy antiemetikumok) okozta parkinsonismus. Azonban az ismételt 

koponya trauma (pl. bokszolás), hydrocephalus, stroke, réz-anyagcsere zavar (Wilson-kór) vagy encephalitis is 

előidézhet parkinsonismust. 

11.2.1.4. 2.1.4. Kivizsgálási algoritmus Parkinson-kór esetében 

• Fizikális vizsgálat. Legfontosabb, hogy a Parkinson-kórra jellemző oldalaszimmetria a betegség teljes 

tartamában kimutatható. Amennyiben egyetlen olyan tünet is jelen van, amely a Parkinson-kórra nem 

jellemző, akkor nagy az esély, hogy a betegnél ne PK álljon fenn. Mivel a betegség kezdeti fázisában nem 

mindig alakulnak még ki az atípiára utaló jelek, ezért legalább 5 év betegségtartamnak kell eltelnie ahhoz, 

hogy fizikális vizsgálattal megbízható módon el lehessen különíteni a PK-t az atípusos betegségektől. 

• Levodopa-teszt. Levodopa adására bekövetkező tüneti javulást mérjük. Amennyiben eléri a Parkinson 

pontozó skálán a 30%-t, akkor az a PK diagnózisát támogatja. 

• Labor vizsgálatok. Egyéb okok, pl. Wilson-kór, kizárásában fontos. 

• Koponya MR vizsgálat. Egyéb parkinsonismust okozó betegségek (pl. hydrocephalus, frontális lebeny tumor) 

kizárásában játszik szerepet. Speciális MR szekvenciákkal a fémlerakódás (pl. Wilson-kórban) is 

kimutathatóvá válik. 

• Speciális SPECT és PET vizsgálatokkal a dopamin jelátvitel károsodására következtethetünk. Azonban ezen 

módszerek önmagukban nem elég specifikusak és szenzitívek a különböző kórképek elkülönítésében. 

11.2.1.5. 2.1.5. Parkinson-kór gyógyszeres kezelési lehetősége 
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11.2.1.5.1. 2.1.5.1. Levodopa 

Már az 1960-as évek óta rendelkezésünkre áll a Parkinson-kór jelenleg is leghatásosabb, azonban a legtöbb 

hosszú távú mellékhatást okozó gyógyszere a levodopa. A levodopa a dopamin-termelés előanyaga, melynek 

alkalmazásával főleg a mozgással kapcsolatos tüneteket javíthatjuk. Rövidtávú mellékhatásai közül kiemelendő 

a perifériás dopaminerg tünetek megjelenése (hányinger, hányás, szimptómás orthostasis, hypotensio), melyek 

többnyire dekarboxiláz gátló (pl. carbidopa, benserazid) alkalmazásával, megfelelő titrálással és szükség esetén 

átmeneti antiemetikum (domperidon) adásával kivédhetők. Megjegyzendő, hogy a levodopa idősebb betegek 

esetében hallucinációt és agitáltságot is provokálhat. 

Több hónapos vagy éves alkalmazása során a levodopa hatástartama lerövidül (wearing off): Amíg kezdetben 4-

5 órán keresztül szinte tünetmentes állapot érhető el, addig később ez az időtartam csökken. Ez gyakorlatban azt 

jelenti, hogy a gyógyszerbevétel után egy átmeneti jó mozgásállapot érhető el (ON állapot), azonban a 

gyógyszer kiürülésével párhuzamosan a rossz mozgásteljesítmény tér vissza (OFF állapot), melyek naponta 

többször is váltakozhatnak (on-off fluktuáció). Ráadásul a gyógyszerfelszívódást számos körülmény (pl. 

fehérjetartalmú ételek fogyasztása és a gyomorülési zavar) kiszámíthatatlanná teszi, ami megjósolhatatlan OFF 

(rossz mozgásteljesítményű) állapotok kialakulásához vezethet. A terápiás gyógyszerszint beszűkülése miatt a 

gyógyszerhatás alatt akaratlan túlmozgások (choreiform diszkinézia) is megjelenhetnek, ami fárasztó jellege 

miatt szintén megkeseríti a betegek életét. Mivel a jó és a rossz mozgásállapot váltakozása, illetve a choreiform 

diszkinézia a betegség előrehaladtával egyre gyakrabban és egyre kevésbé megjósolható módon jelentkezik, 

ezért a beteg élete is egyre kiszámíthatatlanabbá válik. 

11.2.1.5.2. 2.1.5.2. Dopaminagonista 

A késői levodopa mellékhatások megjelenésének késleltetése, illetve kezelése szempontjából kulcsfontosságú 

eszköz a dopaminagonista gyógyszerek alkalmazása. Kezdődő Parkinson-kór esetében monoterápiában, míg az 

előrehaladott esetekben levodopával kombinálva alkalmazhatók. Mint ahogy ezen gyógyszercsoport neve is 

mutatja, a levodopával szemben nem a dopamin termelés fokozásán, hanem a dopamin receptorok stimulálásán 

keresztül fejtik ki hatásukat. 

A dopaminagonisták a Parkinson-kór tüneteit jelentős mértékben javítják, azonban általában csak több hét alatt 

titrálhatók fel a megfelelő klinikai hatást elérő dózisig. Ezért nagyon fontos, hogy elmagyarázzuk a betegeknek, 

hogy lényegi javulás csak a fenntartó dózis elérésekor várható. 

Az 1990-es években ergotvázas dopaminagonista gyógyszerek (pl. bromocriptine, cabergoline, pergolide, 

lisurid) voltak elérhetők, melyek tartós alkalmazása gyakran okozott szívbillentyű elégtelenséget, 

retroperitonealis, pleuropulmonalis fibrosist. Az újabb generációs (nem ergot vázas) készítmények alkalmazása 

sokkal biztonságosabb és kevesebb mellékhatással jár. 

A ropinirole két típusban érhető el, gyors hatóanyag leadású formában és retard készítményként. A gyors 

leadású ropinirolet naponta legalább 3 alkalommal kell alkalmazni. A hosszú hatású forma új lehetőségeket 

nyitott az éjszakai mozgásteljesítmény és görcsök kezelésében a 24 órás hatásával. Érdemi terápiás hatás 

legalább napi 8-10 mg-os dózis alkalmazásától várható, melyet a maximális 24 mg-ig lehet feltitrálni. 

A pramipexole szintén gyors és módosított hatóanyag leadású (retard) formában férhető hozzá. Egyes 

vizsgálatok alapján jelentős antidepresszáns hatással rendelkezik, illetve a PK-hoz társuló tremor kezelésére is 

kiválóan alkalmazható. Átlagos adagolása 1,05 és 3,15 mg között változhat. 

A rotigotine jelenleg az egyetlen olyan dopaminagonista készítmény, mely transzdermális tapasz formában 

érhető el. Előnye, hogy kikerüli a gasztrointesztinális traktust, ezáltal felszívódása egyenletesebb lehet, illetve 

kevesebb gasztrointesztinális mellékhatással párosul. Szokásos adagja 8-16 mg között váltakozik. 

Dopaminagonista gyógyszerekre hasonló mellékhatások jellemzők, mint a levodopa tartalmú készítményekre, 

azzal a különbséggel, hogy sokkal gyakrabban alakul ki a feltitrálási szakban hányinger és hányás. Ezen tünetek 

azonban átmeneti antiemetikum (domperidon) használat mellett elkerülhetők. (Fontos megjegyezni, hogy 

metoclopramidot Parkinsonos betegnél sose alkalmazzunk, mivel átjut a vér-agy gáton és így képes a Parkinson-

kór tüneteit rontani!) 

A betegeket tájékoztatni kell, hogy a feltitrálás során aluszékonyság alakulhat ki, ami negatívan befolyásolhatja 

a vezetési képességeket. Igen ritkán előfordulhat hirtelen elalvás bármilyen előjel vagy napközbeni álmosság 

nélkül, ezért fel kell hívni a figyelmüket, hogy saját és mások biztonságát veszélyeztetheti, ha ez 

gépjárművezetés vagy gépek üzemeltetése közben fordul elő. Ha a beteg napközben álmosságot érez, vagy 
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időnként elalszik tevékenység közben, nem vezethet járművet és nem végezhet egyéb veszélyes tevékenységet 

sem. 

Nagy dózisú dopaminagonista használat mellett ritka, de időben történő felismerés esetében jól kezelhető 

mellékhatás a patológiás játékszenvedély, a hiperszexualitás és a "punding" (azaz értelmetlen 

cselekvéssorozatok kényszeres végzése). Ezeket összefoglalóan impulzus kontroll zavaroknak nevezzük. 

11.2.1.5.3. 2.1.5.3. COMT-gátlás 

A dopamin lebontás egyik kulcsenzime a Catechol-O-methyltransferase (COMT), melynek gátlásával a 

levodopa biohasznosulásának mértéke javítható. Elsősorban a késői levodopa mellékhatások megjelenésekor 

(wearing off, fluktuáció) használhatók, azonban újabb vizsgálatok a korai alkalmazásának előnyeire is utalnak. 

Entecapone önálló és levodopával kombinált készítményként is elérhető. A tolcapone alkalmazását a ritkán 

megjelenő fulmináns májkárosodás megjelenése limitálja. Megemlítendő, hogy COMT-gátlók mellett a vizelet 

elszíneződik, ami „normális” jelenség és nem igényel további teendőt. Csak levodopa készítménnyel együtt 

alkalmazhatóak. 

11.2.1.5.4. 2.1.5.4. MAO-B gátlók 

A MAO-B gátlók a dopamin lebomlás egyik kulcsenzimét a Monoamine oxidase B-t gátolják. A selegilin egy 

irreverzibilis MAO-B enzim-gátló készítmény, aminek aktív metabolitja az amphetamin és a metamphetamin. 

Nem meglepő tehát, hogy idősebbekben alvászavart, agitáltságot, hallucinációt időzhet elő. További előnytelen 

tulajdonsága, hogy számos antidepresszánssal (pl. triciklikus antidepresszánsok, szelektív szerotonin reuptake 

gátlók, moclobemid) interakcióba léphet, szerotonin-szindrómát vagy sajtreakciót váltva ki. 

A rasagilin egy újabb fejlesztésű irreverzibilis MAO-B gátló. Klinikai vizsgálatok alapján felmerül, hogy nem 

csak a motoros tüneteket javítja, hanem a betegség progresszióját is késleltetheti (neuroprotektív hatású). Mivel 

lebomlása során nem keletkezik amphetamin-származék, ezért kevésbé okoz agitáltságot, alvászavart. A 

selegilinnél említett gyógyszerkölcsönhatásokra itt is figyelemmel kell lenni. 

11.2.1.5.5. 2.1.5.5. Antikolinerg gyógyszerek 

Az acetilkolin receptorok antagonistái (pl. biperidin, procyclidin) legfontosabb indikációja a nyugalmi tremor 

csillapítása. Általában csak elenyésző mértékben képesek a többi motoros tünetet (pl. bradikinéziát, rigort) 

javítani. Alkalmazását számos kolinerg mellékhatás limitálja: kognitív teljesítményromlás, vizelet- és 

székletrekedés, látászavar, szájszárazság, glaukomás roham provokációja, agitáltság vagy zavartság. 

11.2.1.5.6. 2.1.5.6. NMDA-receptor antagonista 

Amantadin az antivirális hatása mellett mérsékelt fokban képes a Parkinson-kór motoros tüneteit enyhíteni. A 

komplex farmakológiai tulajdonságai közé tartozik a dopamin felszabadulás fokozása, kolinerg, szerotoninerg, 

valamint az NMDA-antagonista hatása. Általában kombinációként alkalmazzák, főleg a levodopa késő 

mellékhatásainak megjelenését követően. Zavartságot, irritáltságot, alvászavart, szédülékenységet provokálhat. 

Súlyos mozgásképtelen állapotban (akinetikus krízisben) parenterálisan alkalmazható. 

11.2.1.5.7. 2.1.5.7. Mély agyi stimuláció 

Régebben a mély agyi stimuláció (DBS) alkalmazását a gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető, súlyos fokú 

fluktuációt mutató betegekre korlátoztuk. Azonban az EarlyStim vizsgálat bizonyította, hogy a fluktuáció 

megjelenésekor, a munkaképesség megőrzése céljából is használhatjuk a mély agyi stimulációt [7]. A DBS 

harmadik indikációja a gyógyszeresen nem kezelhető tremor, mely a fluktuáció jelenlététől függetlenül műtéti 

javallatnak tekinthető. 

11.2.1.5.8. 2.1.5.8. Apomorfin pumpa 

Előrehaladott PK esetében szubkután apomorfin-pumpa is alkalmazható, mely az igényekhez szabható módon 

folyamatos dopaminerg gyógyszeradagolást tesz lehetővé. Azonban a szubkután alkalmazás egyik hátránya 

lehet a bőrfekélyek kialakulása az adagoló tű körül. 

11.2.1.5.9. 2.1.5.9. Duodopa 
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Folyamatosan perkután jejunostomán keresztül adagolható levodopa-gél a megbízhatatlan gyomorürülést 

kikerülve képes egyenletes levodopa szintet biztosítani a betegek számára. Alkalmazását a PEG/PEJ szonda 

körül megjelenő nedvedzés, fertőzés, illetve a terápia magas költsége korlátozza. A beteg a levodopa 

intrajejunális adagolását saját igényeinek, illetve a napszaknak megfelelően képes változtatni, ezáltal stabil 

mozgásteljesítményt érve el. 

11.2.2. 2.2. Esszenciális tremor 

Egyes tanulmányok alapján az esszenciális tremor előfordulási gyakorisága a 60 év feletti populációban elérheti 

akár a 3-5%-t is, ami alapján a leggyakoribb mozgászavarnak tekinthető. 

Az esszenciális tremor esetében a domináns neurológiai tünet a végtagremegés, ami főként a kéz használatakor 

(evés, írás, öltözködés, tisztálkodás) jelenik meg. A betegség elsősorban a felső végtagokat érinti (többnyire 

szimmetrikusan), azonban a fej- és a hangszálak remegése is megjelenhet. A tünetek néha fiatalon (a 20-30-as 

években), jellemzően azonban idősebb korban (az 50-60-as években) kezdődnek és az évek alatt egyre 

kifejezettebbé válnak. Jellemző példa, hogy a remegés már a második évtizedben megjelenik, azonban ekkor 

még csak pszichés feszültség, exponált helyzet (pl. vizsga, nyilvános szereplés) esetén válik zavaró mértékűvé 

és orvoshoz is csak idősebb korban fordulnak a betegek, amikorra a tremor már zavaró mértékben felerősödik. 

Gyakran megfigyelhető, hogy az alkohol hatására a remegés jelentősen javul. A betegség néha családi 

halmozódást, öröklődést mutat, amit familiáris tremornak is nevezünk. 

11.2.2.1. 2.2.1. Esszenciális tremor gyógyszeres kezelési lehetőségei 

Mivel a legtöbb esetben az esszenciális tremor enyhe fokú tünetekkel jár, ami a beteg életminőségét csak kis 

fokban érinti, ezért gyakran csak alkalmi gyógyszerelést javaslunk. Például társasági események során, amikor a 

beteget esztétikailag zavarja a remegés jelenléte, alkalomszerűen clonazepam (0,5-1mg per os) alkalmazása jön 

szóba. 

Kifejezettebb, az életvitelt zavaró tünetek esetében tartós gyógyszeres kezelés javaslunk. Propranolol egy nem 

szelektív, lipofil (ezáltal a vér-agy gáton átjutó) béta-receptorblokkoló, amely napi 120-240 mg dózisban képes 

a remegést csökkenteni. Azonban alkalmazhatóságát számos mellékhatás, úgymint orthostaticus hypotensio, 

bradycardia, hypotensio, erektilis diszfunkció, bronchospasmus fokozása (pl. asthma bronchiale-ban) vagy a 

hypoglycaemia tüneteinek elmaszkolása, korlátozza. 

Primidone, egy első generációs antiepileptikum, is az esszenciális tremor kezelésének pillérjét jelenti. Mivel 

barbiturát tartalmú metabolit keletkezik a lebomlásakor, hányinger, hányás és szedáció jelenti a legjelentősebb 

mellékhatásait. Újabb generációs antiepileptikumok (pl. gabapentine, topiramate) is csökkenthetik az 

esszenciális tremor tüneteit, azonban ezek alkalmazása jelenleg még törzskönyvön kívüli (off-label) 

indikációnak számít. A gyógyszeresen nem kezelhető esszenciális tremor a mély agyi stimuláció indikációját 

képezi. 

11.2.3. 2.3. Disztónia 

A mozgászavarok közül a disztóniák befolyásolják az életminőséget a leginkább. A disztónia nem egy jól 

definiálható entitás, hanem szindróma, melyet akaratlan, ismétlődő mintázat alapján felépülő mozgásformák 

vagy tartós izom kontrakcióhoz társuló kóros testtartás jellemez [8]. Az etiológiától függően gyakran tremor, 

mioklónus, bradikinézia vagy spaszticitás is észlelhető a disztóniás tünetek mellett. A mozgáskorlátozottság és a 

fájdalom a beteg életvitelét jelentősen károsíthatja, nemritkán intakt kognitív funkciók mellett. A kombinált 

gyógyszeres kezelés ellenére csak a betegek kis százalékánál érhető el az életminőségben elfogadható mértékű 

javulás, ezért jelentett áttörést a különböző funkcionális idegsebészeti beavatkozások megjelenése és sikere. 

11.2.3.1. 2.3.1. Disztónia klinikai jellemzése 

A disztónia heterogén betegségcsoport, melyet tradicionálisan négy szempont, a betegség hátterében meghúzódó 

etiológia, a betegség kezdetének időpontja, a tünetek lokalizációja és a megjelenési formája alapján 

jellemezhetünk. 

11.2.3.1.1. 2.3.1.1. Etiológia szerinti csoportosítás 
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Prognosztika és kezelés szempontjából az egyik legfontosabb feladat a betegség hátterének, etiológiájának 

vizsgálata. Az etiológia felállítása a klinikai tüneteken, az agyi képalkotás vizsgálaton (koponya MR), illetve a 

labor és genetikai vizsgálatok eredményein alapul (3. táblázat). 

2.9. táblázat - 3. táblázat: Disztónia etiológia szerinti osztályzása az európai 

klasszifikáció alapján 
 

Primer disztónia:  Disztónia és tremor mellett egyéb neurológiai tünet nem észlelhető. Egyéb külső ok vagy 

heredodegeneratív megbetegedés nem mutatható ki a háttérben. 

• DYT-1 és DYT-6 disztónia 

Disztónia Plusz Szindrómák: Disztónia a domináns tünet, de egyéb neurológiai tünet is társul hozzá. 

Neurodegeneráció nem mutatható ki a háttérben. 

• Mioklónus-disztónia pl. DYT-1, DYT-15 

• Dopa-reszponzív disztónia pl. DYT-5A, DYT-5B, DYT-14 

• X-hez kötött disztónia-parkinsonismus (Lubag, DYT-3) 

Heredodegeneratív disztónia: Disztónia a fő tünet más neurológiai tünetek mellett, melyeket 

heredodegeneratív betegség okoz. 

• Wilson-kór 

Szekunder disztónia: Disztónia, amit neurológiai megbetegedés, gyógyszeralkalmazás vagy egyéb kemikália 

vált ki. 

• Stroke (fokális agyi lézió a bazális ganglionok területén) 

• Parkinson-kór okozta (off állapot) disztónia 

• Gyógyszer okozta tardív disztónia 

Paroxizmális disztónia: A disztónia rövid időtartamra jelentkezik, melyek között tünetmentes periódusok 

észlelhetők. 

• DYT-9 paroxysmalis kinesogen dyskinesia 

Primer disztónia. A disztónia hátterében neurológiai vagy egyéb kiváltó ok nem mutatható ki. Ezért a 

disztónián és tremoron kívül más neurológiai tünet nem észlelhető. Tremor időszakosan megjelenhet, azonban a 

disztóniához képest kevésbé kifejezett formában. Képalkotó vizsgálatok nem utalnak strukturális eltérésre, 

illetve metabolikus zavar sem mutatható ki konvencionális laboratóriumi vizsgálatokkal. A primer disztóniák 

közel 90 %-a időskori kezdetű, fokális vagy szegmentális eloszlású. A gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban 

kialakuló primer disztónia formák gyakran generalizált megjelenésűek. Leggyakrabban DYT-1 és DYT-6 

génhiba mutatható ki a primer disztónia hátterében. 

Szekunder disztónia. A disztónia hátterében egyéb megbetegedés vagy külső ok mutatható ki, gyakran a 

disztónián kívül egyéb neurológiai tünet is észlelhető. Jelentős kivétel e szabály alól a gyógyszer által indukált 

tardív disztónia vagy akut disztóniás reakció. (3. Táblázat) 

11.2.3.1.2. 2.3.1.2. A disztónia kialakulási ideje szerinti csoportosítás 

A primer disztóniák megjelenése bimodális, 9 és 45 éves kor körül detektálhatunk egy-egy csúcspontot. 

Korai kezdetű disztónia. A 20-as életévek előtt megjelenő disztónia betegség általában az alsó végtagokban 

kezdődik, amely a törzs és a felső végtagok felé generalizálódik. A korai kezdetű disztóniák leggyakrabban 

primer vagy heredodegeneratív megbetegedés által kiváltott szekunder kórformák, melyek az esetek több mint 

felében ténylegesen generalizálttá válnak. 

Késői kezdetű disztónia. A késői kezdetű (>20 év) disztóniák gyakran fokálisak maradnak, általában a nyakon, 

az arcon vagy a hangszálakon kezdődnek. Progresszió esetén szegmentális disztóniának megfelelően a környező 

testrészekre is átterjedhetnek a tünetek. A végtagokról csak igen ritkán indul ki időskori disztónia, ezen belül is 
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az alsó végtagon való kezdet nagyon valószínűtlennek mondható és felveti a pszichogen eredet lehetőségét. Az 

időskori disztóniák túlnyomó többsége szekunder disztónia, amit trauma, stroke, gyógyszer-mellékhatás vagy 

egyéb heredodegeneratív betegség vált ki. 

11.2.3.1.3. 2.3.1.3. Az érintett testrészek szerinti csoportosítás 

A különböző testrészekre való kiterjedés a betegség kezelésének egyik legfontosabb prognosztikai tényezője: 

Fokális disztónia: Egy testrészt érintenek a tünetek. A nyak, a törzs és a végtagok külön-külön testrésznek 

számítanak. Leggyakrabban a nyaki izomzatot érinti a fokális disztónia: torticollis, laterocollis, retrocollis vagy 

anterocollis formájában. 

Szegmentális disztónia: Két egymás melletti testrészt érintő disztónia. a szem-homlok és a szájkörüli területek 

is külön-külön testtájéknak minősülnek. 

Hemidisztónia: Féloldali disztónia, gyakran szekunder (pl. post-stroke) eredetű. 

Generalizált disztónia: Több testrészt érintő disztónia. 

11.2.3.1.4. 2.3.1.4. Klinikai megjelenés szerinti csoportosítás 

Az angolszász irodalomban a disztóniák megjelenését két nagy csoportba sorolják, aminek kiemelkedő 

prognosztikai jelentősége van a neuromodulációs kezelések eredményessége szempontjából. 

Tónusos („fix”) disztóniák esetében tartósan, nyugalomban is kóros testtartás jelenik meg. Rosszabb 

prognózist jelent, mert gyakran alakulnak ki ortopédiai szövődmények, ízületi deformitások, illetve a mély agyi 

stimuláció is kevésbé képes a tónusos disztónia tüneteit javítani. 

Fázisos („mobilis”) disztóniát főleg cselekvéskor megjelenő tónusos vagy fázisos izomrángások, mozdulatok, 

illetve tremor jellemzi, melyek nyugalmi helyzetben akár teljesen el is tűnhetnek. EMG vizsgálat során gyakran 

repetitív, fázisos burst aktivitás jellemzi. A bilaterális pallidális stimuláció a mobilis tüneteket gyorsabban és 

nagyobb hatékonysággal javítja, mint a fix tüneteket. 

11.2.3.2. 2.3.2. A disztóniák gyógyszeres kezelése 

Gyógyszeres kezeléssel a legtöbb disztóniás beteg esetében csak minimális javulás érhető el. Egyik 

legfontosabb kivétel a levodopára reagáló disztónia (DRD, dopa-responsive dystonia). A Segawa szindróma a 

DRD egy csoportja melynek a tünetei diurnalisan változnak. Több génhiba is felelőssé tehető DRD 

kialakulásáért (pl. DYT-5A, DYT-5B, DYT-14), DRD-ben már alacsony dózisú levodopa alkalmazása is tartós, 

átütő javulást eredményezhet. Jelenleg elfogadott álláspont szerint minden fiatalkori disztónia esetében ajánlott 

a levodopa kezelés kipróbálása. 

Szintén kiemelendő, hogy minden disztóniás betegnél érdemes a potenciálisan kezelhető anyagcsere 

betegségeket is kivizsgálni. Például a Wilson-kór regressziója vagy a progresszió megállítása érhető el a D-

penicillamin vagy cink kezeléssel. 

Amennyiben a potenciálisan kezelhető megbetegedést nem tudtunk igazolni, az első választandó szerek az 

antikolinerg gyógyszerek (pl. trihexyphenidyl vagy biperiden). Azonban a legtöbb esetben még nagy dózisú 

antikolinerg kezelés mellett is csak mérsékelt fokú javulás érhető el, illetve a mellékhatások (szájszárazság, 

homályos látás, szédülékenység, vizelet retenció, kognitív problémák) szintén korlátozzák alkalmazhatóságát. 

Antipszichotikum típusú gyógyszerek is kipróbálhatók, azonban a lehetséges mellékhatások kialakulása (pl. 

parkinsonismus, tardív diszkinézia vagy szedáció) hosszú távon akár ronthat is a beteg állapotán. Clozapint, 

mint atípusos antipszichotikumot, egy nyílt vizsgálatban és több esettanulmányban mérsékelt fokban hatásosnak 

találták generalizált és szegmentális disztónia kezelésében, azonban újabb adatok alapján tardív disztóniát is 

produkálhat. Ezzel szemben a tetrabenazine, a vezikuláris monoamin transzporter inhibitora, tardív diszkinéziát 

nagy valószínűséggel nem okoz. 

A benzodiazepinek közül a clonazepam tűnik a leghatékonyabbnak, különösen mioklónus disztóniában vagy 

blepharospazmusban. 
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Az izomrelaxánsok közül a baclofent használjuk leggyakrabban a disztóniák kezelésére, főleg ha spaszticitás és 

disztónia együttesen jelenik meg (pl. poszthipoxiás disztónia). 

A legtöbb generalizált és szegmentális disztónia esetében csak kombinált gyógyszeres kezeléssel lehet javulást 

elérni, azonban ilyen esetekben a mellékhatások előfordulási gyakorisága is megnő. 

Fokális disztóniák kezelésében a kemodenerváció ért el átütő sikert; az 1980-as évek óta a botulinum toxin a 

cervikális disztónia, az oromandibularis disztónia, a hemifaciális spazmus, a blefarospazmus és az írásgörcs első 

választandó kezelésévé vált. Azonban a betegek egy kis része nem megfelelően reagál a botulinum toxinra, 

illetve az évek során az esetek akár 10 %-ában blokkoló ellenanyagok is kialakulhatnak, ami a módszer 

hatékonyságát csökkenti. További hátrány, hogy szegmentális és generalizált disztónia esetében az érintett 

izmok nagy száma miatt a toxin alkalmazhatósága már csak korlátozott mértékű. 

A gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető primer disztónia mély agyi stimulációval kezelhető. 

11.3. 3. Mély agyi stimuláció 

11.3.1. 3.1. Funkcionális idegsebészeti beavatkozások történeti áttekintése 

Az 1960-as évekig a Parkinson-kór kezelésére érdemi gyógyszeres kezelés nem állt rendelkezésre, ezért számos, 

többnyire sikertelen, műtéti technikát dolgoztak ki (pl. a premotoros kéreg alámetszése) [9, 10]. A korszerű 

sztereotaxiás eszközök kifejlesztése [11], a bazális ganglionok patofiziológiájának pontosabb megismerése [12, 

13], a modern agyi képalkotás (komputer tomográfia és a mágneses rezonanciás képalkotás), illetve a műtéti 

tervezéshez szükséges nagy pontosságú neuronavigációs szoftverek megjelenése vezetett a funkcionális 

idegsebészeti beavatkozások széles körű elterjedéséhez. 

Az 1960-as évektől kezdődően a kórosan túlműködő területek fokális roncsolása, ablációja [14, 15] vált 

elérhetővé. Annak ellenére, hogy az ablatív műtétekkel jelentős fokú, több évig tartó [16], tüneti javulás érhető 

el, a közel 10-15%-os sikertelenségi arány [17, 18] és a kétoldali műtéteknél jelentkező magas morbiditás 

(nyelészavar, dysarthria, paresztézia és ataxia) [19] jelentősen korlátozza az alkalmazhatóságukat. 

Az ablatív műtétek kiváltására 1987-ben Benabid a féloldali talamotómiát ellenoldali mély agyi stimulációval 

egészítette ki [20]. A módszer hatékonyságának és biztonságosságának köszönhetően az 1990-es évek közepére 

a mély agyi stimuláció (angolszász irodalomban deep brain stimulation, DBS) már elsőként választandó 

idegsebészeti eljárássá vált [21]. 

A DBS indikációs területe folyamatosan bővül, jelenleg az Európai Közösség területén öt indikációban 

törzskönyvezték: 

• a gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető tremor, 

• a gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető Parkinson-kór, 

• a gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető primer disztónia, 

• a gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető obszesszív-kompulzív betegség 

• a gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető és rezektív műtétre nem alkalmas fokális epilepszia. 

A DBS ígéretes, de egyelőre még kísérleti stádiumban levő módszernek tűnik bizonyos fejfájás típusok [22], 

Gilles de la Tourette szindróma [23], neuropátiás fájdalom [24] és a tardív diszkinéziák [25] kezelésére is. 

11.3.2. 3.2. Mély agyi stimuláció működési elve 

Szemben a szívbe ültetett pacemakerrel (ami egy hiányzó működést pótol), a mély agyi stimuláció (vagy más 

néven „neuropacemaker”) funkcionális gátlást hoz létre, ami a betegség bizonyos tüneteinek javulását 

eredményezi. Attól függően, hogy hova ültetjük be a stimuláló elektródát és melyik kórosan hiperaktív központ 

működését gátoljuk, különböző tüneteket tudunk csillapítani. 

A korábban említett ablatív (roncsolásos) műtétekkel szemben a mély agyi stimulátor alkalmazása sokkal 

korszerűbb, azonban jelentősen drágább, de hosszútávon költséghatékony [26-28] megoldás. Mivel a 

stimuláció az idegsejteket működésükben gátolja, és nem okoz destrukciót, ezért a gátlás a stimuláció 
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kikapcsolásával bármikor felfüggeszthető (azaz reverzibilis), miközben a tünetek súlyosságától függően a 

stimulációs feszültség, így a gátlás mértéke, adaptálható. A kétoldali stimuláció biztonságosabb a kétoldali 

roncsolásnál és a legtöbb mellékhatás a stimulációs paraméterek beállításával megszűntethető [9]. 

11.3.2.1. 3.2.1. A mély agyi stimulátor szerkezeti felépítése 

A stimulációs rendszer három részből áll: 

• Elektróda. Mély agyi stimulációnál négypólusú elektródákat alkalmazunk, ami lehetővé teszi a stimulációs 

paraméterek igen változatos kombinálását. (2. ábra) Az elektródákat a koponyacsonthoz egy speciálisan 

kiképzett műanyag „kupak” rögzíti megakadályozva az elmozdulást. 

• Impulzusgenerátor. A DBS rendszer legfontosabb része, ami általában a kulcscsont alatti árokba kerül 

beültetésre. A legtöbb impulzusgenerátor akkumulátora egyszer használatos, ezért a stimulációs értékektől 

függően 3-5 évente kimerül. Ilyen esetben csak az impulzusgenerátort kell cserélni, az elektródákat viszont 

nem. 

• Összekötő kábel. Az összekötő kábel teremti meg a kapcsolatot az impulzusgenerátor és az elektróda között, 

ami általában a fül mögött egy bőr alatti alagútban halad. 

2.57. ábra - 2. ábra: A mély agyi stimuláció működése. (A) A stimuláció során nagy 

frekvenciájú, általában 130 Hz, 60 µs pulzushosszú, 1-3,5 Volt feszültségű elektromos 

áramot használunk. (B) A beültetett elektródán 4, egyenként 1,5 mm széles és 0-3 között 

számozott kontakt található, melyek külön-külön ingerelhetők. (C) A stimuláló 

elektróda általában úgy kerül beültetésre, hogy a célterületen belül legalább 2 kontakt 

helyezkedjen el. STN = szubtalamikus mag, SNR = szubsztancia nigra retikuláris része 

 

11.3.2.2. 3.2.2. A stimuláció paramétereinek beállítása 

A polaritás (pozitív és negatív kontaktok) beállítását követően nagy frekvenciájú, általában 130 Hz, 60 µs 

pulzushosszú, 1-3,5 Volt feszültségű szakított egyenáramot használunk a stimulálásra. (2. ábra) A polaritást, a 

frekvenciát és a pulzushosszt a gondozó neurológus állítja be, azonban a stimuláció feszültségét kellő gyakorlást 

követően a beteg vagy családtagja is képes lehet a tünetek függvényében megváltoztatni. (5. ábra) 

2.58. ábra - 5. ábra: A mély agyi stimulációra alkalmas generátorok (Activa SC: 

féloldali stimuláció, Activa PC: kétoldali stimuláció, nem újratölthető, és Activa RC: 
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újratölthető generátor). stimulációs paraméterek orvosi és betegprogramozóval 

egyaránt szabályozható 

 

11.3.2.3. 3.2.3. Műtéti célpontok 

Különböző magok stimulációja más és más tüneteket képesek csillapítani. Rutinszerűen jelenleg három műtéti 

célpontot használunk a mozgászavarok kezelésére. 

• Szubtalamikus mag stimulációja. Parkinson-kór esetében a mozgással kapcsolatos legtöbb tünetet enyhíti: a 

meglassultság, a végtagmerevség, a remegés, a mozgásindítási nehezítettség, a mozgás hirtelen leállása 

(lefagyás) és a gyógyszeres kezelés által kiváltott túlmozgások esetében számíthatunk jelentős javulásra. 

További előnye, hogy általában csökkenthető a korábban szedett gyógyszerek mennyisége is. 

• Pallidális stimuláció. A primer disztóniák és a Parkinson-kór egyes tüneteinek kezelésére használjuk, 

kedvező hatása több hónappal később alakul ki. Azonban PK-ban a pallidális stimuláció nem képes a 

bradykinesia javítására, ezért ez a célpont kevésbé terjedt el. 
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• A talamikus stimulációt leggyakrabban esszenciális tremor esetében alkalmazzuk, azonban bizonyos magok 

stimulációja disztónia és epilepszia kezelésére is alkalmazható. (3. ábra) 

2.59. ábra - 3. ábra: Mély agyi stimuláció konvencionális célpontjai. (Rövidítések: GPi: 

Globus pallidus belső szegmense; SN: substantia nigra; STN: nucl. subthalamicus) 

 

11.3.3. 3.3. Műtéti kivizsgálás 

A mély agyi stimulátor beültetése előtt nemzetközi protokollon alapuló kivizsgálás szükséges. A műtéti 

kivizsgálás célja, hogy minden esetben, egyénre szabva meghatározzuk a várható műtéti eredmények, 

mellékhatások és szövődmények nagyságát. A műtétet az orvosi szakma szabályai szerint csak abban az esetben 

szabad elvégezni, ha a várható haszon meghaladja a szövődmények kockázatát. 
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A kivizsgálás alapvetően három fázisból áll: 

• A betegség etiológiájának megerősítése 

• A műtéti indikáció felállítása: A betegnél olyan fokú, gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető tünetek 

észlelhetők, melyek az életminőséget jelentősen befolyásolják, viszont mély agyi stimuláció alkalmazásával 

nagy valószínűséggel javíthatók. 

• A műtét elvégzését ellenjavalló tényezők esetleges fennállásának megvizsgálása. (4. táblázat) 

2.10. táblázat - 4. táblázat: A mély agyi stimuláció beültetésének relatív és abszolút 

kontraindikációi 
 

Relatív kontraindikációk Abszolút kontraindikációk 

• Koagulopátia 

• Terhesség 

• 75 év feletti életkor 

• Minimális kognitív érintettség ( minimal 

cognitive impairment ) jelenléte 

• Enyhe fokú depresszió 

• Korábbi gyakori koponyasérülés 

• Szívritmus-szabályzó jelenléte 

• Irreális (túlzó) elvárások a műtéttel 

szemben 

• Gyógyszeres kezelés által kiváltott 

pszichotikus tünetek (zavartság, 

érzékcsalódások, téveszmék) 

• Jelentős fokú demencia 

• Súlyos depresszió 

• Életkilátást jelentősen csökkentő súlyos 

kísérőbetegség 

• Koponya MRI-n észlelhető, a műtétet 

zavaró agyállományi eltérés, sorvadás 

• Pszichotikus tünetek melyeket nem 

gyógyszerek indukáltak 

• Sikertelen teszt-stimuláció 

• Ha gerinc, nyaki, hasi, mozgásszervi stb. 

MRI elvégzése indokolt a műtétet 

követően 

• A beteg és a közvetlen környezete nem 

képes a betegprogramozó készülék 

kezelésére 

• Diatermiás kezelés szükségessége a mély 

agyi  stimulátor beültetését követően 

• Nem megfelelő együttműködés 

Parkinson-kórra specifikus kontraindikációk 

• Betegségtartam kevesebb 5 évnél 

• Levodopa tartalmú gyógyszerek nem 

javítják a tüneteket 

11.3.4. 3.4. Műtéti indikációk és hatékonyság 

A mély agyi stimuláció hatékonysága az egyes kórképekben eltérő lehet. 

11.3.4.1. 3.4.1. Idiopátiás Parkinson-kór 

Fontos tudni, hogy nem csak a PK képes Parkinson-kórra jellemző tüneteket előidézni. A műtét előtti 

kivizsgálás egyik legfontosabb feladata, hogy megállapítsuk, vajon a beteg tüneteit PK okozza-e vagy pedig 

olyan egyéb neurológiai betegség, ami csak utánozza azt (pl. multiszisztémás atrófia, progresszív 

szupranukleáris paresis, kortikobazális szindróma vagy a Lewy-testes demencia). (2. táblázat) Mivel a 

Parkinson-kórt utánzó betegségek esetében a mély agyi stimuláció hatástalan [29], ezért ilyen esetekben a 

műtétet nem szabad elvégezni. 
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A szubtalamikus mag stimuláció során reálisan olyan állapot elérését várjuk, mint ami a jól beállított 

gyógyszeres kezeléssel érhető el [30]. Általánosságban a következő eredmények várhatók: 

• A műtétet követően átlagosan napi 6 órával megnövelhető az „ON” (hasznos mozgással töltött) időtartam 

hossza. 

• „ON” állapotban a tünetek súlyossága is csökkenthető. 

• Közel a felére csökkenthető a diszkinéziával járó „ON” állapot hossza. 

• Az „OFF” („kikapcsolt”) állapot, vagyis a meglassultsággal járó állapot, időtartama is közel 60%-kal 

csökkenthető. 

• Az életminőség is javítható 25%-kal [31]. 

• Nem mellékes, hogy az esetek egy jelentős részében a szükséges gyógyszermennyiség is csökkenthető (az 

úgynevezett levodopa egyenérték dózisban kifejezve átlagosan 50-60%-kal), ami a módszer hosszú távú 

költséghatékonyságának egyik alapját képezi. 

Mivel a DBS a levodopa hatását „utánozza”, ezért a levodopa kezelésre nem reagáló tünetek, úgymint a 

beszédzavar, nyálfolyás, testtartási zavar, gyakori elesések, a legtöbb esetben nem javulnak számottevő 

mértékben a műtét után. 

Az újabb tanulmányok alapján a mély agyi stimuláció a PK jelenleginél korábbi fázisában is alkalmazható a 

munkaképesség megőrzése és a szociális izoláció elkerülése érdekében [7]. 

11.3.4.2. 3.4.2. Esszenciális tremor 

A talamusz stimulálásával a tremor intenzitása jelentősen csökkenthető, ami az életminőség javulásában 

mutatkozik meg [32]. Mély agyi stimuláció segítségével átlagosan 70-90%-os tremor intenzitáscsökkenés érhető 

el. 

11.3.4.3. 3.4.3. Disztónia 

Általánosságban elmondható, hogy a primer disztóniák műtéti kezelése sokkal hatékonyabb, mint a szekunder 

disztóniáké [33]. A generalizált primer disztóniák egyik leggyakoribb oka egy mutáció (DYT-1). Kimutatták, ha 

valaki ilyen génhibával születik, akkor a mély agyi stimuláció eredményessége még az átlagosnál is jobb lehet. 

[34]. 

A legtöbb esetben a disztónia tüneti enyhülése nem mindig alakul ki azonnal; gyakran több hónappal, akár évvel 

a műtétet követően jelentkezik számottevő javulás. Egyik legátfogóbb nemzetközi tanulmány szerint [35] a 

disztónia súlyossága közel 40%-kal csökkent, a disztónia által okozott korlátozottság mértéke pedig 41%-kal. 

Ezzel párhuzamosan a fájdalom (59%-kal), a depresszív tünetek (30%-kal) csökkentek, miközben az 

életminőség (30%-kal) javult [35-37]. Magyarországi centrumok is hasonló eredményességgel dolgoznak [38]. 

Disztónia indikációval 7 éves kornál idősebb gyermekek esetében már elvégezhető a DBS beültetés, ugyanis a 

koponya növekedése ekkor már eléri a felnőttkori nagyság 90%-t és nagy valószínűséggel a későbbiekben már 

nem lesz szükség az elektróda helyzetének korrekciójára. Lehetőleg minél korábban kell a műtétet elvégezni, 

hogy a következményes ortopédiai szövődményeket (pl. ízületi deformitásokat) és a pszichoszociális 

károsodásokat megelőzhessük [37, 39]. 

11.3.5. 3.5. Műtét 

A mély agyi stimulátor beültetése hosszadalmas, nagy pontosságot igénylő beavatkozás, ami feltételezi a beteg 

és az idegsebészből, neurológusból álló team közötti szoros együttműködést. A beavatkozás jól tolerálható 

annak ellenére, hogy a műtét gyógyszermentes állapotban történik és esetenként akár 4 órát is igénybe vehet. 

Miután a sztereotaxiás keretet felhelyeztük a beteg fejére, speciális MRI felvétel készül. Navigációs szoftver 

segítségével az idegsebész a szubtalamikus mag esetében a 4-6 mm átmérőjű célterületet azonosítja és olyan 

elektróda behatolási útvonalat tervez, ami elkerüli az elokvens áreákat, az oldalkamrákat és a sulcusokat. A 

beavatkozás minimálisan invazív, mind két oldalon 14 mm átmérőjű furat lyukon keresztül történik. Mivel a 

radiomorfológiai target és a funkcionális target nem mindig esik egybe, a műtét során mikroelektródás 
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regisztrációval pontosítjuk a célpont helyzetét. (4. ábra) Ezt követően teszt-stimuláció segítségével határozzuk 

meg a hatékonyságot és a stimulációs-mellékhatásokat, majd a stimuláló elektróda végső pozícióját. Amíg az 

elektróda beültetés lokális anesztéziában, addig az összekötő kábel és az impulzusgenerátor beültetése már 

altatásban történik. 

2.60. ábra - 4. ábra: Mikroelektródás regisztráció szubtalamikus elektróda beültetése 

során. Az ábrán a tervezett célponttól +6 és –6 mm távolságra levő területek 8 

másodperc hosszú elektromos aktivitása látható. Bal oldali számok a tervezett 

célponttól való távolságot (mélységet) jelöli; a negatív értékek proximális (a 

koponyafurathoz közelebb levő), míg a pozitív értékek disztális pozíciót jelentenek. -6 és 

-4mm mélységben fehérállományra jellemző jelet kaptunk. -2 és -3 pozíciókban 

határzónára, míg -1 és +1 között típusos, kórosan túlműködő szubtalamikus magra 

jellemző szignál látható. +4 és +6 között a szubsztancia nigrára jellemző aktivitást 

regisztráltunk 

 

11.3.6. 3.6. Műtét utáni gondozás 

Általában 4-5 héttel a műtét után kerül sor a stimulátor tesztelésére. Minden elektródán 4-4 elektromos kontakt 

található (2. ábra), melyek mindegyike képes az ingerlésre. A tesztelés célja, hogy kiválasszuk a 

legmegfelelőbb ingerlési pontot és konfigurációt. Ezért minden kontaktot végig tesztelünk 0 és 4.5 Volt 

feszültség tartományban és megkeressük azt a beállítást, aminek a használata mellett a lehető legnagyobb 

klinikai javulás érhető el. 

A javulás mértékét figyelembe véve a gyógyszerelést is megváltoztatjuk. A műtét előtt a legtöbb Parkinson-

kóros beteg 4-5 típusú gyógyszert szed. Kétoldali szubtalamikus stimuláció alkalmazása esetén bizonyos 

gyógyszercsoportokat megpróbálunk teljesen elhagyni (pl. antikolinerg gyógyszerek, MAO inhibitorok), mások 

dózisát pedig csökkenteni (levodopa tartalmú gyógyszerek és dopaminagonisták). 

Ha a beteg mozgásteljesítménye stabil, akkor megtanítjuk a betegprogramozó készülék használatára. A 

betegprogramozó segítségével a betegség tüneteinek kisebb-nagyobb hullámzását lehet kezelni az otthoni 

körülmények között a stimuláló feszültség megfelelő állításával. 

Hasonlóan a szívritmus-szabályzókhoz, a DBS esetében is szükség van néhány óvintézkedésre. A legjelentősebb 

környezeti hatások, amik bizonyos esetekben képesek a DBS működését befolyásolni, az elektromágneses terek. 

Kerülendő a hegesztő, fúrókészülékek használata és a rádió adó-vevő tornyok megközelítése. 
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Mivel a stimulátor artefaktumok megjelenését okozza, minden esetben ki kell kapcsolni az EEG és EKG 

regisztrátum készítése során. Műtéti beavatkozás során elektromos szike használata nem ajánlott. Defibrillátor, 

sugárterápia, elektrosokk, diatermia, vesekőzúzás és MRI vizsgálat alkalmazása bizonyos esetekben akár 

maradandó károsodást is okozhat a betegnek [9, 40]. Ha szükséges a fenti beavatkozások egyikének elvégzése, 

mindig konzultálni szükséges a DBS-t gondozó neurológussal. 

11.4. 4. Összefoglalás 

A mély agyi stimuláció az elmúlt 25 évben áttörést hozott a különböző gyógyszer-rezisztens mozgászavarok 

kezelésében. Most, hogy már világszerte közel százezer beültetés történt és számos randomizált, multicentrikus, 

nemzetközi tanulmány is alátámasztotta a módszer hatékonyságát, elmondhatjuk, hogy a mély agyi stimuláció a 

megfelelő indikációs elvek és műtéti technika betartása mellett biztonságos, hatásos és költséghatékony eljárás a 

gyógyszeresen nem kezelhető esszenciális tremor, Parkinson-kór és primer disztónia kezelésében. A 

beavatkozás biztonságossága és hatékonysága magyarázza, hogy a műtétek száma folyamatosan növekszik és az 

indikációs terület is állandóan bővül. A Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján 2001 óta több mint 

200 beteg részesült DBS kezelésben [38, 41]. 

11.4.1. Tesztkérdések 

1. Melyek a Parkinsonismus részjelensége? (D) 

A. rigiditás 

B. bradykinesia 

C. nyugalmi tremor 

D. Mindegyik 

2. Parkinson-kórra melyik nem jellegzetes? (A) 

A. Szimmetrikus tünettan 

B. Gyakran társul a szaglás csökkenésével 

C. Gyakran társul depresszióval 

D. A rigiditás gyakran okoz izomgörcsöket 

3. Melyek igazak az esszenciális tremorra? (D) 

A. Leggyakoribb mozgászavar 

B. Hangszálremegés is kialakulhat 

C. Akár a 2. évtizedben is kezdődhet 

D. Mindegyik 

4. Esszenciális tremor kezelésére használható gyógyszerek: (B) 

A. Levodopa 

B. propranolol 

C. salbutamol 

5. Parkinson-kór kezelésére alkalmazható gyógyszerek (D) 

A. levodopa 

B. dopaminagonisták 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 426  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

C. COMT-gátlók 

D. mindegyik 

6. Parkinson-kór főbb motoros tünetei: (D) 

A. rigiditás 

B. bardykinesia 

C. posturalis instabilitás 

D. mindegyik 

7. Parkinson-kór nem motoros tünete lehet: (D) 

A. alvászavar 

B. fokozott nyálképzés 

C. vizelési zavar 

D. mindegyik 

8. Parkinson-kórra nem jellegzetes: (D) 

A. ataxia 

B. piramis pálya károsodás 

C. vertikális tekintészavar 

D. mindegyik 

9. Levodopa korai mellékhatása lehet (C) 

A. orthostaticus hypotensio 

B. hányinger 

C. mindkettő 

10. Levodopa késői mellékhatása lehet (D) 

A. wearing off (gyógyszerhatás rövidülés) 

B. ON-OFF fluktuáció 

C. Dyskinesia 

D. Mindegyik 

11. Generalizált disztónia esetében mindig ki kell zárni az alábbi betegségeket (D) 

A. Wilson-kór 

B. dopa-reszponzív disztónia 

C. gyógyszer okozta disztónia 

D. mindegyiket 

12. Mély agyi stimulációra jellemző (D) 
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A. reverzibilisen modulálja a célterületet 

B. minimális invazív technikával történik az elektróda beültetés 

C. gyógyszer-rezisztens primer disztóniában is alkalmazható 

D. mindegyik 

13. Mély agyi stimuláció indikációját képezi (D) 

A. gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető Parkinson-kór 

B. gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető esszenciális tremor 

C. gyógyszeresen nem megfelelően kezelhető, rezektív műtétre nem alkalmas fokális epilepszia 

D. mindegyik 

14. Mély agyi stimulációra jellemző (D) 

A. beültetés előtt nemzetközi protokoll szerinti kivizsgálás szükséges 

B. az elektróda beültetés a legtöbb esetben helyi érzéstelenítéssel történik 

C. betegprogramozó használatával a beteg is képes lehet a stimulációs paraméterek állítására 

D. mindegyik 

15. Parkinson-kór diagnózisának felállítására jellemző (D) 

A. Biztos diagnózis csak szövettannal lehetséges 

B. Klinikai irányelvek segítenek a klinikai diagnózis felállításában 

C. Sok esetben csak 5 év betegségtartam után lehetséges a Parkinson-kór és a Parkinson Plusz szindrómák 

elkülönítése 

D. mindegyik 
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12. 2.l. A mozgatórendszer rehabilitációja és az ellátás 
egészséglélektani alapelvei. – Montskó Péter 60%, 
Kállai János 40% [Szakmai lektor: Rudisch Tibor] 

Az alábbiakban a mozgásszervi rehabilitáció bio-pszicho-szociális jelenségeivel foglalkozunk. Áttekintjük a 

lábadózó beteg jelen élethelyzetének és jövőjének alakulását meghatározó kulcskérdéseket. Néhány példán 

keresztül kiemeljük azokat a gyakorlati szempontokat, amelyek a rehabilitációs osztályokon zajló gyógyító 

tevékenység mindennapjairól, céljairól, eredményeiről és a munkavégzés lélektani környezetéről adnak részletes 

tájékoztatást. Az összefoglaló nem vállalkozik a mozgásszervi betegségek teljes bemutatására.1 Az adott 

területen végzett ellátás sokszínű feladatai és szerteágazó módszerei közül kiemelve néhányat, megjelenítjük az 

orvos és a beteg közös erőfeszítésének főbb mozzanatait és az ellátás tágabb kontextusát. Ismeretlen fogalmak, 

szindrómák, betegségmegnevezések felbukkanásakor kérjük az olvasót, hogy érdeklődésének megfelelően, 

tudásának elmélyítése érdekében használja a diagnosztikai ismertetőket és törekedjen arra, hogy tanulmányai 

alatt megtalálja azokat a forrásokat, amely a megbízható orvosi gyakorlatvégzéshez szükséges ismeretek 

megszerzéséhez elvezetik. 

12.1. 1. A mozgásszervi rehabilitáció általános kérdései 

                                                           
1A szakszavakkal kapcsolatos hiányzó ismeretek más tankönyvi fejezetekben megtalálhatóak. Kérjük, tanulmányai során keresse a 

kapcsolatot a betegség, a betegségnyomás, a beteg ember személyes sorsa és a betegség kimenetele között. Ezeknek az összefüggéseknek az 
ismerete vezet a szakmai profizmusig, a hatékony orvosi tevékenységhez. 
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Ha az etimológiából indulunk ki, a „rehabilitáció” kifejezés azt jelenti, hogy valakit ismét képessé teszünk 

valamire. Képessé tesszük arra, amit egykor meg tudott tenni, fizikai és szociális értelemben egyaránt. 

Ténykedésünk arra irányul, hogy a beteg ismét alkalmassá váljon a kóros folyamat következtében elvesztett 

testi, lelki és szociális képességei visszaszerzésére. Nem biztos azonban, hogy minden funkciót teljes mértékben 

helyre tudunk állítani. Sikeres rehabilitáció lehet az is, ha a haránt léziót elszenvedett beteg biztonságosan 

megtanulja a kerekesszék használatát. Ezáltal járni nem fog tudni ugyan, de munkája, munkahelye lehet és 

dolgozhat, önállóan is fenntarthatja magát. A rehabilitáció összetett, tervszerű, több szakmai tevékenységet 

összehangoló, egyénre szabott tevékenység az érintett személy aktív közreműködésével. Célja a lehetőségekhez 

mérten a legoptimálisabb társas integráció elérése. Következésképpen: 

• a korrekció társas tevékenységbe ágyazottan zajlik, több beavatkozási szinten egyszerre; 

• a beavatkozás a beteg aktuális képességeihez illeszti a terápiás közeget és a közvetlen környezetét; 

• biztosítja a megfelelő kiegészítő eszközöket az önálló életvitel megteremtéséhez; 

• megszervezi a személyes segítséget adó kompenzációs társas teret; 

• a modern idegtudományi eredmények felhasználásával újjászervezi a tevékenység idegrendszeri 

szabályozását, gyakoroltat, fejleszt (átépíti a percepció, kogníció, anticipáció rendszerét és szenzitizálja az 

alternatív képességeket, remediációt végez). 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

A rehabilitációs orvoslásban a beteg első megközelítése más területekre helyezi a hangsúlyt. Nem a betegségre, 

hanem közvetlenül a beteg emberre koncentrál. Nem azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami beteg? Mi az, ami sérült 

(szerv, szervrendszer, funkció)? Leegyszerűsítve: mi az, ami „rossz”? Itt azt keressük, hogy mi az, ami épen 

megmaradt? Mi az, ami jó (szerv, szervrendszer, funkció)? A pontosan feltérképezett funkciókieséseket milyen 

módon tudjuk más területek bevonásával pótolni? Abból kell ugyanis építkeznünk, arra kell alapoznunk a 

rehabilitáció folyamatát, ami még a rendelkezésünkre áll. 

A másik speciális vonás a teammunka módszere. A rehabilitációban ez különösen hangsúlyos, mondhatni 

nélkülözhetetlen. A gyógyítást végző team tagjai közé mindenki beleszámít, aki a beteg gyógyításában részt 

vesz. A megszokottakon kívül (orvos, nővér, gyógytornász) a tagjai lehetnek még a logopédus, ergoterapeuta, 

fizikoterápiás asszisztens, neuropszichológus, ortopéd műszerész, masszőr, zeneterapeuta, dietetikus. A team 

tagjai közé tartozik a beteg hozzátartozója, de legfőképpen maga a beteg. A team mindig együtt dolgozik. A 

tagjai egymással folyamatosan konzultálnak. Mivel a beteg aktív közreműködése nélkül a rehabilitáció biztosan 

sikertelen, a betegnek tájékozottnak kell lennie gyógyulásának menetéről, a rá váró megoldandó feladatokról. 

Gyógyításának egészéről részletes információkkal kell rendelkeznie. Partnerként tekint rá minden teamtag. A 

hozzátartozó részvétele azért fontos, mert a beteg emissziója után ő vagy más családtag lesz az, aki a beteg 

családba történő visszailleszkedését biztosítja. Tudnia kell, mely problémák esetén kell konzultálnia a 

teamtagokkal. A beteg érzelmi és pszichés vezetésének feladata egykor az övé lesz. 

2.61. ábra - 1. ábra: A mozgásszervi rehabilitáció szervezeti ábrája és összetevői 
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A rehabilitáció során rendszeresen használunk különféle teszteket. Ezek célja egyrészt a beteg állapotának 

rögzítése majd a kezelés során, ismételt felvételekor, képet kapunk a kezelés eredményességéről. Nagyszámú 

ilyen teszt ismeretes. Itt két ilyet említünk meg, mely széles körben használható. Az egyik a Bartel index, mely 

0-5-10 ponttal értékel különböző, a beteg által végzett tevékenységeket: tisztálkodás, WC használat, 

járásképesség stb. Egy másik a FIM teszt (Functional Independence Measure), mely szintén pontrendszer 

alapján a beteg önállóságát értékeli. A Betegségek Nemzetközi Osztályozásához hasonlóan (BNO) létezik egy a 

rehabilitálandó állapotot leíró rendszer a Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása, rövidítve az FNO. Az orvosi 

dokumentációban a BNO-val párhuzamosan ezt is kötelezően használjuk. 

A rehabilitációs orvoslás során, a rehabilitációs célok kitűzésében két stratégia ismeretes. 

Ha az elváltozás egyszeri, súlyos egészségromlás következménye, de hasonló esetekben szerzett tapasztalatok 

az elvesztett funkció teljes visszaállítását lehetővé teszik, a rehabilitáció maximális célt tűz ki. E cél érdekében 

munkálkodunk, a terápiás terven esetleg változtatunk, de a cél ez eredeti marad. Pl. balesetes eredetű 

koponyasérülés, mely motoros túlsúlyú afáziát, féloldali spasztikus bénulást, és kognitív zavarokat 

eredményezett. 

Abban az esetben azonban, ha a betegség krónikus, hosszan tartó, főleg ha hullámzó lefolyású szubmaximális 

célt tűzünk ki. Egy szerényebb részeredményt célozunk meg. Ha nem így tennénk, az alapbetegség előre ki nem 

számítható romlásával újból és újból módosítanunk kellene az eredetileg kitűzött célt. Pl. sclerosis multiplex-es 

beteg, akinek állapotán javítanunk kell, de amely bármikor rosszabbodhat. A rehabilitációt mindig rehabilitációs 

konzílium előzi meg, melyet szakorvos végez. Ennek során kitűzésre kerül az elérendő cél és a kezelési terv. A 

beteg állapotától függően, esetlegesen a rehabilitáció halasztásra kerül, vagy néhány esetben kimondjuk, hogy a 

beteg rehabilitációs esélyei a kor tudományos ismereti és az eddigi tapasztalatok alapján is minimálisak. 

12.2. 2. Az alsó végtaghiányos betegek rehabilitációja 

Erre a betegcsoportra jellemző, hogy több betegség, egymástól egészen távol álló kórkép is vezethet 

végtaghiányhoz. A kialakult állapot azonban etiológiától függetlenül azonos megoldást igényel. 

Magyarországon az amputáció fő oka, mint ismeretes a nagyérelzáródás, melynek hátterében egészségtelen 
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életmód, dohányzás és ezek hatását felerősítő metabolikus szindróma áll. A fejlett egészségkultúrájú 

országokban a felvilágosító propaganda hatására az érszűkület, mint amputációt szükségessé tevő betegség 

gyakorlatilag eltűnt, inkább a daganat és a trauma lépett előtérbe. Háború sújtotta területeken elsősorban 

traumás eredetű végtaghiány fordul elő. Az amputált betegek állapotfelmérésében, a mobilitási szint 

meghatározásában a Russek2 skálát alkalmazzuk. 

Az amputált betegek rehabilitációjában a „kulcsszó” a testséma megőrzése. A homo sapiens két lábon jár. Az 

egyik alsó végtag elvesztése után a normál állás, járás lehetetlenné válik, a testséma összeomlik. Az amputációt 

követő időszakban számos személyes problémával szembesülünk az ellátás során, ezek közül néhány kiemelve: 

• funkció elvesztéséből adódó cselekvési hátrányok 

• esztétikai hiányosságok felvetődése, önkép sérülése 

• lélektani aggodalmak fokozódása (szerep, teljesítmény, munka és kapcsolati deficitek előtérbe kerülése) 

• reális és irreális félelmek 

• aggodalmaskodás, lehangoltság, depresszió 

• dependencia, betegségbe való menekülés, gyógyulási motivációs hiányok. 

Feladatunk tehát a megfelelő motivációk felkeltésével a lehető legrövidebb időn belül bevonni a beteget saját 

állapotának javításába, helyreállítani az elveszett testsémát, és támogatni az életkedv és a problémamegoldási 

kapacitás növekedését. Ennek útja pedig a beteg művégtaggal és megfelelő aktivitás-elősegítő eszközökkel való 

ellátása. 

A végtaghiányos betegek rehabilitációjának sikerét a következő tényezők befolyásolják. Legfontosabb 

természetesen az amputáció magassága és kiterjedése. Értendő ez utóbbi alatt egy vagy kétoldali volta. A 

kétoldali combszintű amputáció csak kivételes esetben sikeres. Lényeges a beteg életkora, a szerzett 

végtaghiány előtti életmódja. Ismert egy angol pilóta esete, aki a második világháború idején háborús sérülése 

miatt mindkét alsó végtagját elveszítette. Rehabilitációja sikeres volt, kérésére visszatérhetett alakulatához, és 

részt vett a további harcokban. Az amputáltnak kellően motiváltnak kell lennie. Közre kell működnie, vagy ha 

nem, meg kell nyernünk a sikerhez. Nagyon fontos a kísérő betegségek esetleges jelenléte, a komorbiditás. A 

rossz kardiális állapot, egyensúlyzavar megléte nagyban nehezíti a munkát. Az előbbivel némiképpen összefügg 

a beteg általános erőnléte, fizikai állapota. Értelemszerűen a nagyobb fizikai erő előnyös. A testsúly is 

befolyásolhatja a rehabilitáció sikerét. A jelentős testsúlyfelesleggel rendelkező beteg sok esetben nehezebben 

mobilizálható. 

Az indikáció felállításakor is mérlegelünk minden szempontot. Arra törekszünk, hogy valamennyi beteget 

járóképessé tegyük. Ha azonban a rehabilitációt nagyszámú negatív tényező akadályozza, megtörténhet, hogy 

feladjuk a próbálkozást. Biztosan sikeres eset lehet egy traumás eredetű lábszáramputált fiatal férfibeteg, aki 

korábban rendszeresen sportolt. Egy 70 év feletti lábszár- illetve combcsonti szinten mindkét alsó végtagját 

elvesztett korpulens beteg járóképességének visszaállítására vonatkozó esélyek számos esetben korlátozottak 

Az anatómia határozza meg, hogy az amputáció szintje hol legyen. Ezek a magasságok a következők. A lábszár 

középső és felső harmadának határa. A comb alsó és középső harmadának határa. A medence szintje a 

csípőízület kiízesítésével (ritkán használatos). Ha a végtag-eltávolítás tervezett, a fenti magasságokat kell 

választani. Traumás amputáció után, vagy veleszületett végtaghiány esetén elképzelhető, hogy a végtagot még 

„rövidíteni kell” az említett szintekig. A végtag protézissel való ellátása biztonságosan csak megfelelően 

alápárnázott csonk esetén lehet. Sebészileg ezeken a helyeken lehetséges a csontvéget kellő vastagságú izom-

lebennyel fedni. 

A protézissel való ellátás feltétele, hogy a beteg művégtag nélkül is képes legyen járókerettel legalább 

rövidtávon közlekedni (10 méter 1 perc alatt). Először ezt gyakoroltatjuk. Ezt követően ideiglenes protézissel 

való ellátás, majd siker esetén végleges protézis mintázása történik. Ez utóbbi jobban terhelhető és 

kozmetikailag kidolgozottabb. A majdani protézis használatát jól lehet gyakoroltatni az úgynevezett léglábbal, 

mely felfújható párnák között rögzíti a végtagot. 

                                                           
2FIM, Barthel-index és Russek skála részletes leírását lásd Kullmann L., Sólyom Gy., Gönczy T. és mtsai.: Alsóvégtag-amputáltak 

rehabilitációs eredményeinek utánvizsgálata a Barthel Index és a Russek skála segítségével. Balneol. Rehabil., 1987, 4. 277-282. 
munkájában. 
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A mobilizálás során járókorlátot, majd járókeretet és könyökmankót használunk. 

A felső végtag kozmetikai és mozgó protézissel való ellátásának kérdése, a sportolásra is alkalmas modern alsó 

végtagi protézisek ismertetése meghaladja e fejezet kereteit. 

12.3. 3. Az immobilizációs szindróma 

Az orvoslásban a kezdetek óta hagyományos kezelési mód az ágynyugalom biztosítása, a fektetés. Kétségtelenül 

sok olyan kórkép van, ahol a pihentetés jó hatású, és a gyógyulást szolgálja. Vannak olyan szituációk, amikor 

nincs is más lehetőség, mint a beteg fektetése. Pl. politraumatizáció, kómás beteg, koponya-, gerincvelősérült, 

mesterséges kómában tartott, lélegeztetett beteg. A tartós fekvésnek azonban számtalan negatív következménye 

és ebből adódóan veszélye van. Az immobilizációs szindróma nem egységes etiológiájú kórkép. Olyan helyzetet 

jelent, ahol bármiféle okból bekövetkezett mozgáshiány súlyos általános egészségromlást eredményez, és 

következményei súlyosabbak lehetnek a kiváltó alapproblémánál. 

Nézzük meg, melyek lehetnek az immobilizáció következményei szervrendszerenként? 

Bőr: A nyomásnak kitett helyeken dekubitusz keletkezik. Kialakulásának négy stádiumát különböztetjük meg a 

bőrpírtól a bőr alatti szöveteket is érintő teljes szélességű elhalásig. A dekubitusz mindig a nyomásnak kitett 

ponton alakul ki. Ennek megfelelően a rosszul ápolt, zömében hanyatt fekvő betegnél a keresztcsonti régióban 

és a sarkakon. Oldalt fekvő betegen a combcsont proximális vége felett és a külbokán. Elhanyagolt esetben a 

felfekvés olyan súlyos lehet, hogy a nekrózis a csont felszínét is eléri. 

Ízületek: Mozgáskorlátozottság, ízületi kontraktúra jelentkezik. Az egyes ízületek kontraktúrája jellegzetes. 

Irányát a túlsúlyba került izomcsoport húzási iránya határozza meg. 

A vállban le-fel és kőrirányú mozgást akadályozó kontraktúra, a könyökben a háton fekvés hatására kifelé 

forduló feszülés, a csuklóban és ujjakban flexiós kontraktúra alakul ki. Az I ujj vonatkozásában ehhez még 

addukciós oppozíciós kontraktúra társul. Az alsó végtagon a csípőben flexiós és addukciós (esetenként 

berotatios) kontraktúra alakul ki. A térd jellegzetes helyzete a hajlított helyzet. A felső ugróízületben equinus 

contractura alakul ki. A kialakult ízületi zsugorodások nehézséget jelentenek a beteg ápolásában, de a 

legnagyobb probléma, hogy nehezítik vagy lehetetlenné teszik a mobilizációt és a kilépést a cirkulusz 

viciózusból. 

Hasi szervek: A fektetéssel a belek mobilitása is csökken a beteg obstipálni fog. 

Tüdő: Fekvő helyzetben a beteg tüdejét nem tudja megfelelően átlélegezni. Ezt tovább rontja, hogy a hasi 

szervek a rekeszt a mellkas felé emelik. Az elégtelen légzőmunka rontja az oxigenizációt. A beteg nem tud 

kellően expectorálni, a tüdőben pangó váladék jelenik meg, mely előbb bronchitishez majd később 

pneumoniához vezethet. 

Keringés: A keringés meglassul. A vénákban, elsősorban az alsó végtagon pang a vér. 

Mélyvénás trombózis alakulhat ki. Ez pedig tüdőembóliához vezethet. 

Érzelmi hangulati élet: Az ingerszegény kórházi környezet beletörődöttséget, érdektelenséget eredményez. A 

beteg a legfontosabbat veszíti el: motivációját a gyógyulásra. Más esetekben az éjszaka és nappal normálisan 

megszokott napi ritmusa borul fel. Gondoljunk arra, hogy egy intenzív osztályon, őrzőben milyenek az éjszakák. 

A napi ritmus megszűntét nehezen viselik, főleg az idős betegek. 

Az immobizációs szindróma kezelésében a legfontosabb, hogy ne alakuljon ki, vagyis a megelőzés. Az 

alapbetegség adta korlátokon belül minden beteget mobilizálni kell. Műtét, traumás történés után a beteget a 

lehető legrövidebb időn belül, lehetőleg a beavatkozás másnapján lábra állítjuk és járatjuk. Ha a beteg erőnléte 

mást nem tesz lehetővé, minimum kiültetjük. Az eszméletlen, közreműködésre képtelen beteget passzíve 

tornáztatjuk, hogy a kontraktúrákat megelőzzük. Az együttműködés javulásával aktív tornára térünk át. A 

végtagtornáztatás a vénás keringést is javítja. A kontraktúrák kialakulása a beteg pozicionálásával is 

megelőzhető. Kisebb eséllyel alakul ki csípőflexiós és felső ugróízületi equinus contractura hasra fordítással 

illetve a felső ugróízület esetén, henger boka alá helyezésével. A beteg folyamatos mozgatása a dekubituszok 

megelőzése szempontjából is nélkülözhetetlen. Mozgásképtelen betegnél kétóránként kell pozíciót váltani. A 

kialakult dekubitusz esetén lokális sebkezelés történik. Ehhez speciális, a váladék eltávolítását, a sebalap 

granulációját elősegítő kötszereket használunk. Hogy pontosan mit, erre a klasszikus rehabilitációs tanács így 
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hangzik. „A dekubituszra bármit rá lehet tenni, csak a beteg testsúlyát nem.” Érzékeltetve ezzel azt, hogy a 

tehermentesítés a legfontosabb. Súlyos, mélyre terjedő felfekvés esetén műtéti kimetszés történik, és a sebalapot 

lebeny elforgatással fedik. 

Nélkülözhetetlen a rendszeres napi szinten végzett légző torna. A betegek számára teremtsünk jó hangulatú 

légkört az osztályon. Pozitív, optimista életszemléletet sugalljunk. A gyógyszeres terápiában fontos a trombózis 

megelőzőse, a széklet legalább másnaponta történő biztosítása. 

12.4. 4. Sztrókot elszenvedett hemiplégiás betegek rehabilitációja 

A sztrók a leggyakoribb rokkantságot előidéző és rehabilitációt igénylő kórkép Magyarországon. Okai illetve az 

előidéző belgyógyászati kórképek ismertek. Jellemző, hogy bár primeren neurológiai kórképről van szó, 

következményei mégis javarészt mozgásszerviek. A súlyosság megítélésben a NIH skála használatos. 

A sztrókot elszenvedett beteg kezelendő fő funkciózavarait két csoportra osztjuk: fizikai és szellemi, lelki 

zavarokra. A fizikaiak közül legszembetűnőbb a féloldali bénulás, mely kezdetben petyhüdt, a későbbiekben 

spasztikussá válik. Az izomerő-csökkenés az izmok együttműködésének zavarával együtt jelentkezik. Az 

izomtónus fokozódik, spazmus jelentkezik. Zavart szenved a mélyérzés (propriocepció), a beteg nem érzékeli 

kellően végtagjainak helyzetét. Látászavarok jelentkeznek, melyek fakadhatnak a látótér kieséséből 

(hemianopsia), vagy a két szem koordinációjának zavarából. Az egyensúlyzavarok a mobilizálás során 

jelentenek problémát. A vizeletürítési és vizelettartási zavarok tartoznak még az első csoportba. 

A szellemi, lelki funkciózavarok a következők. A beszédzavar elsősorban a beszédközpont károsodásából fakad. 

Ezt afáziának nevezzük. Zavart a hangképzés, a hangadás is, mely a beszédhez szükséges izmok bénulásából 

következik. Ezt dysartriának nevezzük. A kettőből értelemszerűen az első a súlyosabb probléma. Zavart 

szenvednek a kognitív funkciók. Ez alatt a figyelem és a koncentráció képességének zavarát értjük. Jellegzetes a 

téri neglekt szindróma, mely elsősorban jobb féltekei sztróknál jelentkezik. Ekkor a beteg bénult testfeléről nem 

vesz tudomást. A neglekt lehet taktilis és vizuális. A vizuális neglekt esetén látótér esik ki olyan formában, hogy 

azt a beteg nem érzékeli bár a látása nem károsodott. A sztrókot később követi illetve a rehabilitáció során 

észlelhető a hangulatromlás és a depresszió megjelenése. A betegek érzelmileg labilisak. Ezek jelentősen 

ronthatják közreműködésüket. 

A sztrókot követően számítunk az ún. spontán helyreállásra. Ez az ödéma csökkenésén kívül az agy 

plaszticitásának köszönhető. A rehabilitációnak ezt a folyamatot kell a megfelelő irányba terelnie. Általános 

gyakorlati megfigyelés, hogy sikeres rehabilitáció nagyobb eséllyel várható, ha a beteg már önerőből meg tudja 

tartani az ülő helyzetet és ha kontinens. Az első feltételez egy bizonyos szintű izomerőt és koordinációs 

készséget. Az utóbbi utal a beteg együttműködésére, szellemi állapotára. A másik gyakorlati megfigyelés az 

afáziára vonatkozik. Ha az afázia motoros túlsúlyú, ez a rehabilitációt jelentősen nem befolyásolja. Ha azonban 

a szenzoros komponens erősebb, ez nehezítheti a kezelést. Ezek a betegek ugyanis nehezebben értik meg az 

elvégzendő feladatot, a verbális utasítást. Mindkét afáziaformánál segíthet az ún. szituációértés. 

A rehabilitációban a legfontosabb cél a beteg járóképessé tétele. Ez fokozatos gyógytornával történik. A Bobath 

módszer elterjedt kezelési forma. A rehabilitáció kezdetén a passzív gyógytornának is van szerepe, majd 

fokozatosan az aktív gyógytorna lesz hangsúlyos. Az első elérendő cél a stabil kiültethetőség elérése. A 

következő lépés a beteg felállítása. Meg kell tanulnia a testsúlyát áthelyezni egyik lábáról a másikra, mivel ez a 

járás alapja. Ha ezt már begyakorolta, megkezdődhet a járás tanítása. Ehhez segédeszközként először korlátot 

használunk, a későbbiekben járókeretet. Ez a betegnek az ataxiás problémák leküzdésében is segít. A járókeret 

akkor is sikerrel használható, ha a beteg egyik felső végtagja pareticus. Ekkor ép karjával középen támaszkodik 

a járókeretre. A már önállóan közlekedő betegnél használható a 3 vagy 4 pontos járóbot is. Mivel hátrányos 

hatása is van, megítélése a rehabilitációs központban kialakult szokás és gondolkodási rendszertől függően 

változik. Mikor tekinthető sikeresnek a rehabilitáció: 

• Ha a beteg járás közben mindkét alsó végtagját egyformán terheli. 

• Az ép a bénult alsó végtag elé lép, nem pedig mellé. 

• Nem látható a paretikus végtag cirkumdukciója. 

A biztonságos, megfelelő dinamikájú járáshoz gyakran szükséges a bénult végtagon az equinus helyzet 

korrekciója. Ez ún. peroneaus sínnel lehetséges, mely a bokaízületet derékszögben tartja, és nem engedi a láb 

lebillenését. Esetenként a térdízület stabilizálása is szükséges segédeszközzel. 
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A bénult felső végtag rehabilitációjában három lehetőség adódik. Ha a paretikus végtag képes durvább 

mozgásra, de a finom mozgások nem javulnak, feladata a megtámasztás lesz. 

Ha semmi esély nincs érdemi mozgásra, a beteget egykezes életmódra kell megtanítani. Ha a kéz funkciója 

biztatóan javul, ergoterápiával, a mindennapi élethez szükséges tevékenységek gyakorlásával kell a gyógytornát 

kiegészíteni. Speciális probléma a bénult oldali vállízület fájdalmas mozgásbeszűkülése, vagy szubluxációja. 

A sztrókos beteg rehabilitációja komplex feladat. A kezelés során figyelemmel kell lenni az összes potenciális 

szövődményre. Az immobilizációs szindrómánál leírtak érvényesek a sztrókra is. Az idős, rendszerint moribund 

betegek nagyon esendőek. Különösen fontos a motiváltság fenntartása, az optimista légkör, az ingerben gazdag 

környezet biztosítása. 

12.5. 5. A koponyasérültek rehabilitációja 

Jellemzően ez a betegségcsoport jár a legsúlyosabb mértékű mozgásszervi és kognitív deficittel. Ez igényli a 

leghosszabb idejű rehabilitációt, mely nemegyszer 1-2 év lehet. A sérülés következménye az esetek egy 

részében a beteget egész élete során elkíséri. Az ok az esetek túlnyomó részében közlekedési baleset, kisebb 

számban kriminalisztikai eredet is előfordul. A betegek számát a motorizáció ugrásszerű növekedésén kívül még 

az is emeli, hogy a balesetek utáni túlélés esélyei jobbak, mint korábban. A kialakult tüneteket az axonok 

sérülése okozza. A primer elsődleges sérülésen túl jelentős szerepe van még a sérülés után keletkező ödémának. 

Ez nem elsősorban a sérült struktúrákat érinti, hanem a környező agyi területeket. A hypoxia, szabad gyökök 

keletkezése tovább rontja az agyállomány állapotát. 

A sérülés súlyosságának megítélésében két numerikusan kifejezhető szempontot vesznek alapul. Az első a 

Glasgow Coma Scala (GCS) mely számszerűleg fejezi ki a traumát követő kóma mértékét. A magasabb érték 

súlyosabb állapotot jelent. A második a poszttraumás emlékezetkiesés, amnézia ideje napok számában kifejezve 

(PTA) Értelemszerűen minél hosszabb, annál súlyosabb az agyállomány sérülése. 

A rehabilitáció megkezdésének feltételei a következők. A beteg kómás állapota meg kell hogy szűnjön. Nem 

állhat fenn a rehabilitáció megkezdésének időpontjában semmilyen akut betegség. A beteg vegetatívuma stabil 

legyen. Szükséges, hogy együttműködjön, ugyanakkor bizonyos mértékig tudatában kell lennie 

fogyatékosságának. A neuropszichológusok ezt találóan „tudom, hogy nem tudom” állapotnak nevezik. Amíg a 

beteg nem éli meg hiányosságait, nem számíthatunk rá, hogy aktívan közreműködjön javulása érdekében. 

A károsodás súlyosságának megítélésében, prognózis felállításában a képalkotó vizsgálatok értéke korlátozott. 

A CT, MRI, funkcionális MRI természetesen nélkülözhetetlenek a diagnosztizálásban, a beteg követése során. 

Mégis önmagukban nem mondanak el mindent a betegről. Az alapos betegvizsgálat, a funkcionális tesztek 

sokkal informatívabbak, mind az első vizsgálat alkalmával, mind a követés során. 

A koponyasérülések után a következő problémákkal találkozhatunk. 

Mozgászavarok, motoros zavarok. Ez az esetek túlnyomó részében féloldali bénulás, de kezdetben valamennyi 

végtagra kiterjedő bénulás is előfordulhat. Ehhez kapcsolódik az apraxia, mely működő izmok mellett a mozgás 

kivitelezésének zavarát jelenti. A terápia a még nem közreműködő betegnél a megfelelő pozicionálás, ágyvég 

megemelése, passzív torna, a kontraktúrák megelőzése. A későbbiekben a már közreműködő betegnél aktív 

mozgásgyakorlatok történnek. A sorrend az ültetés, felállítás majd járásgyakorlatok. 

A mozgászavarokkal párhuzamosan az izomtónus fokozódik, spasztikusság jelentkezik. Ez pedig kontraktúrák 

kialakulásához vezet. Kétfajta kontraktúra okozza a legtöbb problémát. A felső ugróízület equinus helyzete 

jelentősen nehezíti a járást. Következményként az azonos oldali térdízület hyperextenziós helyzete alakul ki. Ha 

a könyökízület flexiós kontrakúrája eléri a 90 fokot, az már jelentősen nehezíti a felső végtag használatát. A 

mozgásszervi problémák javulása általában az első három hónapban a legkifejezettebb. A kontraktúra 

kezelésében a gyógytorna, a műtét és a gyógyászati segédeszköz egymás alternatívájaként, de egymás 

kiegészítőjeként is használhatók. A kontraktúrák esetleges műtéti korrekciója általában egy évvel a sérülés után 

jöhet szóba. Van gyógyszeres lehetőség is a spasztikusság kezelésére. Általános hatással rendelkezik az 

intrathecalis Baclofen pumpa beültetése. A Botulinum A toxin helyileg alkalmazható. 

Az agyidegek funkciója részlegesen kiesik. Legjellegzetesebb és legfontosabb a látászavar és a szemmozgások 

koordinációs zavara. Koponyasérülés után gyakran alakul ki faciális parézis, ennek minden következményével. 
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Nyelési problémák jelennek meg, ennek következtében táplálkozási táplálási, nehézségek alakulnak ki. Sérül a 

nyelés automatizmusa. A beteg közreműködése hiányozhat. A kómás beteg értelemszerűen nem tud táplálkozni. 

A helyzetet nehezíti, hogy az agysérülés után, annak következtében a szervezetben katabolikus folyamatok 

indulnak be. A testsúly csökken, fokozott energiabevitel válik szükségessé. A lesoványodott agysérült beteg 

rendkívüli módon veszélyeztetett a dekubitusz kialakulására is. Az első lehetőség, a parenterális táplálás csak 

maximum néhány hétig végezhető. Nem teljes értékű, rendkívül drága. A nasogastricus szondán keresztüli 

táplálás már hatékonyabb, financiálisan kedvezőbb, hosszabb távon végezhető. Ugyanakkor az ápolószemélyzet 

részéről fokozott figyelmet igényel, a beteg számára kényelmetlen. A legjobban bevált és széles körben 

alkalmazott módszer a perkután behelyezett gyomorszonda, rövidítve a PEG használata. Beültetését 

gasztroenterológus végzi gastroscop segítségével. A szondán keresztül a beteg a megfelelő mennyiségű és 

energiatartalmú táplálékot kapja. A szonda használata egyszerű, adott esetben a hozzátartozó is kiképezhető rá. 

Segítségével a beteg táplálása hosszú távra megoldott. 

Afázia, dysartria és ezek következtében kialakuló kommunikációs zavarok. Az afázia általában nem jelentkezik 

tiszta formájában. Egyéb kognitív zavarokhoz társul. A dysartria mindig jelen van, és a beteg beszédzavarát 

nehezíti. A beszédzavarok kezelése logopédus valamint neuropszichológus feladata. 

Inkontinencia, vizelettartási zavarok tekintetében az állandó katéter használata mindenképpen kerülendő. 

Szerencsére a koponyasérült betegeknél többnyire tágulékony, nagy befogadóképességű hólyag társul csökkent 

tónusú sphincterrel. Kisebb tehát a húgyúti pangás veszélye. Általános a gyakorlatban a Condom urinal 

használata. 

A heterotrop ossificatio később jelentkezik. Általában 1-1,5 évvel az agysérülés után. A mozgó ízületek 

környezetében az izomállományban csontosodás jelentkezik. Ezzel párhuzamosan az egyes ízületek mozgása 

beszűkül, és ez a mobilizálható képességet nagymértékben rontja. A koponyasérültek 10-20%-ában jelentkezik. 

A megoldási lehetőség csak műtéti. A csontos konglomerátumok eltávolítása szükséges. 

Az epilepszia mindenféle eredetű agyállomány-sérülés után előfordulhat, így koponyasérülések után is. A 

terápia azonos más eredetű epilepsziákkal. 

Hydrocephalus jelentkezését általában a kezelőszemélyzet észleli. A beteg általános állapota hanyatlik. A 

korábban elért teljesítményekben romlás látható. Jellegzetes a kifejezett egyensúlyzavar. A hydrocephalus 

kialakulása MR vizsgálattal bizonyítható. A műtétet igénylő esetek száma megközelítőleg 5 %. A liquor 

keringés biztosítására shunt beültetése szükséges, melyet idegsebész végez el. 

A magyarországi gyakorlatnak megfelelően koponyasérültek ellátására olyan intézmény vállalkozhat, amely 

kellő gyakorlattal rendelkezik, minimum 50 esetet ellát évente. A koponyasérült rehabilitációjában a 

legfontosabb a teammunka. Ez a terület igényli a legtöbb diszciplína folyamatos együttműködését. A 

rehabilitáció minden területén használatos, de a koponyasérültek rehabilitációjában különösen fontos az ún. 

adaptációs szabadság. Ez azt jelenti, hogy időszakosan a kórházi kezelést megszakítjuk és a beteget otthonába 

engedjük. Ezzel megszakítjuk izolációját, ellensúlyozzuk a hospitalizáció negatív hatásait. A beteget új, pozitív 

ingerek érik, újabb értelmet nyer számára a kitűzött rehabilitációs cél. A környezetnek, a családnak lehetősége 

van arra, hogy jobban felkészüljön a rehabilitált majdani befogadására. 

12.6. 6. A gerincsérült, haránt léziós betegek rehabilitációja 

Szinonimaként használatos még a parapleg kifejezés is, mely arra utal, hogy az eddig tárgyalt csoportokkal 

ellentétben, itt nem a féloldali testfél bénult, hanem párhuzamosan mindkét alsó vagy felső végtag. A kiváltó ok 

itt is az esetek nagyobb hányadában a baleset, de előfordul gyulladásos vagy keringési zavar következtében 

kialakult haránt lézió is. Egy nevet okvetlenül meg kell említeni a gerincsérült betegek rehabilitációjával 

kapcsolatban: Novoszel Tibort, akire méltán lehetünk büszkék, mert ő volt a magyar rehabilitációs szakma 

megalapítója. 

A gerincsérülés utáni állapotot kissé leegyszerűsítve, a következőképpen foglalhatjuk össze. A központi 

idegrendszer és a test egyéb részei között megszűnik a normális működéshez nélkülözhetetlen kommunikáció. A 

periféria nem kap utasításokat, a központba pedig nem érkezik elegendő és korrekt információ. Kaotikus állapot 

keletkezik. A sérült gerincszakasz alatt nincs felületes és mélyérzés, nincs tudatosuló fájdalomérzet. Megszűnik 

az irányított akaratlagos mozgás. Felső irányítás híján a gerincvelői motoneuron (az akut szak lezajlása után) 

csak izom összehúzódásra ad parancsot. Ennek következtében kóros izomfeszülés, akaratlan mozgások 

jelentkeznek. 
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A gerincsérülés súlyosságát ötfokozatú skálán jelölik A–E-ig. Ez az ASIA skála, melyet az Amerikai 

Gerincsebész Társaság dolgozott ki. Ezen kívül az izomerőt és a fájdalom-, tapintásérzetet számszerűleg 

értékelik. A másik beosztás a gerincvelő-sérülés lokalizációja és magassága alapján osztályoz. A két beosztás 

egymással párhuzamosan használatos. 

A gerinc sérülése utáni szövődmények egy része hasonló a koponyasérülés és sztrók után találtakhoz, bár 

speciális vonásokkal bír. Ezek az izomerő-csökkenés, a spazmus, a kontraktúrahajlam, a heterotrop csontosodás. 

Ezek leírását nem ismételjük meg. 

A vizelet ürítésének zavara az egyik legveszélyesebb következmény. Megszűnik a hólyag detrusor és a belső, 

külső sphincter közötti rendezett együttműködés. Mind inkontinencia, mind retenció előfordulhat. Az utóbbi 

sokkal veszélyesebb. Vizeletpangást, refluxot idéz elő, melynek krónikus vagy visszatérő húgyúti infekció a 

következménye. A gerincsérült betegek két fő haláloka a pyelonephritis vagy uremia és az elhanyagolt 

dekubitusz következtében kialakuló szepszis. Inkontinencia esetén a katéter maximálisan kerülendő. A beteg 

szocializációjának elősegítése, a gáttájék bőrének védelme betét, pelenka, condom urinal használatával 

lehetséges. Retenció esetén sem javasolt állandó katéter az infekcióveszély, hólyagkőképződés, a húgyutak 

dekubitálódása miatt. Intermittáló katéterezés szükséges, melyre a beteget vagy gondozóját is meg kell tanítani. 

A hólyagnyomás nem emelkedhet meg és nem maradhat retenció. Intézeti körülmények között használatos még 

a műtéttel behelyezett suprapubicus katéter. A hasfalon elől is kialakítható katéterezésre alkalmas stoma, ha 

csípőízületi kontraktúra miatt nem hozzáférhetők a húgyutakhoz. 

Jellegzetes speciális szövődmény az autonóm hiperreflexia. Ez a Th6 szint feletti sérülések következtében jön 

létre. Alapja hogy a fájdalominger nem jut el az agykéregbe. Valójában a vegetatív idegrendszer működésének 

zavaráról van szó. Normálisan a Th5 L2 közötti szimpatikus rendszer és az agytörzsbe, nyaki gerincvelőbe 

lokalizálódó paraszimpatikus rendszer szabályozza a vérnyomást. A lézió alatti területről érkező fájdalominger 

szimpatikus választ kelt, a vérnyomás egyre emelkedik. Ezt a baroreceptorok érzékelik és paraszimpatikus 

hatásra értágulat (de csak a sérült gerincszakasz felett) és pulzusszámcsökkenés következik be, ez azonban a 

vérnyomást számottevően nem csökkenti. Az emelkedett tenzió mellett az arc kipirul, az orr bedugul (Guttmann 

jel). A beteg szédül, feje fáj. Ugyanakkor nem érzékeli, nem érzékelheti az egész történést kiváltó fájdalmat. 

Súlyos kezeletlen eset intrakraniális vérzést is eredményezhet. A vérnyomáscsökkentésen kívül meg kell találni 

a fájdalom okát. Az első gondolat gerincsérült beteg esetén a feszülő húgyhólyag, vagy ampulla kell hogy 

legyen. 

A dekubitusz kialakulására nagyon figyelni kell. Hiszen ezeknek a betegeknek nincs fájdalomérzete. Nem 

érzékelik – mint normálisan tennék – a testhelyzet megváltoztatásának szükségességét. Intézményen belül az 

ápolószemélyzet feladata a gondos ápolás. A gyakorlat az, hogy a testhelyzetet 2 óránként változtatni kell. A 

parapleg betegeknek meg kell tanulniuk az önvizsgálatot. Ez azt jelenti, hogy a testhelyzet tudatos változtatásán 

kívül a predilekciós helyeket naponta meg kell vizsgálniuk. A látótérbe nem hozható területeket tükör 

segítségével is. A veszélyeztetett területek bőrét tisztán és szárazon kell tartani. A dekubitusz megelőzésében 

fontos szerepe van a speciális matracoknak és ülőpárnáknak. 

Meg kell említeni még a szexuális élet zavarait, mivel gyakran fiatal, a sérülés pillanatában reproduktív korban 

levő betegekről van szó. 

12.7. 7. Mozgásszervi rehabilitáció pszichoszociális szempontjai 

Mint említettük, a rehabilitáció alapvetően azon is múlik, hogy milyen mértékben tudjuk bevonni a személyt a 

gyógyítás folyamatába, meg tudjuk-e nyerni az együttműködését a sokszor fájdalmas, türelmet és elszántságot 

igénylő rehabilitációs feladatok megoldásához. Következésképpen a kezelési terv felépítéséhez ismernünk kell a 

személy kóping kapacitását, azaz problémamegoldási stratégiáit és személyes erőforrásait. 

A beteg, személyes beállítódásai, attitűdjei alapján a felvetődő nehézségeket saját tudása, fizikai állapota, 

képességei, erőforrásai, a rendelkezésére álló társas támogatás és az adott helyzetre vonatkozó 

betegségreprezentáció alapján két kategóriába sorolja: (a) kontrollálhatónak, vagy (b) kontrollálhatatlannak véli. 

(a) Amennyiben a beteg a helyzetét a szakmai team támogatásával és saját képességeinek, erőforrásainak 

ismertében kontroll alatt tudja tartani, szembesül a nehézségekkel, a problémák elkerülése, visszavonulás és 

passzivitás helyett, tudatos erőfeszítéssel és aktívan vesz részt a kezelésben. Kérdéseket vet fel, alternatívákon 

gondolkodik, igyekszik a kezelőszemélyzettel a folyamatos munkakapcsolatot megtartani, rálátása van saját 

hiányosságaira, felismeri és értékeli a kis előrelépéseket is. Magányos küzdőként nem zárkózik be és nem vonul 

el, megosztja nehézségeit másokkal, de észreveszi azt is, hogy a kemény munka során a segítség 
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igénybevételében meddig mehet el. Érzékeli környezetének teherbíró képességét, és ennek megfelelően 

tudatosan, ütemezetten osztja be energiáit és csak esetenként hagyatkozik külső segítségre. A közös 

küzdelemben, önállósága ellenére elfogadja és igényli a segítő team és a tágabb társas támogatást nyújtó 

személyek részéről meghozott áldozatokat, de tudja, hogy ez a helyzet időleges, és kész arra, hogy csak a 

szükséges mértékig és lehetőségek szerint vegye azokat igénybe. A segítő személyzet feladata ebben a 

helyzetben azonban az, hogy a látszólag könnyen együttműködő beteget folyamatosan ellássák a megfelelő 

információkkal, betegségének gyógyításának új lehetőségeit ismertessék meg vele, folyamatosan bátorítsák. 

Annak ellenére, hogy a beteg autonóm módon terheli és tréningezteti magát, észre kell venni, ha lehetőségei 

határához ér. A munka irányítását tehát időnként át kell venni tőle, hogy erőfeszítésében egy-egy rövidebb 

időszakra meg tudjon nyugodni. A beteggel való egyeztetés alapján folyamatosan nyomon kell kísérni a 

családtagok, barátok felől érkező fizikai, anyagi és érzelmi támogatás mértékét. A támogatók kifáradásának 

megjelenésekor a kezelőstábnak új külső erőforrásokat kell keresni és bevonni azokat a küzdelem menetébe 

(professzionális segítők, mozgást javító kényelmi felszerelések, szakmai tanácsok, anyagi erőforrások, hasonló 

helyzetben lévő személyekkel való közös konzultációk és így tovább). E fontos szakmai feladat ellátása során, a 

beteg előtt részben elfedve építi fel a szakmai stáb a spontán kínálkozó és formális szervezetek révén adódó 

segítőhálót, mely hosszabb vagy rövidebb időn keresztül a beteg igényei szerint a rendelkezésére bocsájtható. 

Tehát számítani kell a beteg aktivitására, tudatos erőfeszítésére, de nem szabad magára hagyni ambícióival. 

(b) Amennyiben a beteg a helyzetét befolyásolhatatlannak, erőforrásait lebecsülve reménytelennek látja, nem 

érez megfelelő ösztönzést a keletkező nehézségekkel való megbirkózásra, elmagányosodik, tiltakozik, 

gyanakszik, ellenáll az önálló tevékenységre felszólító kéréseknek, határozottabb, személyre szabottabb 

beavatkozásra van szükség. Amikor reményvesztettséget, tehetetlenséget, metakommunikációs és direkt 

közléseken keresztül megjelenő depresszív megnyilvánulásokat látunk – a beteg hangsúlyozza elesettségét, 

ismét és ismét segítséget kér – individuálisabb figyelemre és új kezelési terv kidolgozására van szükség a 

személy számára. Ebben a helyzetben a team lehetősége két fő irányba mutat. Amennyiben a beavatkozást 

végzők úgy ítélik meg, hogy a szakmai tapasztalatok és a rendelkezésre álló tudományos eredmények szerint az 

adott helyzet hosszabb távra épített kezelési stratégiával részben vagy teljesen rendezhető, a lehetőségeket ismét 

és ismét meg kell beszélni a beteggel, ügyelve arra, hogy ne túlozzuk el a várható nehézségeket, és felkeltsük 

benne a gyógyulással kapcsolatos motivációkat. Szükség esetén speciális szakmai segítséget is igénybe lehet 

venni, mely elősegíti a személyes akadályok elhárítását. Fontos hogy a beteg tudja, hogy honnan indulva, 

milyen úton és hova tud megérkezni, hangsúlyozva azt a tényt, hogy saját erőfeszítésein túl jelentős segítségben 

fog részesülni. Megbeszélendők a várható nehézségek, átmeneti javulások, visszaesések szükségszerű 

dinamikája. Bemutatandó a pozitív irányú kifejlet anélkül, hogy a beteget irreális képzetekkel hitegetnénk. 

A második lehetőség azon esetekben vetődik fel, mikor a szakmai stáb úgy látja, hogy a betegség jellegéből 

adódóan igen korlátozottan és nagyon hosszú idő után várható a beteg állapotában némi javulás, sőt lehetséges, 

hogy a várt javulás nem fog bekövetkezni. Az elveszett végtag eredeti állapota nem állítható vissza. Súlyos 

koponyatraumát szenvedett, korlátozottan tiszta tudatú beteg ellátásánál is hasonló kérdések vetődnek fel. 

Ilyenkor szükség van a helyzet újraértelmezésére és a hosszú távú célok háttérben tartása mellett az apró 

előrelépések programját kell meghirdetni. A legfontosabb a korábban ismertetett alap életfunkciók és komfort 

stabil megteremtése, az életfeltételek hosszú távú biztosítása. A javulás reményét fenn kell tartani, de nem 

szabad irreális feladatok elé állítani az amúgy is szenvedő beteget. Az irreális célkitűzés és feladatkiosztás csak 

növeli a frusztráció és a stressz mértékét, és amortizálja a személy fizikai és pszichikai védelmi rendszerét. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a betegség által okozott korlátozó helyzet feletti kontroll megtartása, a 

kontrollérzés nincs közvetlen összefüggésben a tünetek, a korlátozó tényezők objektív befolyásolhatóságával. A 

betegséghez való alkalmazkodást a szubjektív kontrollérzet jobban befolyásolja, mint a tünetek tényleges 

módosíthatósága. A helyzetéhez testileg és lelkileg alkalmazkodó beteg életminősége jobb, több erőforrást tud 

felhalmozni, compliance és adherencia tekintetében eredményesebb kapcsolatot tud kialakítani az ellátását 

végző stábtagokkal és az orvossal. 

12.8. 8. Összefoglalás 

Befejezésként néhány általánosabb, a gyógyítás mindennapi gyakorlatát érintő szempontra hívjuk fel a 

figyelmet. Az orvoslás legtradicionálisabb területe a hatékony gyógyítás érdekében végzett professzionális 

orvos-beteg kapcsolat. A tizenkilencedik és a huszadik század elejét jellemző természettudományos forradalom, 

a korábbi évszázadok tapasztalataival ellentétben úgy vélte, hogy az orvoslás csupán tudományos evidenciákra 

alapozott természettudomány. A betegséget hordozó emberi test pedig sejtek molekulák és fiziológiai 

folyamatok logikus rendszere, melynek korrekciója mérnöki pontosságú fizikai és kémiai beavatkozások révén 

megoldható. A huszonegyedik századi medicina kifinomult analitikai módszerei azonban rámutattak, hogy a 
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kémiai folyamatok logikus rendje egyénenként jelentős különbségeket takar. Ami hasznos az egyik betegnél, 

hatástalan a másiknál. A beteg fiziológiai, genetikai organizációjának különbségein túl szociális helyzete, a 

beavatkozásokkal kapcsolatos nézetei, aktuális érzelmi állapota (stressz, szorongás, depresszió, 

reményvesztettség, optimizmus, elszántság, tűrőképesség) globális rendezőelvként módosítja a terápiás folyamat 

hatékonyságát. A belgyógyászati, immunológiai esetek ellátásakor, onkológiai, kardiovaszkuláris betegek 

gyógyításakor az egyénre szabott bio-pszicho-szociális tényezők kerültek a terápia előterébe. A beavatkozások 

fókusza a betegségről, a tünetekről átkerült a személyre, hiszen nem a betegséget, hanem a beteg embert a maga 

komplexitásában kell kezelésben részesíteni. A betegség centrikus megközelítés tehát átadta a helyét a beteg 

centrikus megközelítéseknek. E szemlélet szerint a kezelés az evidenciák mellett a beteg pillanatnyi igényeire, 

egyéni konstitúciójára és a rendelkezésére álló terápiás kapacitások felhasználására épül. Az evidenciákra épülő 

gyógyászat kiterjesztette hatáskörét a kommunikáció, affektív állapot, stressz, szorongás és magatartás 

témakörökre is. A fejlődés eredményeként megbízható tudományos leletek állnak rendelkezésre az érzelmi 

állapotok kardiológiai vagy immunológiai betegségeket és a rehabilitáció folyamatát befolyásoló előnyös vagy 

hátrányos hatásairól. A kommunikációs stratégiák, affektív állapotok, az orvos-beteg kapcsolat tudományos 

vizsgálatok tárgyává váltak, empirikus adatokon keresztül is bemutathatók. 

Az elmúlt évtizedekben a betegjogok hatékonyabb érvényesítése, a terápiás folyamatban való informált 

részvétel szándéka, az orvosi információkhoz és dokumentumokhoz való egyszerűbb hozzáférés, az 

egészségügyi döntésekben való aktív részvétel növekedésével párhuzamosan, a gyógyítási eredményekkel 

kapcsolatos elégedetlenség és a peres esetek számának növekedése mutatja, hogy a betegek ugyan nagyobb részt 

kívánnak vállalni saját gyógyulásukban, de ezzel párhuzamosan nincsenek birtokában az egyre specializálódott 

orvosi ismereteknek, nem rendelkeznek a gyógyítás szervezeti és technikai feltételrendszerének kontrolljával. 

Az orvosi tudásra való rászorultság mértéke következésképp egyre növekszik. Ebből az ellentmondásból 

származó nézeteltérések kínzóan nehezednek az orvos-beteg kapcsolat egészére, melynek során felértékelődik 

az orvos és beteg közötti kapcsolattartás és a két fél közös cél érdekében végzett együttműködése. A gyógyítás 

nem egy szakember individuális feladata, de vitathatatlan, hogy a szakember felelőssége. Minden teamtagnak 

vállalnia kell a reá háruló felelősséget. Túl kell lépni a hagyományos betegekkel kapcsolatos compliance 

elváráson. A compliance ugyanis bizonyos értelemben szolgálatkészség, engedékenység, az együttműködés 

viszonylag passzív formája, az orvosi utasítások betartására, az orvos által előírt kezelési terv követésére 

vonatkozó hajlandóságra utal. A fogalom tartalma szerint betegségközpontú, a beteg passzív együttműködését 

feltételezi. 

Napjainkban inkább az adherencia kifejezés használatos, mely a beteg modern bio-pszicho-szociális szemléletű 

ellátásban való személyes részvételét emeli ki, és olyan ellátási modellt és hozzá kapcsolódó kommunikációs 

stratégiát igényel, mely a kór okát és a terápia különböző szintjeit integrált keretbe ágyazza. A megfelelő 

adherenciával rendelkező beteg tájékozott a betegségének okairól, terápiás lehetőségeiről, kitartó, ragaszkodik 

az eldöntött terápiás program megvalósításához, még akkor is, ha az fájdalmakkal, lemondással, életmód 

változtatással és különböző konfliktusokkal jár. Elkötelezett az orvossal való kölcsönös felelősségen alapuló 

közös munkában, és törekszik arra, hogy az orvos szakmai tanácsait és javaslatait mérlegelve saját egészsége 

szempontjából meghozza a megfelelő döntéseket. Az orvos számíthat a beteg tartós elkötelezettségére és aktív 

együttműködésére a terápia során. Ilyen körülmények között ismét felértékelődik az orvos személyes hatóereje, 

felelőssége, pszichológiai adottságai és kommunikációs jártassága, mert a problémák hatékony kezeléséhez a 

rehabilitáció eredményesebbé tételéhez e személyes eszköztárra támaszkodó integrált szemléleten keresztül 

vezet az igaz út. 

12.8.1. Tesztkérdések 

1. Melyek a gerincsérült beteg életét leginkább veszélyeztető szövődmények? 

A. A mélyérzés és tapintásérzet zavara. 

B. A húgyúti infekció és a dekubitusz. 

C. A bénulás és a járásképtelenség. 

D. A fájdalomérzet hiánya a sérülés alatti területen. 

2. Mikor kaphat az amputált beteg művégtagot? 

A. Ha a motivációja megfelelő. 
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B. Ha sportolt a végtag elvesztése előtti időszakban. 

C. Ha járókerettel önállóan megtesz 10m-t 1 perc alatt. 

D. A művégtagot minden beteg részére fel kell írni. 

3. Mi az összefüggés az aphasia és diszartria között? 

A. Egymás szinonimájaként használhatók. 

B. Az első stroke után a második koponyasérülés után jellemző. 

C. Egymás hatását kölcsönösen erősítik. 

D. Minden központi idegrendszeri károsodás után párhuzamosan jelentkezhetnek. 

4. Milyen életkorban találkozhatunk az immobilizációs szindrómával? 

A. Életkortól független, mivel a beteg állapotának következménye. 

B. Csak időseknél, 60 év felett. 

C. Nőknél 70, férfiaknál 60 év felett. 

D. Minden életkorban, de 20 év alatt soha. 

5. Az amputációt követő időszakban számos személyes problémával szembesülünk az ellátás során, ezek 

közül a legfontosabbak (oda nem illőt jelölje) 

A. funkció elvesztéséből adódó cselekvési hátrányok, esztétikai hiányosságok 

B. biztosítási perek elindítása 

C. aggodalmaskodás, lehangoltság, depresszió 

D. dependencia, betegségbe való menekülés, gyógyulási motivációs hiányok 

6. Mozgásszervi betegségek pszichoszociális ellátásának elsődleges szempontjai (oda nem illőt jelölje) 

A. a beteg együttműködésének és bizalmának elnyerése 

B. megfelelő kezelési terv kidolgozása 

C. a személy kóping lehetőségeinek, lélektani erőforrásainak feltérképezése 

D. a betegség következményeinek és hátrányainak hangsúlyozása 

7. Súlyos gerincsérülés utáni állapotot követő érzéskvalitások kiesésének jellegzetességei (oda nem illőt 

jelölje) 

A. a sérült gerincszakasz alatt nincs felületes és mélyérzés, nincs tudatosuló fájdalomérzet 

B. megszűnik az irányított akaratlagos mozgás 

C. kóros izomfeszülés, akaratlan mozgások jelentkeznek 

D. fájdalomérzékelés azonban változatlan marad 

8. Széles körben használható funkcióképességet felmérő eszköz a Bartel index. Milyen funkciók 

megfigyelését és pontozását igényli? (oda nem illőt jelölje) 

A. tisztálkodás 

B. WC használat 
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C. mentális kóping képesség 

D. járásképesség 

9. A mozgásszervi rehabilitáció adminisztrálása során kötelezően alkalmazott rövidítés FNO jelentése (a 

helyes választ jelölje) 

A. Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása 

B. Funkcionális Nehézségek Osztályozása 

C. Fontos Neurológiai jelek Osztályozása 

D. Felső végtag Neurológiai rendellenességeinek Osztályozása 

10. A compliance során a beteg (oda nem illőt jelölje) 

A. szolgálatkészen követi az orvos utasításait 

B. engedékeny a beavatkozásokkal szemben 

C. együttműködést mutat 

D. alázatosan viselkedik 

11. Mikor kaphat az amputált beteg művégtagot? 

A. Ha a motivációja megfelelő. 

B. Ha sportolt a végtag elvesztése előtti időszakban. 

C. Ha járókerettel önállóan megtesz 100m-t 1 perc alatt. 

D. A művégtagot minden beteg részére fel kell írni. 

12. Milyen életkorban találkozhatunk az immobilizációs szindrómával? 

A. Életkortól független, mivel a beteg állapotának következménye. 

B. Csak időseknél, 60 év felett. 

C. Nőknél 70, férfiaknál 60 év felett. 

D. Minden életkorban, de 20 év alatt soha. 

13. Mozgásszervi betegségek pszichoszociális ellátásának elsődleges szempontjai (oda nem illőt 

jelölje) 

A. a beteg együttműködésének és bizalmának elnyerése 

B. megfelelő kezelési terv kidolgozása 

C. a személy kóping lehetőségeinek, lélektani erőforrásainak feltérképezése 

D. kórházi ellátás hosszú távú biztosítása 

14. Széles körben használható funkcióképességet felmérő eszköz a Bartel index. Milyen funkciók 

megfigyelését és pontozását igényli? (oda nem illőt jelölje) 

A. tisztálkodás 

B. WC használat 

C. computer kezelésre való alkalmasság 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 2. Szomatomotoros rendszerek  

 442  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

D. járásképesség 

15. A compliance során a beteg (oda nem illőt jelölje) 

A. szolgálatkészen követi az orvos utasításait 

B. engedékeny a beavatkozásokkal szemben 

C. együttműködést mutat 

D. ellenségesen viselkedik 
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3. fejezet - 3. Szomatoszenzoros 
rendszerek 

1. 3.a. A somatosensoros rendszer fejlődése (filo- és 
ontogenesis), felépítése, általános működési 
sajátosságai). – Reglődi Dóra [Szakmai lektor: Zákány 
Róza] 

A gerinces szomatoszenzoros rendszer a test által érzett fizikai érzéskvalitásokat szállítja a központi 

idegrendszerbe. Ezek az ingerek lehetnek termális, mechanikai, proprioceptív valamint fájdalom. A különböző 

érzéskvalitásokat különböző receptorokkal érzékeljük, és az ingereket más-más érzőrostok szállítják a központi 

idegrendszer felé. 

Az érző rendszerek felosztása különbözőképpen történhet, és többféle nomenklatúra is létezik. Az egyik fajta 

beosztás alapvetően kétféle rendszert különböztet meg: a szomatoszenzoros és proprioceptív rendszert. Más 

nevezéktan szerint az. ún. szomatovisceralis szenzoros rendszer felosztható szomatoszenzoros és 

visceroszenzoros rendszerre, és a szomatoszenzoros tovább osztható epikritikus és protopathiás rendszerre. Az 

epikritikus rendszeren belül pedig megkülönböztethetünk exteroceptív és proprioceptív rendszereket. Az előbbi 

a bőrből szállít hő, fájdalom, viszketés, tapintás és egyéb mechanikus érzéskvalitásokat, míg az utóbbi az 

izmokból, inakból szállítja az információt. Mindkét rendszernek saját receptorai vannak, és a perifériás idegek 

szállítják a központi idegrendszerbe az információt, illetve a rendszer további részét képezik a gerincvelői 

kapcsolatok, a gerincvelői felszálló pálya, mely az agytörzsön át a thalamusba jut, és onnan a kéregbe. Azon 

érző információ, mely az agykérget eléri, tudatosul és az érzés lokalizációja lehetővé válik. A proprioceptív 

információ nagy része nem tudatosul, hanem az inakból, izmokból és szalagokból jövő információ elsősorban a 

gerincvelőn keresztül a kisagyhoz jut és a nem tudatos testhelyzet és mozgás szabályozásért felelős. A tudatos 

helyzetérzékelésre is éppúgy szükség van. A proprioceptív információ egy kisebb része az epikritikus 

rendszerrel vagy annak részeként éri el a kérget, és ott tudatosul. 

Tekintve, hogy mind a gerincvelőben felszálló pályák, mind az érző agytörzsi magok hármas funkcionális 

elrendeződést követnek: a protopathiás, epikritikus és proprioceptív pályák külön szállnak fel (1-4. animáció); 

ezzel összhangban a nervus trigeminusnak is három funkcionálisan eltérő érző magja van, ezért a későbbiekben 

ezt az elvet követve tárgyaljuk az érző rendszereket. A nem tudatos proprioceptív rendszer részeként működő 

spinocerebellaris rendszer a motoros rendszereknél kerül tárgyalásra, a továbbiakban az epikritikus és 

protopathias rendszerek általános szerveződéséról és fejlődéséről ejtünk szót. 

Az epikritikus és protopathias rendszerek két fő pályája gerincvelői szinten: a hátsó köteg és a tractus 

spinothalamicus vagy anterolateralis rendszer. Ezekhez kapcsolódik a feji területről a trigeminus rendszer. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

2. animáció. 

 

2. animáció. 

3. animáció. 

 

3. animáció. 

4. animáció. 
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4. animáció. 

1.1. 1. A két fő szomatoszenzoros pályarendszer alapvető 
felépítése 

Általános szabályok 

A két fő szomatoszenzoros rendszer (tractus spinothalamicus és hátsó köteg - lemniscus medialis rendszer) 3 fő 

neuronális állomásból áll: elsőrendű, másodrendű és harmadrendű neuronokból. Az elsőrendű neuronok mindig 

a perifériáról közvetítenek információt a központ felé. Ennek megfelelően, az elsőrendű neuronok sejttestje 

mindig a spinalis ganglionokban (gerincvelői idegek esetén) illetve feji érző ganglionokban (agyidegek esetén) 

helyezkednek el. Az elsőrendű neuronok a másodrendű neuronokkal különböző helyen szinaptizálnak: a tractus 

spinothalamicus esetén a gerincvelő hátsó szarvában, míg a hátsó köteg esetén az elsőrendű neuron centrális 

nyúlványa egészen a medulla oblongatáig száll fel. A másodrendű neuron kereszteződik, ami azt jelenti, hogy a 

tractus spinothalamicus már a gerincvelő szintjén kereszteződik, míg a nyúltvelőből induló lemniscus medialis 

csak a nyúltvelőben kereszteződik. A másodrendű neuron axonja mindkét esetben a thalamus nucleus ventralis 

posterolateralisában végződik, ahonnan indul a harmadrendű neuron. A harmadrendű neuronok axonjai a 

thalamusból az elsődleges érzőkéregbe szállnak fel, amely a gyrus postcentralisban található. Ezt a területet 

Broadmann area 3, 1, 2-vel is jelölik. 

A feji területről a nervus trigeminus közvetíti a szomatoszenzoros ingerek túlnyomó részét. 

1.2. 2. A két fő gerincvelői szomatoszenzoros rendszer vázlata 

1.2.1. 2.1. Hátsó köteg - lemniscus medialis rendszer 

Érzéskvalitás: finom, diszkriminatív tapintás, vibráció, nyomás, ízületi helyzetérzékelés, tudatosuló 

propriocepció. Ezeket összességében epikritikus érzéskvalitásoknak nevezzük (1-7. ábrák). 

Receptorok: Vater-Pacini testek, Meissner testek, ízületi receptorok, Golgi féle ínorsó, izomorsó 

Az érzőrendszer láncolata, mint említettük, 3 fő neuronból áll (8. ábra): 

3.1. ábra - 1. ábra: Ízületi helyzetérzékelés vizsgálata – hajlítás 
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3.2. ábra - 2. ábra: Ízületi helyzetérzékelés vizsgálata – feszítés 
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3.3. ábra - 3. ábra: Nyomás érzés vizsgálata 

 

3.4. ábra - 4. ábra: Graphaesthesia vizsgálata – finom, diszkriminatív tapintás 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 447  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.5. ábra - 5. ábra: Vibráció érzés vizsgálata 

 

3.6. ábra - 6. ábra: Két pont diszkrimináció vizsgálata 
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3.7. ábra - 7. ábra: Egy tárgy megítélése tapintással, finom tapintási funkció 

 

3.8. ábra - 8. ábra: A hátsó köteg-lemniscus medialis fő kapcsolóállomásai 
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1.2.1.1. 2.1.1. Elsőrendű neuronok 

Lokalizáció: ganglion spinale 

A centrális nyúlvány a fasciculus gracilist és fasciculus cuneatust alkotja. A fasciculus gracilis az alsó testfélből, 

a fasciculus cuneatus pedig a felső testfélből szállítja az információt. A centrális nyúlvány felszáll egészen a 

nyúltvelőig, ahol a nucleus gracilisben illetve nucleus cuneatusban végződnek (9. ábra). Ezeknek a rostoknak 

egy része testünk leghosszabb idegei közé tartozik. Azon neuronok, melyek az alsó testfél legalsó részéből, 

például a lábujjakból szállítanak epikritikus információt, és centrális nyúlványuk felszáll egészen a nyúltvelőig, 

igen nagy távolságot ölelhetnek át magasabb emberekben. A felszálló pálya szomatotópiásan rendezett, ami azt 

jelenti, hogy a különböző testrészekből származó rostok szakrális, lumbális, thorakális és cervikális 

elrendezésben helyezkednek el a sulcus medianus posteriortól lateralis irányba haladva. A két oldalon ezek a 

rostok tehát szimmetrikusak (10. ábra). 
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3.9. ábra - 9. ábra: A Hátsó köteg (nyíl) és a nucleus gracilis (medialissan) és cuneatus 

(lateralisan) (csillagok) helyzete. Forrás: PTE ÁOK Anatómiai Intézet, Pécs. Fotó: dr. 

Hollósy Tibor 

 

3.10. ábra - 10. ábra: A hátsó kötegi felszálló pálya szomatotópiás elrendeződése 

(nyilak) 
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1.2.1.2. 2.1.2. Másodrendű neuronok 

Lokalizáció: a nyúltvelő caudalis része, a nucleus gracilis és nucleus cuneatus 

A másodrendű neuronok axonjai a fibrae arcuatae internae-t alkotják, melyek kereszteződnek és egy kompakt 

rostköteget alkotnak, melyet lemniscus medialis-nak nevezünk (11-12. ábra). A keresztezett rostok az 

agytörzsben az ellenoldalon felszállva a thalamus nucleus ventralis posterolateralisban végződik. 

3.11. ábra - 11. ábra: Tensor Imaging (DTI) felvétel a lemniscus mediálisról közel 

frontális síkban. Az MR képen jól kirajzolódnak a pálya rostjai az érzőkéreg felé. 

Forrás: PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, dr. Tóth Arnold 
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3.12. ábra - 12. ábra: Tensor Imaging (DTI) felvétel a lemniscus mediálisról közel 

sagittalis síkban. Az MR képen jól kirajzolódnak a pálya rostjai az érzőkéreg felé. 

Forrás: PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, dr. Tóth Arnold 
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1.2.1.3. 2.1.3. Harmadrendű neuronok 

Lokalizáció: Ellendoldali thalamus nucleus ventralis posterolateralis 

A harmadrendű neuronok a thalamocorticalis rendszer részeként a capsula interna hátsó szárában a gyrus 

postcentralisba sugárzanak. Ez az elsődleges somatosensoros kéreg, a Broadmann 3, 1, 2. 

1.2.2. 2.2. Spinothalamicus rendszer 

A spinothalamicus rendszert anterolateralis rendszernek is hívják, mivel a gernicvelő elülső és oldalsó 

kötegében halad, mintegy körülölelve az elülső szarvat. Az anterolateralis rendszerben több, a spinothalamicus 

pályán kívüli pályi is fut, tehát nem tekinthető teljesen szinonímának a két elnevezés. A következő fejezetben a 

többi pályát is részletesen ismertetjük, azonban a továbbiakban az egyszerűség kedvéért szinonímaként 

használjuk a két nevet, illetve sokkal inkább a tractus spinothalamicus használjuk, mikor is egyértelmű, hogy 

melyik pályáról van szó. Az elülső illetve oldalsó kötegben haladó részeit a pályának hívják tractus 

spinothalamicus anteriornak illetve tractus spinothalamicus lateralis-nak is külön-külön. 

Érzéskvalitás: A tractus spinothalamicus alapvetően a hő, fájdalom, elemi/durva tapintás pályája (13-16. ábra). 

A hőt és fájdalmat szállító rostok a tractus spinothalamicus lateralis-ban, míg a tapintást szállító rostok a tractus 

spinothalamicus anterior-ban futnak. 

Receptorok: a hideg és meleg receptorok szabad idegvégződések, a fájdalomérző receptorok is szabad 

idegvégződések, nociceptoroknak is hívják őket. A tapintást érző receptorok pedig részben szabad 

idegvégződések, részben a Meissner féle tapintótestekből és a Merkel-féle tapintókorongból származnak. 
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3.13. ábra - 13. ábra: Hidegérzés 

 

3.14. ábra - 14. ábra: Melegérzés 
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3.15. ábra - 15. ábra: Fájdalomérzés vizsgálata 
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3.16. ábra - 16. ábra: Elemi tapintás vizsgálata 
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3.17. ábra - 17. ábra: A tractus spinothalamicus fő kapcsolóállomásai 
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Az érzőrendszer láncolata, mint említettük, 3 fő neuronból áll (17. ábra): 

1.2.2.1. 2.2.1. Elsőrendű neuronok 

Lokalizáció: ganglion spinale 

A pseudounipolaris idegek centrális nyúlványa a gerincvelő hátsó szarvában végződik. 

1.2.2.2. 2.2.2. Másodrendű neuronok 

Lokalizáció: A centrális nyúlvány a gerincvelő hátsó szarvában végződik. A hátsó szarv minden laminájából 

erednek rostok a tractus spinothalamicushoz, de főleg a IV, I, II és VII laminákból erednek. Ezek az axonok 

kereszteződnek a commissura alba anteriorban, a belépéstől néhány szegmentummal feljebb. A felszálló pálya 

szomatotopiásan rendezett, ami azt jelenti, hogy a különböző testrészekből származó rostok szakrális, lumbális, 

thoracalis és cervicalis elrendezésben helyezkednek el kívülről befelé haladva (18. ábra). A keresztezett rostok a 

thalamus nucleus ventralis posterolateralisban végződnek, a hátsó köteg – lemniscus medialis rendszerrel együtt. 
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3.18. ábra - 18. ábra: A tractus spinothalamicus szomatotópiás elrendeződése a 

gerincvelőben 

 

1.2.2.3. 2.2.3. Harmadrendű neuronok 

Lokalizáció: Ellenoldali thalamus nucleus ventralis posterolateralis 

A harmadrendű neuronok a thalamocorticalis rendszer részeként a capsula interna hátsó szárában a gyrus 

postcentralisba sugárzanak. Ez az elsődleges somatosensoros kéreg, a Broadmann 3, 1, 2, azonban a 

fájdalomérzés emocionális része vetül a prefrontális és cingularis kéregbe is, amik a thalamus dorsomedialis 

magjából kapnak információt a capsula interna elülső szárán keresztül (részletek a 3d. fejezetben). 

1.3. 3. Agytörzsi szomatoszenzoros pályák általános 
szerveződése 

Az agytörzsi magok és pályák követik a gerincvelői elrendeződést, és a három fő funkció itt is elkülönül 

egymástól (epikritikus, protopathias és proprioceptív), a szenzoros információ nagy részét a nervus trigeminus 

szállítja, azonban a n. facialis, n. glossopharyngeus és a n. vagus is hozzájárul az arc érző beidegzéséhez. Az 

agytörzs mindhárom részében, a nyúltvelőben, a hídban és a mesencephalonban is van egy trigeminus érző mag, 

és ezek a három fő érzéskvalitásért felelősek. A ganglion trigeminale egy óriási ganglion az os temporale 

piramisának elülső lemezén, a piramis csúcsához közel. A bemélyedést, amit a ganglion okoz, impressio 

trigemininek hívjuk. A ganglion trigeminalet hívják még Gasser dúcnak vagy ganglion semilunare-nak is. Az 

alábbiakban részletesebben tárgyaljuk a trigeminus érző pályáinak főbb állomásait. 

1.3.1. 3.1. Nyúltvelői trigeminus mag – nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

Érzéskvalitás: A nucleus tractus spinalis nervi trigemini-ből induló rendszer alapvetően a tractus 

spinothalamicusszal megegyező érzéskvalitásokat szállítja. Az innen induló felszálló pálya csatlakozik is a 

tractus spinothalamicushoz. A magba a hő, fájdalom, elemi/durva tapintás információ érkezik a fej területéről. 

Receptorok: a hideg és meleg receptorok szabad idegvégződések, a fájdalomérző receptorok is szabad 

idegvégződések, nociceptorok. A tapintást érző receptorok pedig részben szabad idegvégződések, részben a 

Meissner féle tapintótestekből és a Merkel-féle tapintókorongból származnak. 
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1.3.1.1. 3.1.1. Elsőrendű neuronok 

Lokalizáció: ganglion trigeminale, ganglion geniculi (n. VII), és a N. IX, X szenzoros ganglionjai. 

A pseudounipolaris idegek centrális nyúlványai a belépés után lefelé szállnak, és a tractus spinalis nervis 

trigeminit hozzák létre. Innen származik a mag neve, a nucleus tractus spinalis nervi trigemini, ahol ezek a 

rostok végződnek. A tractus spinalis nervi trigemini egészen a C3 szegmentum szintjéig lehúzódik, innen ered a 

spinalis elnevezés. 

1.3.1.2. 3.1.2. Másodrendű neuronok 

Lokalizáció: Az elsőrendű neuronok a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben végződnek. Szokás ezt a 

magot csak nucleus spinalis nervi trigemininek is hívni. A másodrendű neuronok innen indulnak a thalamus 

felé, a trigeminothalamicus pályák részeként. A trigeminothalamicus rendszer nemcsak ebből a magból, hanem 

a nucleus principalis nervi trigeminiből is ered. A csak ebből a magból induló pályát lemniscus trigeminalisnak 

hívjuk, vagy egyes könyvek szerint lemniscus trigeminalis ventralis, megkülönböztetve a nucleus principalisból 

induló epikritikus lemniscus trigeminalis dorsalistól. A lemniscus trigeminalis kereszteződik. 

1.3.1.3. 3.1.3. Harmadrendű neuronok 

Lokalizáció: Ellenoldali thalamus nucleus ventralis posteromedialis 

A harmadrendű neuronok a thalamocorticalis rendszer részeként a capsula interna hátsó szárában a gyrus 

postcentralisba sugárzanak. Ez az elsődleges somatosensoros kéreg, a Brodmann 3, 1, 2. Az arcnak megfelelő 

lokalizáció az agytekervény oldalsó részén található (ld alább). azonban a fájdalomérzés emocionális része vetül 

a prefrontális és cingularis kéregbe is, amik a thalamus dorsomedialis magjából kapnak információt a capsula 

interna elülső szárán keresztül (részletek a 3d. fejezetben). 

1.3.2. 3.2. A hídban és mesencephalonban elhelyezkedő trigeminus magok – 
nucleus principalis nervi trigemini és nucleus mesencephalicus nervi trigemini 

Nucleus principalis nervi trigemini: 

Érzéskvalitás: finom, diszkriminatív tapintás, vibráció, nyomás, ízületi helyzetérzékelés, tudatosuló 

propriocepció. 

Receptorok: Vater-Pacini testek, Meissner testek, ízületi receptorok, Golgi féle ínorsó, izomorsó. Tehát a magba 

az epikritikus érzéskvalitások érkeznek a fej területéről. 

A rendszer a hátsó köteg lemniscus medialis rendszerrel analóg, a magból thalamushoz felszálló pálya 

csatlakozik is a lemniscus medialishoz. 

A proprioceptív információért felelős nucleus mesencephalicus nervi trigemini egy kivételes mag. A 

pseudounipolaris idegek perifériás nyúlványai, melyek a rágóizmok és egyéb feji és szemizmok izomorsóiból 

erednek, a ganglion spinale-n csak átfutnak, de az idegsejtek sejttestjei nem ott helyezkednek el, hanem az 

agytörzsi magban. Ez az egyetlen ilyen kivétel, amikor perifériás szenzoros ideg perikaryonja az agytörzsben 

helyezkedik el. A centrális nyúlvány egyrészt a proprioceptív reflexért felelős, miszerint a hídban elhelyezkedő 

nucleus motorius nervi trigeminibe (a nervus trigeminus motoros magjához) fut, és így egy monoszinaptikus 

agytörzsi reflexet alkot. Azonban a rendszer azon része, mely hasonlóan a gerincvelőben leírtakkal, a tudatosuló 

helyzetérzékeléséért felelős, a nucleus principalisban végződik, és innen halad az epikritikus rendszerrel tovább. 

Ezek általában axon kollaterálisok, melyek a mesencephalonban megtalálható magból leszállnak a hídi fő 

maghoz és ott átkapcsolódnak. 

1.3.2.1. 3.2.1. Elsőrendű neuronok 

Lokalizáció: ganglion trigeminale (illetve nucleus mesencephalicus nervi trigemini a proprioceptív idegek 

esetén) 

A ganglion trigemináléból a pseudounipolaris idegek centrális nyúlványai a belépés után belépnek a hídban 

elhelyezkedő fő érző magba. A felszálló rendszerhez tartozó tudatosuló proprioceptív rostok a mesencephalicus 

magból leszállnak a hídi trigeminus maghoz, és innen tovább haladnak a trigeminothalamicus rendszerrel. 
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1.3.2.2. 3.2.2. Másodrendű neuronok 

Lokalizáció: Az elsőrendű neuronok a nucleus principalis nervi trigeminiben végződnek. A másodrendű 

neuronok innen indulnak a thalamus felé, a trigeminothalamicus pályák részeként. A trigeminothalamicus 

rendszer nemcsak ebből a magból, hanem a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiből is ered. A csak ebből a 

magból induló pályát lemniscus trigeminalisnak dorsalisnak hívjuk, elkülönítve a nucleus tractus spinalis nervi 

trigeminiből induló lemniscus trigeminalis (ventralis)tól. A pálya kereszteződik, és az ellenoldali thalamusba 

fut. 

1.3.2.3. 3.2.3. Harmadrendű neuronok 

Lokalizáció: Ellenoldali thalamus nucleus ventralis posteromedialis 

A harmadrendű neuronok a thalamocorticalis rendszer részeként a capsula interna hátsó szárában a gyrus 

postcentralisba sugárzanak. Ez az elsődleges somatosensoros kéreg, a Broadmann 3, 1, 2. Az arcnak megfelelő 

lokalizáció a tekervény oldalsó részén található (ld alább). 

1.4. 4. Röviden a szomatoszenzoros rendszer fejlődéséről a 
törzsfejlődés során 

Az élőlények alapvető képessége, hogy a külvilág ingereit érzékelik, azokat felfogják, és az adott ingerre 

megfelelő válaszreakcióval reagálnak. Az egyedek fennmaradásának szempontjából egy, a szervezetet 

veszélyeztető ingerre az élőlénynek úgy kell reagálnia, hogy az őt érintő károsító hatást a lehető legkisebbre kell 

minimalizálnia. Ennek egyik formája az adott testrész, vagy akár az egész szervezet averzív (kellemetlen) 

ingertől való eltávolítása. Ez figyelhető meg a helyhez kötött életmódot folytató, legegyszerűbb állatok közé 

tartozó szivacsok (Porifera vagy Spongiaria) esetében is. A szivacsok megérzik a közvetlen környezetükből 

érkező mechanikai ingereket, és arra igen lassan, de reagálnak, leginkább a pórusaik méretének változtatásával. 

A differenciálódás korai szakaszában álló szivacsok még nem rendelkeznek valódi szövetekkel, vagy 

szervekkel, úgynevezett álszövetes állatok. Idegelemeik hiányoznak, de ugyanakkor kontrakcióra képes sejtjeik 

vannak, amelyek ingereket is képesek felfogni. Ezek az úgynevezett független effektorok. Ezek olyan 

multifunkcionális sejtek, amelyek képesek egyszerre „jelfelfogó” receptorként és „végrehajtó” effektorként is 

működni (Csoknya és Lengvári, 1996; Csoknya és Hámori, 1998). Az ingerületvezetésben a szivacsok módosult 

epithelsejtjei vesznek részt. 

Az idegrendszer megjelenéséről csak a többsejtű, valódi szövetes állatoknál beszélhetünk. Az idegrendszer 

törzsfejlődése során először diffúz formában találkozhatunk vele, majd később kialakul a központosultabb 

formája a centralizáció folyamata során. A csalánozóknál (Cnidaria) már kialakul egy primitív idegrendszer, ami 

elsősorban az állatok eltérő táplálkozási viselkedésével magyarázható. Míg a szivacsok szerves törmelékkel 

táplálkoznak, a csalánozók ragadozó életmódot folytatnak. A zsákmány elfogásához már szükség van egy gyors 

és összerendezett működésre, melynek anatómiai alapfeltétele a megfelelő ideg és izomelemek megjelenése. A 

csalánozók idegrendszerében már különböző idegsejteket találunk, többek között pl. érző neuronokat az 

epithelisejtek között elszórtan és subepitheliálisan is. Ezek az érző neuronok nyúlványaikon keresztül 

kapcsolatban vannak más idegsejtekkel is, mint pl. motoros sejtekkel. Az idegsejtek és azok nyúlványai egy 

egyszerű neurális hálózatot alkotnak, innen ered a diffúz, hálózatos idegrendszer elnevezése. Éppen ezért, a 

csalánozók idegrendszerében még nem beszélhetünk megkülönböztetett központi és perifériás részekről 

(Csoknya és Hámori, 1998). A mechanikai ingereket felfogó érzősejtek továbbítják az ingereket a felszínen 

található, úgynevezett myoepithel (izomszerű) sejtekhez, ezáltal egy kontrakciós hullám jön létre, mely az állat 

testének alakját megváltoztatja. Az állatok az őket érő ingerre gyorsan reagálnak, az ingerület a hálózatos 

idegrendszeren keresztül terjed, és az állat az inger irányából kitérő mozgással válaszol. A medúzáknál már az 

interneuronok is megjelennek, melyek biztosítják, hogy egy adott ingerre az állat többféleképpen tudjon 

reagálni, pl. gyors vagy lassú mozgással egyaránt. 

A centralizáció következő fejlettségi fokozata a dúcidegrendszer legprimitívebb formája, amivel a 

laposférgeknél (Platyhelmintes) találkozhatunk. Tulajdonképpen egy átmeneti állomást jelentenek a 

központosult és a csalánozókra is jellemző diffúz idegrendszer között. Itt figyelhető meg először az idegrendszer 

valamiféle centralizációja és bizonyos idegelemek testfelszínről testüregbe történő vándorlása is. A vándorlás 

során leginkább a motoros, majd az asszociációs interneuronok vándorolnak a testüregbe, míg a szenzoros 

idegelemek maradnak a test felszínén. A testükön hosszanti idegrost kötegek húzódnak végig, melyeket 

harántirányú commissurák kapcsolnak össze. 
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A gyűrűsférgeknél (Annelida) az idegrendszer centralizációja már jelentős mértékben megfigyelhető, ugyanis 

idegsejtjeik dúcokba (ganglionokba) tömörülnek. Idegrendszerük a hasdúclánc-idegrendszer, mely a test hasi 

oldalán végighúzódó szelvényezett idegdúcok láncolatából (szelvényenként 2 dúc), a feji dorsalis agydúcból és 

a dúcláncokat összekötő konnektívumokból áll. Érzékszerveik egyszerűek, pár támasztósejtből és receptorból 

állnak, érzékszőrrel érintkeznek a külvilággal. Ezek mellett szabad idegvégződések is találhatóak az 

epidermisben. Fényérzékeny sejtjeik pigmentkehely típusúak, a fény intenzitását és irányát érzékelik, a 

testfelszínen elszórtan helyezkednek el, de a feji végen sűrűbben fordulnak elő. A feji végen kemo- és 

mechanoreceptorok is csoportosulnak, így a feji rész tartja leginkább a külvilággal a kapcsolatot. Az állat feji 

végén elhelyezkedő agydúc szoros kapcsolatban marad a fej dorsalis epidermisével. A gyűrűsférgek (mint a 

Lumbricus és Eisenia fajok) idegdúcaiban nagyszámú interneuron található, melyek a motoros és szenzoros 

idegek között létesítenek kapcsolatot. A szelvények nagyfokú hasonlóságot mutatnak egymással, és a 

hasdúclánc-idegrendszer dúcaiban a sejtek a periférián helyezkednek el, míg a centrális részt inkább idegrostok, 

a neuropilema foglalja el. Minden dúcba az érzékszervekből, valamint a kemo- és mechanoreceptorokból kilépő 

afferens idegek lépnek be, és három pár, bőrizomtömlőt beidegző efferens ideg lép ki. Az afferens érző idegek a 

dúcba lépve T alakban elágazódnak, amelyekből fel- és leszálló pályák indulnak ki. Ezek nagy része a 

szomszédos dúcokba is átmegy. A primitív érzőpályák a dúcok laterális szélén találhatók és mindkét oldalon 

három-három, úgynevezett lateralis-, középső- és medialis érző pálya fut. Az agydúc a gyűrűsférgekben 

különböző fejlettségű, az Oligochaetakban egyszerűbb, míg a Polichaetakban bonyolultabb. A Polichaetak agya 

felosztható prosencephalonra (előagy), mesencephalonra (középagy) és metencephalonra (utóagy). A feji terület 

szenzoros receptoraitól jövő afferens ingerek elsősorban a prosencephalonba és mesencephalonba érkeznek. 

Az ízeltlábúak (Arthropoda) már egy következő fejlettségi szintet jelentenek a törzsfejlődés során. Az 

ízeltlábúak idegrendszerének felépítése sok tekintetben hasonlít a gyűrűsférgekéhez, az eltérések jó része a 

szelvényezettség lárvális fejlődéssel történő megváltozásából adódik. A hasdúclánc mellett az agydúc igen 

fejlett. A feji szelvényben elhelyezkedő agydúc három részre osztható: a protocerebrumnak nevezett előagyra, a 

deuterocerebrumnak nevezett középső agyra, és a tritocerebrumnak nevezett utóagyra. Az agydúc részei közül 

kiemelkedik a szimmetrikus gombatest (corpora pedunculata), mely az ízeltlábúak egyik legmagasabb rendű és 

fejlettségű idegi központja. Ide érkeznek be a külvilág felől érkező kémiai és mechanikai ingerek, de a belső 

ingerek is, és itt alakul ki ezekre megfelelő efferens válasz is. Tehát a gombatest egy fontos asszociációs 

központnak tekinthető. Nagyon sok afferens rost érkezik például az antennákból, melynek mechanoreceptorai az 

agy középső részében is végződnek. A hasi ganglionok itt is egy külső, sejtes kérgi részből és egy belső, 

idegrostokat tartalmazó neuropilemaból állnak. A dúcokban motoros és asszociációs interneuronok találhatók. 

Az asszociációs neuronok egyrészt a dúc két oldala között, másrészt az érző és mozgató idegek között, 

harmadrészt különböző dúcok között létesítenek kapcsolatot nyúlványaik segítségével. A dúcokba az egyik 

gyökéren keresztül lépnek be az afferens rostok a perifériáról, másik gyökéren keresztül pedig az efferens 

idegek hagyják el a dúcokat. Ezek az efferens rostok az afferensekkel részben azonos oldalon, részben ellenkező 

oldalon haladnak. Az ízeltlábúakban a gyors válaszreakciókért az óriás rostokon terjedő információ a felelős. A 

csótányok farktoldalékában (cersusaiban) nagyon sok kemo- és mechanoreceptor található, amelyekből az 

ingerület az utolsó potrohdúchoz fut, majd innét az óriás rostokon keresztül a lábat mozgató tori dúcokba jut. Az 

averzív, vagy appetitív ingerek hatására létrejövő komplex mozgásmintázatok már egy elég fejlett 

idegrendszerről tanúskodnak. Még az olyan egyszerűnek tűnő válasz, mint a csótány hátsó részének érintésére 

történő elszaladás mögött is kétségtelenül egy komplex mechanizmus áll, hiszen ez a mozgás befolyásolható és 

a mozgásmintázat a leszálló rostokon keresztül is kaphat információt, melyek módosíthatják az egyszerű 

menekülési reflexet. Az egyik jól ismert példa, a rákfélék ingerléssel ellentétes irányú menekülő mozgása. Ha a 

folyami rákot az elülső végén éri a szenzoros inger, akkor a mediális óriásroston keresztül az ingerület hátrafelé 

terjed, és a potrohszelvényben végződő motoros idegeket ingerelve az állat hátrafelé úszik. Ellenkező testtáj 

ingerlése pedig ellenkező irányú mozgást vált ki. (Csoknya és Hámori, 1998). 

A puhatestűeket (Mollusca) a gyűrűsférgekhez és a rovarokhoz hasonlóan dúcidegrendszer jellemzi, továbbá a 

gerinctelen állatvilágban a legfejlettebb idegrendszerrel rendelkeznek. Minden testtájnak saját dúca van, így a 

fejdúc, lábdúc, köpenydúc, zsigerdúc és fali dúc, amelyeket egymással konnektivumok kötnek össze (19-20. 

ábra). Jól elkülönülő képlet a pofaizomzaton elhelyezkedő pofadúc, amely a táplálkozásban résztvevő izmok 

összehangolt működéséért felelős. Az általában pigmentált, nagyméretű neuronok a dúcokban felszínes 

elhelyezkedésűek, hasonlóan a két másik korábbi állattörzshöz. A különböző dúcok a csigák és a fejlábúak 

osztályában a feji testtájban csoportosulnak. Minden egyes dúcba afferens és efferens rostok egyaránt be- és 

kilépnek. A legfejlettebb dúc a fejdúc, amely pro-, meta-, post- és mesocerebrális részekre osztható fel. A 

csigákban a fej tapogatói számos, igen fejlett kemo, mechano- és fotoreceptort tartalmaznak. Az innen kiinduló 

afferens rostok a fejdúcba futnak be, ahol a procerebrális és metacerebrális régiókban asszociatív 

interneuronokra kapcsolódnak át, hogy aztán a megfelelő testtájat beidegző dúc motoneuronjain végződjenek 

(21-22. ábra). A motoneuronok általában nagyméretűek, egymással elektromosan kapcsoltak (23. ábra). Az 
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averzív kémiai vagy mechanikai ingerek által kiváltott menekülési magatartás hátterében számos, elektromosan 

kapcsolt motoneuron hálózata (24-25. ábra), valamint az általuk beidegzett, fejlett, már harántcsíkolt 

idegelemekből is felépülő úgynevezett legyező-izom áll. Ez a csigák második legfejlettebb izomzata a talpizom 

mellett, amely a menekülési magatartás során visszahúzza az állat egész testét a házába. A fejlábúak 

idegrendszere a puhatestűek között is az egyik legfejlettebb. Dúcaik egymáshoz közel, esetleg összeolvadva 

helyezkednek el tökéletes centralizációt mutatva. Néhány fajnál már porcos tok is védi őket. 

A gerinchúrosok idegrendszere már sok tekintetben hasonlít a gerincesek csőidegrendszeréhez. A legfontosabb 

változás a gerinctelenek idegrendszeréhez képest az idegrendszer hátoldali elhelyezkedése, valamint a 

végighúzódó cső, a gerinchúr. Innen az elnevezés, Chordata, gerinchúros. A neuralis cső elülső részéből fejlődik 

a későbbi agy, a hátulsó része a gerincvelő, melyből motoros és érző idegek lépnek ki csigolyánként. 

3.19. ábra - 19. ábra: Csiga központi idegrendszerének vázlata. Rövidítések: CeG – 

agydúc; PeG – lábdúc; PlG – fali dúc; PaG – köpeny dúc; VG – zsiger dúc; cc – 

cerebrális comissura. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga 

 

3.20. ábra - 20. ábra: Senso-motoros interneuron (PeD11) a pedális ganglionban 

retrográd és intracelluláris töltéssel is azonisítva. Rövidítések: CeG – agydúc; PeG – 

lábdúc; PlG – fali dúc; PaG – köpeny dúc; VG – zsiger dúc; cc – cerebrális comissura. 

Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga 
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3.21. ábra - 21. ábra: Szenzoros neuron a bal és jobb oldali cerebrális és plurális 

ganglionokban az ajakidegről retrográd visszatöltve. Az ajak régió a csigában az egyik 

fő szenzoros receptormező. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga 

 

3.22. ábra - 22. ábra: Szenzoros és motoros neuronok a cerebrális (CeG), plurális (PlG) 

és pedális (PeG) ganglionokban. A szenzoros neuronok az ajakidegről, míg a 

columelláris izom motoneuronjai a columelláris idegről lettek visszatöltve retrográd 

töltéssel. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga 
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3.23. ábra - 23. ábra: Szenzoros (piros) és motoros (kék) neuronok a cerebrális és 

plurális ganglionokban. A szenzoros neuronok az ajakidegről, míg a kék színű 

motoneuronok az oldalsó columelláris idegről lettek visszatöltve retrográd töltéssel, Ni-

lyzin, Co-lyzin töltéssel. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga 
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3.24. ábra - 24. ábra: Pedalis szenzo-motoros óriásneuronok, amelyek a talpon található 

csillók mozgatásáért felelősek (ezzel halad a Lymnaea a vízfelszínen, pl.). A 

contralaterális neuronok elektromosan kapcsoltak, a szinaptikus transzmitter a 5HT. 

Retrográd töltés a mediális columelláris idegről. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga 
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3.25. ábra - 25. ábra: Monoszinaptikus kapcsolat a plurális ganglionban a táplálkozási 

(PlB, zöld) és menekülési (PeD12, piros) coordinatoros interneuronok nyúlványai 

között. Az averzív ingereket a szenzoros neuron felfogja, a coordinációs interneuronok 

(PeD12) közvetítik a jelet a gátló PlB interneuronnak, ami gátolja a csiga táplálkozását 

menekülés közben. Forrás: dr. Pirger Zsolt anyaga 

 

1.5. 5. Röviden a szomatoszenzoros rendszer egyedfejlődéséről 

A szomatoszenzoros idegek általános morfológiai jellemzői ugyanazok a gerincvelői idegekben és az 

agyidegekben. A sejttest mindig az érző ganglionban ül, mely a gerincvelői szinten a ganglion spinale, a fej 

területén pedig elsősorban a ganglion trigeminale, mely az arc területének fő szomatoszenzoros idegének, a 

nervus trigeminusnak a dúca. Ez alól a szabály alól az egyetlen kivétel a nervus trigeminus proprioceptív rostjai, 

melyeknek perikaryonjai a nucleus mesencephalicus nervi trigemini-ben ülnek. Az érző ganglionok többsége a 

crista neuralis-ból (dúclécből) fejlődnek. A dúcléc sejtjei a központi idegrendszer fejlődésének első fázisakor, a 

neuruláció során válnak el a velőcsővé záródó többi ektodermális sejttől. A crista neuralis sejtjei lécszerűen 

sorakoznak az újonnan kialakult velőcső mentén (Moore and Persaud, 1993; Langmann, 2003). A fej területén 

az érződúcok származása ettől eltérő. A ganglion trigeminale eredete kettős: a crista neuralis sejtjei és a plakód 

ektoderma sejtjei is hozzájárulnak a kialakulásához (Raible and Ungos 2006), míg a többi érződúc plakód 

eredetű. Az idegrendszer fejlődése során a crista neuralis sejtjei kezdetben egy homogén sejtpopulációt 

alkotnak. A fejlődés során ezekből a sejtekből a legkülönbözőbb sejtek képződnek, mint érző ganglionsejtek, 

vegetatív ganglionsejtek, a bőr melanocitái, glia sejtek stb. A dúcléc egy csoportja ventrolateralisan vándorol és 

a velőcső mentén kisebb csoportokba rendeződik. Ez a vándorlási hullám kezdetben azonos az aorta mentén 

elrendeződő vegetatív szimpatikus ganglionokat benépesítő sejtekével (Raible and Ungos, 2006). A dúcléc 
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ganglionsejtjeinek prekurzorai a gerincvelő mentén speciális stop szignálok segítségével köteleződnek el érző 

irányba. Ezek a stop szignálok a migráció leállításáért és egyben a differenciáció megkezdéséért felelősek. Az 

érző ganglionok heterogén sejtcsoportok, melyekben a neuronok funkcionálisan és biokémiailag is különböznek 

egymástól. A neuronokon kívül kétféle glia sejt is található itt: Schwann sejtek, melyek az axonok körüli 

mielinhüvelyt és Schwann hüvelyt képezik, valamint szatellita sejtek, melyek az idegsejtek perikaryonját veszik 

körül. A migráció befejezét követően a progenitor sejtek proliferálnak, és ezekből alakulnak ki az érződúcokban 

elhelyezkedő idegsejtek és a gliasejtek is (Nielsen et al. 2004). A neuronok kialakulása több hullámban megy 

végbe: először a nagyméretű proprioceptorok és mechanoreceptorok alakulnak ki, majd ezeket követik a kisebb 

átmérővel rendelkező hőmérsékletet és fájdalmat közvetítő idegsejtek (Nielsen et al. 2004). Fontos megjegyezni, 

hogy a fejlődés során a neurogenesis, neuronális differenciáció és az apoptosis egymással párhuzamosan zajló 

folyamatok. Az ezeket a folyamatokat szabályozó molekuláris mechanizmusok rendkívül összetettek. Egyes 

jelátviteli folyamatok már jól ismertek, és kutatók folyamatosan újabb faktorokat írnak le, melyek a 

differenciációban, neurogenesisben és apoptosisban fő szerepet játszó molekulák mellett modifikációs, 

szabályozó szerepet töltenek be. A neurotrophin család tagjai e folyamatok minden lépésében részt vesznek. Ide 

tartoznak a brain derived neurotrophicus faktor (BDNF), az idegi növekedési faktor (nerve growth factor=NGF), 

a neurotrophin 1, a neurotrophin 2 és a neurotrophin 3. Ezeken felül számos más faktort is leírtak: ciliary 

neurotrophic factor (CNTF), transforming growth factor beta (TGF beta), glial derived neurotrophic factor 

(GDNF), fibroblast növekedési faktor (fibroblast growth factor= FGF), hipofízis adenilát cikláz aktiváló 

polipeptid (pituitary adenylate cyclase activating polypeptide=PACAP) és vazoaktív intesztinális polipeptid 

(vasoactive intestinal polypeptide=VIP) (Nielsen et al. 2004). 

1.5.1. 5.1. Az érzőidegek axonnövekedésének szabályozása a fejlődés során 

Az érzőidegeknek két nyúlványa van: a perifériás nyúlvány a receptoroktól húzódik a ganglionhoz, a centrális 

nyúlvány pedig a központi idegnredszerbe belépve a központba szállítja az érző információt. A fejlődés során 

ezek a nyúlványok egyetlen unipoláris axonból fejlődnek (Wang et al. 2009). Innen származik a 

pseudounipolaris elnevezés, mivel eredetileg egy nyúványól ágazik el a két nyúlvány. A neuron valójában két 

funkcionálisan eltérő nyúlvánnyal rendelkezik, ez hasonlít az érzékszervekben megfigyelhető bipolaris 

neuronokhoz. A pseudiunipolaris neuronok tehát „ál” egynyúlványú neuronok, mivel gyakorlatilag inkább 

kétnyúlványúnak tekintjük őket. 

Az axonok növekedése a megfelelő cél irányába egy kétségtelenül igen összetett folyamat. Az érzőidegek 

esetében a perifériás és centrális nyúlvány növekedése párhuzamosan zajlik. Az ezt szabályozó molekuláris 

mechanizmusokat intenzíven vizsgálják a kutatók. Nagyon sok faktor játszik szerepet az axonnövekedésben. A 

fejlődés kezdeti szakaszában a szenzoros neuronok az érződúcból a nyúlványukat a gerincvelő dorsolateralis 

része felé növesztik, és a dorsalis oldalon belépnek a gerincvelő hátsó szarvába. Az irányított növekedést több 

inger biztosítja, ezek lehetnek pozitív, azaz vonzó illetve negatív, azaz taszító ingerek (Masuda et al. 2009). A 

gerincvelőbe való belépést követően a gerincvelő dorsalis részében néhány napig az axonnövekedés 

hullámokban történik, néhány napos pihenőidő után folytatódik. Az axonok egy csoportja a gerincvelőbe való 

belépés után a hátsó kötegbe lép, és megszakítás nélkül felszállnak az agytörzsbe anélkül, hogy a hátsó szarvban 

átkapcsolódnának. A viszonylag sztereotíp növekedést különböző növekedési faktorok irányítják, ezek közül 

kiemelendő a neurotrophin család, a semaphorinok, a netrinek, ephrinek és slit fehérjecsalád tagjai (Wang et al. 

2009, Masuda et al. 2009, Raible and Ungos, 2006; Raper 2009). A célállomások ezeket a növekedési faktorokat 

expresszálják és szekretálják. A neurotrophin család tagjai a BDNF, NGF és neurotrophin 1, 2, 3, valamint a 

GDNF (Wang et al. 2009). Ezek a molekulák túlélési és differenciációs faktorként is működnek amellett, hogy 

kemoattraktánsok is a növekvő érzőidegek számára. A perifériás axonok fasciculusokban növekednek, melyek 

kötegeket képeznek. A fasciculusba való rendeződést például semaphorinok irányítják, melyet az axonnövekés 

útjába eső szövetek expresszálnak. Az érzőidegek pedig ezen növekedési faktoroknak a receptorait 

expresszálják, így felismerik a vonzó és taszító ingereket (Wang et al. 2009). A jól ismert ideg növekedési 

faktorokon kívül számos más molekulát is leírtak, hogy szerepet játszik az érző idegek célbaérésében. Ilyenek 

például az először morfogénként megismert bone morphogenic protein (BMP család), a wingless (Wnt) család 

és a hedgehog család tagjai (Raper 2009). 

1.6. 6. Szomatoszenzoros pályák végződése – thalamus – 
érzőkéreg 

Mindkét fő rendszerre jellemző, mint fent már említésre került, hogy a thalamuson át az érző kéregbe vetül. 

Thalamus: A thalamus a diencephalon legnagyobb részét kitevő óriási magkomplexum (26. ábra). Ezt a tudat 

kapujának is nevezik, az érzékeléshez elengedhetetlen. A legtöbb érző információ áthalad a thalamuson, mielőtt 
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a kéregbe sugárzik és tudatosul. A thalamus magjait többféleképpen lehet osztályozni és csoportosítani. Az 

egyik legtöbbet alkalmazott beosztás szerint a thalamus magjait specifikus és nem specifikus magokra lehet 

osztani aszerint, hogy mennyire lokalizálható a kérgi kapcsolatrendszere a magnak. A specifikus magok 

meghatározott kérgi területre vetülnek, kapcsolatrendszerük jól feltérképezhető. A nem specifikus magoknak 

jóval diffúzabb összeköttetései vannak, és az egész szervezet alarm reakciójában vesznek inkább részt. Ma már 

tudjuk, hogy ez a beosztás nem teljesen helyes, hiszen a technika fejlődésével és a kutatók fáradhatatlan 

munkájának köszönhetően egyre több specifikus kapcsolatot írnak le a régebben nem specifikusnak nevezett 

magok esetében is. Ennek részletes tárgyalása azonban túlmutatna e fejezet témáján, ezért a későbbiekben 

maradunk a specifikus magok eredeti beosztásánál, részletesen csak a szomatoszenzoros 

információfeldolgozásban fő szerepet játszó magokat említjük. Ezeket a magokat a lamina medullaris három fő 

magcsoportra osztja: elülső, medialis és lateralis. A thalamus hátsó-alsó részén további két nagy specifikus mag 

helyezkedik el: a corpus geniculatum mediale és corpus geniculatum laterale, melyek a hallópálya illetve a 

látópálya átkapcsolóállomásai. Ezen utóbbi két magot szokás volt metathalamusként külön is említeni, azonban 

ma már ritkán használják ezt a nevet, hiszen ezek is a thalamus részét képezik. A lateralis magcsoportot tovább 

oszthatjuk dorsalis és ventralis magcsoportra, a ventralis csoport is további részekre osztható: egy ventralis 

anterior és egy ventralis posterior csoportra. A szomatoszenzoros pályák a ventralis posterior csoportot érik el, 

melyet VP-nek rövidítünk. Ennek a magnak van egy medialis és egy lateralis része, mely funkciójában csak 

abban különbözik, hogy a testből jövő felszálló érzőrostok a mag lateralis részében végződnek, a fej területéről 

származó trigeminothalamicus rostok pedig a mag medialis részében. Ezeket úgy hívjuk, hogy nucleus ventralis 

posterolateralis és nucleus ventralis posteromedialis, leginkább rövidítve találkozhatunk velük: VPL és VPM. 

Amikor a szomatoszenzoros rendszer egészét tárgyaljuk, akkor gyakran a két magot együtt VPL/VPM-nek 

nevezzük. A thalamusnak ezt a részét, ahol az érzőmagok is találhatók szokás dorsalis thalamusnak/thalamus 

dorsalis-nak is nevezni, hogy megkülönböztessék a szomszédban elhelyezkedő ventralis thalamustól. A mai 

nevezéktan azonban leginkább csak a thalamus elnevezést használja az eredeti dorsalis thalamus helyett (Price 

et al. 2012). A szomatoszenzoros magok további szerveződése figyelhető meg a beérkező modalitások szerinti 

rétegződésben, azonban ennek részletes tárgyalása túlmutat jelen tankönyv keretein. A thalamus a 

prosencephalon hólyag diencephalon részéből fejlődik. A diencephalon hólyag kezdeti rétege felülről lefelé 

haladva az epithalamus, a thalamus dorsale, a subthalamus és a hypothalamus. A thalamus dorsale (későbbi 

thalamus) a felszálló pályák átkapcsolódása miatti hatalmas növekése felelős a diencephalon későbbi 

átrendeződéséért. A thalamus fejlődésének részleteit leginkább rágcsálókon végzett tanulmányokból ismerjük. 

Számos szabályozó gént és faktort leírtak már, melyek a thalamus kezdeti megjelenésétől kezdve szabályozzák 

annak növekedését. Ezeknek óriási szerepük van a thalamus kérgi kapcsolatainak fejlődésében is, mely az egész 

thalamocorticalis rendszert meghatározza. 

3.26. ábra - 26. ábra: Mediansagittalis agymetszet. A nyíl a thalamust mutatja. Forrás: 

PTE ÁOK Anatómiai Intézet, Pécs, Fotó: dr. Hollósy Tibor 
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1.6.1. 6.1. Thalamocorticalis projekció – elsődleges érzőkéreg 

A thalamus magok fő összeköttetése a kéreggel van, a legtöbb thalamicus neuron projiciál a kéregbe (is). Ennek 

aránya 70-99% között mozog, függ az adott fajtól és a thalamus méretétől is, általában arányos a kéreg 

fejlettségi szintjével (Price et al. 2012; Sherman and Guillery 2005, Jones, 2007). Az érzőpályák 

átkapcsolóállomásának tekintett nucleus ventralis posteromedialis és nucleus ventralis posterlolateralis 

(VPL/VPM) felől a kéregbe a felső thalamusnyélen keresztük jutnak a rostok. A rostok áthaladnak a capsula 

interna hátsó szárán, a piramisrendszer (tractus corticospinalis) rostjai mögött. Majd a rostok a corona radiata 

részeként jutnak el a parietalis lebeny gyrus postcentralis részébe, mely az elsődleges érző kéreg, Broadmann 3, 

1, 2. A különböző testrészek reprezentációja a kéreg más-más területén van, és a beidegzés finomságának 

megfelelően nem méretarányosan, hanem a finomabb beidegzéssel rendelkező területek jóval nagyobb területet 

foglalnak el. Ezt hívjuk érző homunculusnak. A fissura longitudinalis cerebri mellett elhelyezkedő medialis 

felszínen a genitáliák és az alsó végtag reprezentációja helyezkedik el. A convex felszínen pedig sorban felülről 

lefelé a törzs, váll, kar, ujjak majd laterálisan pedig a száj, arc, nyelv helyezkedik el. Legnagyobb 

reprezentációval az arc, különösen az ajkak és a nyelv rendelkezik, illetve az ujjak, különösen a mutatóujj 

rendelkezik még igen nagy reprezentációs területtel (27-28. ábra). 

Itt fontos megjegyezni, hogy a capsula interna ezen részé az aa. thalamostriatae és lenticulostriatae látják el. 

Ezek az erek az arteria cerebri media ágai, és sok kis érként a merőleges leágazódásukkal predilekciós helyei a 

plakk képződésnek, érelzáródásnak és vérzésnek is. Az említett viszonylag kedvezőtlen érlefutás és vérellátás 

miatt a stroke egyik leggyakoribb helye a capsula interna. Ilyen esetekben a motoros tünetek mellett az érző 

tünetek is megfigyelhetők az áthaladó thalamocorticalis rostok károsodása miatt (Szentágothai és Réthelyi, 

2002). 

3.27. ábra - 27. ábra: Horizontális agyszelet, a nyíl a gyrus postcentralisra mutat. 

Forrás: PTE ÁOK Anatómiai Intézet, Pécs. Fotó: dr. Hollósy Tibor 
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3.28. ábra - 28. ábra: Thalamus VPM VPL magokból az információ a gyrus 

postcentralisra vetül, ahol a testtájak különbözőképpen reprezentálódnak (homunculus) 
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1.6.2. Tesztkérdések 

1. Egy 35 éves nőbeteg néhány napja tartó lábzsibbadással jelentkezett. A neurológiai vizsgálat 

kiderítette, hogy a finom tapintás, helyzetérzékelés is nagymértékben lecsökkent a bal alsó végtagon. 

Motoros tünetek nem voltak. A koponya MR egy jóindulatú daganatot mutatott ki, melyet sikeres 

műtéttel eltávolítottak. A tünetek alapján az alábbiak közül mely lokalizáció a legvalószínűbb? (C) 

A. Gyrus frontalis inferior, bal oldal, pars opercularis 

B. Occipitalis lebeny, sulcus calcarinus felett 

C. Gyrus postcentralis, jobb oldal, medialis felszín 

D. Gyrus precentralis, jobb oldal, convexitas 

E. Gyrus temporalis superior sulcus lateralis felé eső része 

2. Egy 56 éves férfit élettársa nyakon szúrt szerelemféltésből. A férfinak féloldali bénulása jelentkezett 

nem sokkal a sérülést követően a sérüléssel azonos oldalon. A kés a gerincvelőt oldalról sértette meg. A 

beteg vizsgálata az érző pályák sérülését is mutatták a gerincvelői oldalsó lézió következtében. Milyen 

érzéskiesések figyelhetők meg oldalsó lézió esetén? (D) 

A. Azonos oldali hő fájdalomkiesés, ellenoldali finomtapintás, vibráció kiesés 
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B. Azonos oldali hő, fájdalom kiesés, azonos oldali finomtapintás, vibráció kiesés 

C. Azonos oldali hő, fájdalomkiesés, intakt mélyérzés 

D. Ellenoldali hő, fájdalomkiesés, azonos oldali finomtapintás, vibráció kiesés 

E. Ellenoldali hő, fájdalomkiesés, ellenoldali finomtapintás, vibráció kiesés 

3. A Vater-Pacini testekből információt szállító vastag mielinhüvelyes érző neuronok centrális nyúlványa 

hol végződik? (A) 

A. nucleus gracilis és cuneatus 

B. gerincvelő hátsó szarv lamina II 

C. ganglion spinale 

D. oliva inferior 

E. lemniscus medialis 

4. Az alábbi érzéskvalitások közül mely NEM tartozik a hátsó köteg-lemniscus medialis rendszerhez? (C) 

A. vibráció 

B. nyomás 

C. hidegérzés 

D. graphaesthesia 

E. két-pont diszkrimináció 

5. A fej területéről érkező hőérzést szállító elsődleges neuronok sejttestjei hol helyezkednek el? (A) 

A. ganglion trigeminale 

B. nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

C. nucleus mesencephalicus nervi trigemini 

D. nucleus principalis nervi trigemini 

E. nucleus ventralis posteromedialis 

6. Egy 70 éves nőbeteg rövid ájulásos tudatvesztéses rosszullétet követően egyik oldalát gyengén tudta 

mozgatni, nehezen mozgatta a nyelvét. Képalkotó vizsglattal egy kis, a nyúltvelő bal mediális részét 

érintő stroke-ot diagnosztizáltak. Milyen érzéskiesésre számítunk? (D) 

A. Bal oldali fájdalom és hőérzés kiesés 

B. Bal oldali finom tapintás, helyzetérzékelés kiesés 

C. Jobb oldali fájdalom és hőérzés kiesés 

D. Jobb oldali finom tapintás, helyzetérzékelés kiesés 

E. Mindkét oldali finom tapintás, helyzetérzékelés kiesés 

7. A thalamus melyik magjába érkeznek az alsó testfélből tapintást közvetítő rostok? (D) 

A. nucleus ventralis anterior 

B. nucleus medialis 
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C. nucleus centromedianus 

D. nucleus ventralis posterolateralis 

E. nucleus ventralis lateralis 

8. A fej területéről hőérzést közvetítő neuronok nyúlványai melyik magban végződnek? (E) 

A. nucleus mesencephalicus nervi trigemini 

B. nucleus ambiguus 

C. nucleus principalis nervi trigemini 

D. nucleus Edinger-Westphal 

E. nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

9. Melyik pálya ered a nucleus gracilisból? (D) 

A. tractus trigeminothalamicus 

B. lemniscus trigeminalis dorsalis 

C. lemniscus lateralis 

D. lemniscus medialis 

E. lemniscus trigeminalis 

10. Hol végződnek a hátsó köteg felső végtagból eredő rostjai? (C) 

A. nucleus gracilis 

B. Clarke nucleus Th1-6 

C. nucles cuneatus 

D. ganglion spinale C5-Th1 

E. hátsó szarv C5-Th1 

11. Az alábbi érzéskvalitások közül mely tartozik a tractus spinothalamicus rendszerhez? (C) 

A. vibráció 

B. nyomás 

C. melegérzékelés 

D. graphaesthesia 

E. két-pont diszkrimináció 

12. A thalamus mely magjában végződik a lemniscus trigeminalis? (C) 

A. nucleus anterior 

B. nucleus ventralis lateralis 

C. nucleus ventralis posteromedialis 

D. nucleus ventralis posterolateralis 
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E. nucleus medialis dorsalis 

13. A nucleus principalis nervi trigeminihez húzódó nyúlványok sejttestjei hol helyezkednek el? (A) 

A. Ganglion trigeminale 

B. Nucleus ruber 

C. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

D. Nucleus ventralis posterolateralis 

E. Nucleus tractus solitarii 

14. Hol helyezkedik ez al elsődleges somatosensoros kéreg? (B) 

A. Gyrus lingualis 

B. Gyrus postcentralis 

C. Gyrus precentralis 

D. Gyrus temporalis superior 

E. Gyrus frontalis inferior 

15. A nucleus mesencephalicus nervi trigemini milyen érzéskvalitást közvetít? (D) 

A. melegérzés 

B. hidegérzés 

C. fájdalom 

D. propriocepció 

E. durva tapintás 
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2. 3.b. Bőr-receptorok (felépítése, működése, zavarai). 
– Farkas József [Szakmai lektor: Matta Csaba] 

Szervezetünkben számos receptor tálalható, amelyek exteroceptív, interoceptív vagy nociceptív stimulusra 

aktiválódnak. Az exteroceptív jelek információkat közölnek a szervezet és a környezet kölcsönhatásairól. Az 

interoceptív ingerek által aktivált receptorok tájékoztatnak szervezetünk belső állapotáról, míg a proprioceptív 

rendszer testünk egyes részeinek térbeli elhelyezkedéséről szolgáltat információt. Minden receptor 

meghatározott mechanikai, kémiai, vagy hő-inger érzékelésére képes. Ezen kívül megkülönböztetünk 

úgynevezett nociceptív (a testet károsító) ingerek feldolgozásáért felelős receptorokat is. A szenzoros receptorok 

aktivációja idegi impulzussá alakul, amely a központi idegrendszer megfelelő központjai felé továbbítódik a 

gerincvelő, vagy az agyidegek útján. Ezt követően az információ további feldolgozásra kerül, miközben a 

felszálló szenzoros rendszerek által eljut a központi idegrendszer megfelelő részébe, kérgi területekre, magokba, 

vagy a gerincvelő szürkeállományába. Természetesen a szenzoros információk nemcsak tudatos érzékelésért 

felelős központokkal állnak kapcsolatban, hanem számos egyéb funkciójuk is van. Szerepet játszanak például a 

reflexválaszok kiváltásában, az érzelmek, vagy az éberségi szint szabályozásában is. 

Általánosságban elmondható, hogy a felszálló, szenzoros információkat szállító pályák képzik a fő útvonalat, 

amelyen keresztül a központi idegrendszer információt kap a test és a környezet kölcsönhatásairól, a belső 

szervek állapotáról, valamint a test egyes részeinek mozgásáról és azok pozíciójáról. 

2.1. 1. A szenzoros receptorok működése 
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Ezeket a receptorokat a környezetből érkező, receptorspecifikus ingerek aktiválják. Az egyes típusok sokban 

eltérhetnek egymástól, de mind hasonlítanak abban, hogy a fő feladatuk a stimulusok elektrokémiai jellé, 

ingerületté való alakítása. Az átalakítás folyamatát „szenzoros transzdukciónak” nevezzük, amelyet 

ioncsatornák nyílása és záródása idéz elő. 

Az ioncsatornákban bekövetkező konformáció-változások ionáramhoz vezetnek, amelynek következtében a 

membránpotenciál megváltozik: depolarizáció, vagy hiperpolarizáció alakul ki. A membránpotenciál 

receptorokban bekövetkező effajta változását receptorpotenciálnak nevezzük. 

Ezt követően az információ ingerület formájában az afferens szenzoros neuronok sorozatán keresztül (első-, 

másod-, harmad- és negyedrendű neuronok) a központi idegrendszer megfelelő helyére jut. Az elsőrendű 

neuronok esnek legközelebb a szenzoros receptorokhoz, míg a számok növekedésével a központi idegrendszer 

megfelelő központjaihoz egyre közelebbi neuronokra utalunk. 

• Elsőrendű szenzoros afferens neuronok: 

A primer szenzoros neuronokat soroljuk ebbe a kategóriába. Ebbe a csoportba tartoznak azok a neuronok, 

amelyek közvetlenül a receptortól veszik át az akciós potenciált. Bizonyos esetekben az elsőrendű szenzoros 

afferens neuron maga a receptor, ilyenkor nincs szükség szinapszisra. Abban az esetben, amikor a szenzoros 

receptor egy speciális epitheliális sejt, az első rendű neuron ezzel szinaptizál. A primer neuronok sejttestje 

elsősorban a ganglion spinaleban tálalható (kivétel pl. a halló-, a látó- és a szaglószerv esetében) 

• Másodrendű szenzoros afferens neuronok: 

Az elsőrendű neuronok a megfelelő ganglionokban szinaptizálnak a másodrendű neuronokkal, amelyek 

általában a gerincvelőben vagy a nyúltvelőben tálalhatóak. Ezek a neuronok részben feldolgozzák és 

módosítják az elsőrendű neuronoktól kapott információkat. 

• A thalamusban található harmadrendű neuronnal szinaptizál számos másodrendű szenzoros afferens neuron. 

Útközben a másodrendű neuronok axonjai átkereszteződhetnek. A kereszteződés történhet a gerincvelőben 

vagy a nyúltvelőben is. Számos másodrendű neuron szinaptizál egyetlen harmadrendű neuronnal. 

• A negyedrendű neuronok nagy többségben az agykéreg megfelelő szenzoros mezőjében találhatók. 

2.2. 2. Szenzoros transzdukció és receptorpotenciál 

Szenzoros transzdukciónak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során a környezetből érkező stimulus aktiválja 

a megfelelő receptort és ez által elektromos impulzussá alakul. 

1. A környezeti stimulus interakcióba lép a szenzoros receptorral, azaz valamilyen változást idéz elő annak 

struktúrájában. A mechanikus stimulus például a receptor egyes részeit elmozdítja, vagy megváltoztatja a 

végkészülék alakját (pl. a hanghullám megmozgatja a Corti-szervben található szőrsejteket). A retina 

fotoreceptorai elnyelik a fotonokat, amelyek fotoizomerizációt okoznak a bennük található rhodopsinban. A 

kémiai stimulusok hatására egyes chemoreceptorokban a GS proteinek és az adenilátcikláz aktiválódik. 

2. Ezek a változások a receptorok membránjában tálalható ioncsatornák kinyílását vagy becsukódását 

eredményezik, amely ionáramlást hoz létre, vagy megváltoztatja annak irányát. Abban az esetben, ha az 

ionok áramlásának iránya befelé mutat, akkor depolarizáció történik (pozitív töltésű részecskék jutnak a 

receptorsejtekbe), ha pedig kifelé zajlik az ionáramlás, akkor hyperpolarizációról beszélünk (pozitív töltésű 

részecskék jutnak ki a sejtből). Abban az esetben, ha az ionok áramlása révén a sejt relatív töltöttségi állapota 

növekszik (pozitív ionok áramlanak be, vagy negatív ionok áramlanak ki), depolarizációról, ellenkező 

esetben (pozitív ionok áramlanak a sejtből ki, vagy negatív ionok áramlanak be) hyperpolarizációról 

beszélünk. Ezeket a stimulus által a receptoron létrehozott potenciálváltozásokat összefoglalóan 

receptorpotenciálnak, vagy generátorpotenciálnak nevezzük. Fontos hangsúlyozni, hogy a receptorpotenciál 

nem egyenlő az akciós potenciállal, ez csak növeli, vagy éppen csökkenti az akciós potenciál kialakulásának 

valószínűségét, annak függvényében, hogy hyper- vagy depolarizációról van szó. 

3. Hasonlóan a neuronokhoz, ha a receptort egy időben több stimulus éri, akkor az ezek által okozott kialakuló 

potenciálváltozások összegződnek. Amennyiben az eredő érték átlép egy bizonyos ingerküszöböt, akciós 

potenciál alakul ki. Abban az esetben, ha a töltésváltozás amplitúdója nem éri el a kritikus küszöböt, nem 
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alakul ki akciós potenciál.Megfelelően erős stimulus megfelelően nagymértékű receptorpotenciál-változást 

indukál, amely ha átlepi a küszöbértéket, akkor akciós potenciált vált ki. 

Ha a receptorpotenciál hyperpolarizáló, a membránpotenciál távolodik a küszöbértéktől és csökken az 

akcióspotenciál kialakulásának valószínűsége. 

3.29. ábra - 1. ábra 

 

3.30. ábra - 2. ábra 
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2.2.1. 2.1. Receptív mezők 

Receptív mezőnek nevezzük a testfelület azon részét, amelynek stimulációja egy szenzoros neuron tüzelési 

rátájának változását okozza. Egy változás fokozhatja, illetve csökkentheti a tüzelési rátát. Emiatt a receptív 

mezők lehetnek excitatorikusak (stimulációjuk a szenzoros neuronok tüzelési rátájának fokozását okozza) és 

inhibitorosak (stimulációjuk a szenzoros neuronok tüzelési rátájának csökkenését okozza). 

Ezen tulajdonság alapján a mezők egymáshoz képesti elrendeződéséből a központi idegrendszer fontos 

információkat tud kiszűrni. 

A bőrön a receptív mezők esetében előfordul, hogy egyes excitatorikus területeket inhibitoros területek vesznek 

körül minden oldalról. Ezek a területek egymáshoz képest relatívak, szerepük a helyzettől függően 

felcserélődhet. Minden innen származó bejövő információ gerincvelői szürkeállományban, vagy nyúltvelői 

magokban kerül feldolgozásra. Az inhibitoros területek hozzájárulnak a „széli gátlás” nevű jelenség 

kialakulásához. Ezen jelenség elősegíti a stimulus pontos helyének meghatározását az által, hogy az inhibíció 

révén növekszik az érzékelés kontrasztja. 

Megkülönböztetünk receptív mezőket első-, másod-, harmad- és negyedrendű neuronok szerint. 

A receptív mezők nagysága változó. 

Ezen kívül az is elmondható, hogy minél magasabb rendű neuronokról beszélünk, annál összetettebb a receptív 

mezők szerkezete, mivel annál több alsóbbrendű neuron konvergál felé. Tehát a legegyszerűbb receptív mező az 

elsőrendű, míg a legbonyolultabb a negyedrendű neuronokhoz tartozik. 

Például a finom tapintásra érzékeny receptív mezők nagysága meghatározható a két pont diszkriminációs 

teszttel. Ezen művelet során két hegyes tárgyat egyszerre érintünk a bőrhöz. A két tárgy közti távolságot 

folyamatosan növeljük, majd meghatározzuk azt a minimális távolságot, amikor a páciens a két tárgyat külön 

ingerként érzékeli. Ezt a távolságot nevezzük a két pont diszkriminációs küszöbértéknek. Abban az esetben, ha a 

távolság egészen kicsi, akkor mindkét tárgy egyazon szenzoros receptorhoz tartozó receptív mezőt érinti, tehát a 

páciens a két különböző nyomáspontot egynek érzékeli, köztük különbséget tenni nem tud. A küszöbérték 

nagysága a test különböző pontjain eltérő. Minél több tapintásérző receptor található egy adott helyen (amelyek 
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eltérő magasabb rendű neuronnal állnak kapcsolatban), a küszöbérték annál alacsonyabb. Például a háton a két 

ingerlő tárgynak kb. 65 mm-re kell lennie egymástól, hogy a páciens azokat külön ingerként érzékelje. A 

tenyéren viszont elég, ha mindössze 2 mm a két ingerforrás távolsága. Ezen tulajdonság nagy előnyökkel jár vak 

emberek számára, hiszen lehetővé teszi a Braille-írás olvasását. A Braille-írást alkotó kiemelkedések egymástól 

2,5 mm távol vannak. A két pont elkülönítésének képességét gyakran a lemniscus medialis rendszer épségének 

vizsgálatára is alkalmazzák a klinikai gyakorlatban. 

3.31. ábra - 3. ábra 

 

3.32. ábra - 4. ábra 
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2.2.2. 2.2. Szenzoros kódolás 

Elsősorban a szenzoros neuronok felelősek a környezetből érkező stimulusok kódolásáért. A kódolás akkor 

kezdődik, amikor a stimulus a szenzoros receptorokról továbbítódik és folytatódik akkor is, amikor az 

információ a központi idegrendszer magasabb rendű központjai felé halad. Az inger egy vagy több aspektusa is 

kódolásra és feldolgozásra kerülhet. Például egy tárgy taktilis érzékelése során annak mérete, hőmérséklete és 

alakja is kódolásra kerülhet. 

• A stimulusok modalitásának kódolása gyakran „labeled line”-ok segítségével történik (a „labeled line” 

kifejezés alatt olyan szenzoros neuronok által alkotott pályákat értünk, amelyek egy modalitás szállítására 

elkötelezettek). Tehát például a hőérzékeléshez szükséges „labeled line”-okhoz tartozó neuronok a bőrben 

tálalható thermoreceptorokkal kezdődnek. Ezen receptorok nem aktiválódnak fény-, hang- vagy szagingerek 

hatására. Minden modalitásnak megvan a saját „labeled line”-ja. 

• A stimulus helyének kódolása receptív mezők segítségével történik. A helymeghatározás pontosságát a széli 

gátlás jelensége fokozhatja. 

• A küszöbérték az a minimális stimulus, amelynek érzékelésére képes a szervezet. A küszöbérték 

legegyszerűbben a receptorpotenciál segítségével értelmezhető. Tehát ha egy inger megfelelően erős ahhoz, 

hogy olyan szintű depolarizáló receptorpotenciált hozzon létre, amely eléri a küszöbértéket, akkor az adott 

stimulus észlelésre kerül. 

• Az inger intenzitásának kódolása három módon is történhet. (1) Az intenzitás meghatározható az aktivált 

receptorok számából. (2) Ezen kívül az inger erőssége meghatározható a szenzoros pályában tálalható 

neuronok tüzelési intenzitásából is. (3) Adott esetben az inger intenzitása meghatározható abból is, hogy 

milyen különböző típusú receptorok aktiválódnak egyidejűleg. A finom tapintás csak mechanoreceptorokat 

aktivál a bőrben, míg egy erőteljes, bőrt károsító behatás a mechanoreceptorok mellett nociceptorokat is 

aktivál. Tehát az intenzív stimulus nemcsak erősebbként detektálódik, hanem több eltérő modalitás 

összegeként is. 

• A stimulusok kódolásában a neuronok szomatotópiás elrendeződése is részt vesz. 
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• A stimulusok kódolásában az idegi impulzusok mintázata is meghatározó. Fontos információtartalommal bír 

az átlagos kisülési frekvencia, a tüzelés időtartama és a tüzelés mintázata. 

• A stimulus időtartamát a szenzoros neuronok tüzelésének időtartama kódolja. Fontos azonban szem előtt 

tartani, hogy hosszabb ideig fennálló stimulusok esetén a receptorok adaptálódnak és megváltoztatják tüzelési 

rátájukat. A szenzoros receptorok lehetnek gyorsan, illetve lassan adaptálódók. 

2.2.3. 2.3. A szenzoros receptorok adaptációja 

A szenzoros receptorok adaptálódnak az ingerekhez. Ez a folyamat akkor figyelhető meg, amikor egy bizonyos 

ingert hosszabb időtartamon át alkalmazunk egy adott területen. Kezdetben az akciós potenciálok frekvenciája 

magas, de az idő előrehaladtával lecsökken annak ellenére, hogy a stimulus továbbra is fennáll. Az adaptáció 

minden receptor esetében más, egyesek gyorsan (fázikus receptorok, pl. Paccini-testek), míg mások lassan 

adaptálódnak (topikus receptorok, pl. Merkel-féle receptorok). 

• Gyorsan adaptálódó receptorok: 

A csoportot jól példázzak a Paccini-testek, amelyek a stimulusban vagy vibrációban bekövetkező gyors 

változásokat érzékelik. Ezek a receptorok gyorsan alkalmazkodnak a folyamatosan fennálló ingerekhez és 

elsősorban a stimulusok kezdetét és végét, valamint az azokban bekövetkező változásokat érzékelik. A 

gyorsan adaptálódó receptorok azonnal reagálnak az ingerek megjelenésére. A stimulus hatására azonnal 

depolarizáló receptorpotenciál alakul ki, ami a membránpotenciált a küszöbérték fölé viszi. Ezt pedig egy 

rövid akciós potenciál kialakulás követi. Ezután a receptorpotenciál a küszöbérték alá csökken és annak 

ellenére, hogy az inger továbbra is jelen van, több akciós potenciál már nem alakul ki. Amint a stimulus 

megszűnik, a receptor újra aktiválódik, mivel a receptorpotenciál a küszöbérték fölé emeli a 

membránpotenciált, ami újabb rövid akciós potenciál kialakulását eredményezi. 

• Lassan adaptálódó receptorok: 

A csoport jellemzésére a mechanoreceptorok közé tartozó Merkel-sejtek a leginkább alkalmasak, amelyek 

szerepe a bőrre kifejtett folyamatos nyomás érzékelése. A gyorsan adaptálódó receptorokkal szemben a 

topikus receptorok feladata a stimulusok időtartamának és intenzitásának kódolása. Az ebbe a csoportba 

tartozó receptorok az ingerlés kezdetére depolarizáló receptorpotenciállal reagálnak, amely a 

membránpotenciált a küszöbérték fölé emeli és akciós potenciálok hosszú sorozatát eredményezi. A Paccini-

testekkel szemben, ahol a membránpotenciál hamar visszaáll az alapszintre, ebben az esetben a 

membránpotenciál a stimulus egy hosszabb időtartamára a küszöbérték felett marad és az akciós potenciálok 

ez alatt az idő alatt folyamatosan keletkeznek. Amint megkezdődik a repolarizácó, az akciós potenciálok 

sűrűsége csökken, majd végül megszűnnek. A lassan adaptálódó receptorok az inger intenzitását is kódolják. 

Minél nagyobb az inger intenzitása, annál nagyobb a depolarizáló receptorpotenciál és annál valószínűbb az 

akciós potenciálok keletkezése. Ezen kívül ez a receptorcsoport az inger időtartamát is kódolja. Minél 

hosszabb ideig áll fenn az inger, annál hosszabb ideig marad a membránpotenciál a küszöbérték felett. 

3.33. ábra - 5. ábra 
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2.2.4. 2.4. Szomatoszenzoros pályák 

Olyan pályarendszereket sorolunk ide, amelyek a külvilágból érkező epikritikus, protopáthiás, valamint a 

proprioceptív ingereket felfogó receptoroktól szállítanak információt a központi idegrendszer felé a hátsó kötegi 

rendszeren, az anterolaterális rendszeren és a cerebellum felé irányuló rendszeren keresztül. 

Az egyes rendszerek hasonló felépítésűek. 

1. Az elsőrendű neuronok a primer afferens neuronok. Ezen neuronok sejttestjei többnyire a hátsó gyöki 

ganglionokban találhatók, axonjaik pedig a szomatoszenzoros receptorsejtekkel szinaptizálnak (pl. 

mechanoreceptorok). 

2. A másodrendű neuronok a gerincvelőben (anterolaterális rendszer esetében) vagy a nyúltvelőben (hátsó 

kötegi rendszer esetében) találhatók. Ezek a neuronok az elsőrendű neuronoktól kapott információkat 

szállítják a thalamus felé. A másodrendű neuronok axonjainak egy része a középvonalban kereszteződik, 

esetleg ipsilateralisan halad tovább vagy a gerincvelőben, vagy pedig a nyúltvelőben, majd így haladnak 

tovább elsősorban a thalamus felé. 

3. A harmadrendű neuronok főleg a thalamus megfelelő szomatoszenzoros magjaiban találhatók. A 

thalamusban a szomatoszenzoros információk szomatotópikus elrendeződése figyelhető meg. 

4. A negyedrendű neuronok az agykéreg szomatoszenzoros részében helyezkednek el. Magasabb rendű 

neuronok, illetve a cortex más asszociatív területei integrálják a komplex információkat. A primer 

érzőkéregben szintén megfigyelhető a szomatotópikus elrendeződés, amelyet szomatoszenzoros 

humunculusnak nevezünk. A legnagyobb területet az arc, a kezek és az ujjak foglalják el, mert ezek a 

területek nagy sűrűségben tartalmaznak szomatoszenzoros receptorokat. 

2.2.4.1. 2.4.1. Hátsó kötegi rendszer 

Ez a rendszer diszkriminatív tapintásból, nyomásból, rezgésből, két pont elkülönítéséből és propriocepcióból 

származó, tudatosuló szomatoszenzoros információt közvetít. Az elsőrendű neuronok sejtestjei elsősorban a 

hátsó gyöki ganglionokban vagy az agyidegek magjaiban helyezkednek el, ahonnan ipszilaterálisan haladnak 
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felfelé a nucleus gracilis és a nucleus cuneatus felé. A másodlagos neuronok axonjai átkereszteződnek és az 

ellenoldali thalamus felé haladnak, ahol harmadrendű neuronokkal szinaptizálnak. A harmadrendű neuronok 

pedig az érzőkéregben található negyedrendű neuronok felé továbbítják az információt. 

2.2.4.2. 2.4.2. Anterolaterális rendszer 

Az anterolaterális rendszer különböző szomatoszenzoros információkat (fájdalom, hőmérséklet és finom 

tapintás) közvetít a központi idegrendszer felé. A periférián ezek a neuronok a bőr nociceptoraival és 

hőreceptoraival állnak kapcsolatban. A másodrendű neuronok axonjai átkereszteződnek és az ellenoldali 

thalamusban kapcsolódnak át harmadrendű neuronokra. A thalamusból a harmadrendű neuronok az érzőkéregbe 

szállítják a szomatoszenzoros információt a negyedrendű neuronok felé. 

2.2.4.3. 2.4.3. A cerebellum felé irányuló szomatoszenzoros pályák 

A cerebelláris szomatoszenzoros pályák (anterior, posterior spinocereballaris pályák, cuneocerebellaris és 

rostrocerebelláris pályák) elsősorban proprioceptív információk szállítását végzik 

3.1. táblázat - 1. táblázat 
 

Anatómiai rendszer Pályák Funkció 

Anterolaterális rendszer Tr. Spinothalamicus Fájdalom, hőmérséklet, 

nondiszkriminatív (durva) 

tapintás,nyomás és egyes proprioceptív 

érzetek 

Tr. Spinoreticularis 

Tr. Spinomesencephalicus 

Tr. Spinotectalis 

Tr. Spinohypothalamicus 

Hátsó köteg - lemnisucs medialis Fasciculus gracilis Diszkriminatív (finom) tapintás, 

vibráció, pozíció érzékelés Fasciculus cuneatus 

Cerebellum felé irányuló 

szomatoszenzoros pályák 
Anterior spinocerebelláris 

pálya 
Primer proprioceptív infromáció (kis 

mértékben fájdalom ésnyomás 

érzékelése is) Posterior spinocerebelláris 

pálya 

Rostralis spinocerebelláris 

pálya 

Cuneocerebelláris pálya 

2.2.5. 2.5. A szenzoros receptorok felépítésük szerint is csoportosíthatók 

• neuronális receptorok: ennél a típusnál egy szóma helyezkedik el az érzékhám közelében, amelynek axonja 

az ingerületet a központi idegrendszer felé szállítja. Ez a fajta receptor evolúciós szempontból primitívnek 

tekinthető. Emberben ilyeneket a szaglóhámban találunk. 

• epitheliális receptorok: ebbe a csoportba módosult, nem idegi eredetű, szenzoros funkcióval rendelkező 

epitheliális sejtek tartoznak. Ezek egy primer szenzoros idegsejt axonjával állnak kapcsolatban, amelynek 

sejttestje a központi idegrendszerhez közel helyezkedik el. Pl. a belső fül szőrsejtjei, Merkel-sejtek. 

• neuroepitheliális receptorok: a harmadik csoportban olyan primer szenzoros neuronok találhatóak, amelyek 

sejttestje egy craniospinalis ganglionban található, perifériás axonjaik pedig egy szenzoros végkészülékben 

végződnek. A Merkel-sejtek kivételével az összes bőrreceptor ebbe a csoportba sorolható. 

A szenzoros receptorokat csoportosíthatjuk az alapján is, hogy honnan származó, és milyen modalitású 

ingerekre reagálnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy általában a receptorok nemcsak egy féle specifikus 

stimulusra képesek reagálni, hanem kis mértékben a modalitásuktól eltérő stimulusok is aktiválhatják őket. 

2.2.6. 2.6. Az inger forrása szerinti csoportosítás 

• Exteroceptorok: 
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A testfelülethez közel helyezkednek el és a környezetből származó szenzoros információkat közvetítenek 

(audio-vizuális információk, szagok, ízek és taktilis ingerek). Az ebbe a csoportba tartozó receptorok 

érzékenyek az érintésre (a bőr finom megérintésére), nyomásra (a bőr mélyebb részeiben elhelyezkedő 

receptorok), hőre, fájdalomra és rezgésekre. Az exteroceptorok további alcsoportokba sorolhatók: 

• Teloreceptorok: távolról érkező stimulusokra reagáló receptorok (fény, illetve hanghullámok), amelyek 

nem igényelnek közvetlen kapcsolatot az inger forrásával 

• Kontakt receptorok: taktilis inger, nyomás, fájdalom vagy hő által kiváltott ingereket közvetítenek. Ezen 

receptorok esetében szükség van direkt kontaktusra. 

• Proprioceptorok: 

Ebbe a csoportba tartozó receptorok szenzoros információkat közvetítenek az izmokból, szalagokból és 

ízületekből a központi idegrendszer felé az adott testrész állapotáról és térbeli elhelyezkedéséről. 

• Interoceptorok: 

Az interoceptorok szenzoros információt közvetítenek a központi idegrendszer felé a belső szervek állapotát 

illetően. 

2.2.7. 2.7. Az ingerek modalitása szerinti csoportosítás 

A receptorok a következő három csoportba sorolhatók aszerint, hogy milyen modalitású ingerre reagálnak: 

nociceptorok, thermoreceptorok és mechanoreceptorok. 

• Nociceptorok 

A „nocicepció” a káros behatások szenzoros nociceptorok által történő érzékelését és annak a központi 

idegrendszer felé történő továbbítását jelenti. 

Az ebbe a csoportba tartozó receptorok gyorsan adaptálódnak, és fájdalmas, a szervezet számára káros 

ingerekre reagálnak. Előfordulási helyük a vékony myelinhüvellyel rendelkező A-delta, vagy myelinhüvely 

nélküli C-típusú idegrostok perifériás végződésein van. Ezek a rostok alapvetően fájdalomingereket 

szállítanak. A nociceptorok további alcsoportokba sorolhatók: 

• Mechanoszenzitív nociceptorok (A-delta rostokhoz tartoznak): elsősorban intenzív mechanikai 

stimulusokra (a bőr megragadása csipesszel), vagy szöveti sérülésekre érzékenyek. 

• Hőérzékeny (thermoszenzitív) nociceptorok (A-delta rostokhoz tartoznak): ezek az erőteljes hideg, illetve 

meleg stimulusokra érzékenyek. 

• Polimodális nociceptorok (a C-típusú rostokhoz tartoznak): ezek a nociceptorok egyaránt érzékenyek a 

mechanikai, hő, vagy a kémiai természetű károsító stimulusokra. 

A nociceptorokkal kapcsolatban fontos megemlíteni a hyperalgesia fogalmát, ami alatt fokozott 

fájdalomérzést értünk. Ez az állapot általában szöveti károsodás és számos endogén vegyület 

felszabadulásának eredménye. A felszabadult anyagok egy része képes a nociceptorokat közvetlenül 

aktiválni, illetve az akciós potenciál kiváltásához szükséges küszöbértéküket csökkenteni, azokat 

szenzitizálni. Az egyik jól ismert anyag, amely a nociceptorokat szenzitizálja és hyperalgesiát idéz elő, a 

prostaglandin E2 (arachidonsavból származó cyclo-oxigenáz metabolit). Az aspirin és egyéb NSAID-ok 

(Non-steroidal anti-inflammatory drug) gátolják a cyclo-oxigenáz működését, ezáltal meggátolva a 

prostaglandin termelését. Valószínűleg ezen tulajdonságuk is felelős fájdalomcsillapító hatásukért. 

Hyperalgesia kiváltására képes anyagok még a hisztamin, a substance-P, a szerotonin és a bradykinin. 

• Thermoreceptorok: 

Az ebbe a csoportba tartozó receptorok a hidegre és a melegre érzékenyek, tipikusan lassan adaptálódó 

receptorok. A thermoreceptorok további alcsoportokba sorolhatók: 

• Hideg-receptorok: thermoreceptorok, az A-delta típusú idegrostok szabad idegvégződései. 
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• Meleg-receptorok: C-típusú rostok szabad idegvégződései alkotják ezt a csoportot, amelyek a hőmérséklet 

emelkedésére reagálnak. 

• Hőérzékeny nociceptorok: ezek extrém hidegre és melegre érzékenyek. 

A hidegre érzékeny thermoreceptorok legfőbb képviselője a Krause-receptor. Ez egy apró, henger vagy ovoid 

alakú, kötőszövetes tokkal körbevett végkészülék. Belseje enyhén folyékony állagú, amelyben az 

idegvégződés bogyószerűen kiszélesedik vagy szabálytalan formában feltekeredik. Elsősorban a 

conjunctivában, nyálkahártyákban, ajkakban, a nyelvben és az epineuriumban fordul elő. Ezen kívül 

megtalálhatóak a penis egyes részeiben, főleg a glans vékony bőrrétegében és a clitorisban is. 

3.34. ábra - 6. ábra 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 487  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

• Mechanoreceptorok: 

Ebben a családban egyaránt megtálalhatók az exteroceptorok és a proprioceptorok képviselői. Ezen 

receptorok az őket ért fizikai deformitás hatására aktiválódnak, amelyet az őket tartalmazó szövetet ért 

mechanikai behatás okoz. Megkülönböztetünk tokkal rendelkező és tok nélküli receptorokat aszerint, hogy a 

perifériás idegvégződés magában foglalja-e a végkészüléket. 

• Tok nélküli mechanoreceptorok: 

• Szabad idegvégződések: 
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A szabad idegvégződések megtálalhatók az epidermisben, a dermisben, a corneában, a fogpulpában, a 

szájüreg és az orrüreg nyálkahártyájában, a légzőszervrendszer nyálkahártyájában, a gasztorintesztinális 

traktus nyálkahártyájában, izmokban, szalagokban, ízületekben, ízületi tokokban és csontokban. Az 

epitheliumban a szabad idegvégződéseket epitheliális sejtek veszik körül. 

A perifériás idegek ilyen fajta szabad végződéseit általában sem myelinhüvely, sem Schwann-sejtek nem 

veszik körül. Az afferens rostok kis átmérőjűek és alacsony vezetési sebességűek, lehetnek 

myelinizáltak, illetve myelinhüvely nélküliek. Fontos megemlíteni, hogy ha a rostok myelinizáltak is, a 

terminális, elágazódó részt akkor sem borítja myelinhüvely. A dermiszben ez a receptorcsoport felelős 

enyhe hideg, meleg, enyhe mechanikai behatások, roncsoló hatású hő és számos roncsoló hatás 

érzékeléséért. 

3.35. ábra - 7. ábra 
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• Peritrichalis idegvégződések: 

Ezek a tok nélküli mechanoreceptorok különleges csoportját alkotják. Az ide tartozó idegvégződések 

vastag, myelinhüvelyes A-béta típusú idegrostokhoz tartoznak, amelyek a szőrtüszők köré tekerednek, az 

azokhoz tartozó faggyúmirigyek alatt. Ez a receptortípus kizárólag a hozzá tartozó szőrszál mozgásaira 

aktiválódik. 

3.36. ábra - 8. ábra 
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• Taktilis receptorok: 

Vastag, myelinizált A-béta típusú rostok kiszélesedett, lemezszerű végződési sorolhatók ebbe a 

kategóriába. Minden lemez alakú végződés egy Merkel-sejthez tartozik. Ez egy különleges, módosult 

epitheliális sejt, ami az epidermis stratum basale rétegében tálalható. Ezen receptorokat gyakran Merkel-

féle lemezeknek is nevezik. Fő előfordulási területük a nem szőrös bőrben van, de néha a szőrös bőrben 

is elfordulnak. 

Ezek a receptorok főleg a diszkriminatív érintésre reagálnak, amely elősegíti a felületek, alakok és a 

tárgyak széleinek felismerését, elkülönítését. 

• Tokkal rendelkező mechanoreceptorok: 

Ebbe a csoportba sorolhatók a Meissner-féle testecskék, a Vater–Pacini végtestek és a Ruffini-receptorok. 

• Meissner-testek: 

Ezen struktúrák fő előfordulási területe a vastag, szőrtelen bőr. Elsősorban dermális papillákban 

találhatóak meg, főleg a kézen és a lábon, az alkar elülső részén, az ajkakon, a conjunctiva palpebrális 

részén és a nyelv hegyén. Az ujjbegyeken a 24 db/mm2 sűrűség is előfordul. A kifejlett Meissner-testek 

henger alakúak, kb. 80 μm hosszúak es 30 μm szélesek, hossztengelyük a bőr felületére merőleges. 

Minden egyes testecske egy kötőszöveti tokból és egy központi magból tevődik össze. A magot ellapult, 

módosult Schwann-sejtek alkotják. A Meissner-testek gyorsan adaptálódó mechanoreceptorok, amelyek 

az alak és a textúra változására érzékenyek, a felfedező, és diszkriminatív tapintásnál elsődleges 

fontosságúak: ezen receptorok teszik lehetővé a Braille-írás értelmezését. 

3.37. ábra - 9. ábra 
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• Vater–Pacini-végtest: 

A Vater–Pacini-végtestek elsősorban a tenyér, a talp, az ujjak, a külső nemi szervek, a karok, a nyak, az 

emlők subcutan szövetében, valamint a periosteumban, a csontközötti membránokban, illetve a 

mesenteriumban találhatók meg. Alakjukat tekintve lehetnek oválisak, gömbszerűek, vagy 

szabálytalanul feltekeredettek. Hosszúságuk elérheti a 2 mm-t, szélességük 100 és 500 μm közé tehető, a 

nagyobbak akár szabad szemmel is láthatóak. Minden végtest egy tokból, egy intermedier növekedési 

zónából és egy központi magból áll, amely a hozzá tartozó axon terminális részét foglalja magába. 
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A tokot megközelítőleg 30, egymáshoz képest koncentrikusan elhelyezkedő, 0,2 μm vastagságú, lapos 

sejtekből álló lamella alkotja. Az egymáshoz közeli sejtek átfedik egymást. A lamellákat amorf 

proteoglikán mátrix választja el egymástól. A mátrixban körkörösen elhelyezkedő kollagénrostok 

találhatok az alkotó sejtek felületének közvetlen közelében. Az itt levő kollagénrostok mennyisége a kor 

előrehaladtával növekszik. 

Az intermedier zóna sejtdús. Az itt található sejtek beépülnek vagy a tokba vagy a központi magba. 

A központi mag megközelítőleg 60 bilaterális, kompakt lamellából áll, amelyek a középen található 

idegvégződés két oldalán helyezkednek el. 

Minden egyes végtestet egy myelinhüvelyes axon lát el, amely a központi maghoz közeledve először 

elveszti myelinhüvelyét, majd amint a maghoz közel ér, a Schwann-sejt borítását is. A csupasz axon 

keresztülhalad a végtest tengelyén, majd a központi magban egy enyhén kiszélesedett gumóban ér véget. 

Az axon közvetlen kapcsolatban van a legbelső lamellákkal és ismeretlen funkciójú, rövid nyúlványokat 

bocsát a lamellák hasadékaihoz. Az axon számos nagy méretű mitkondriumot tartalmaz. Ezen kívül 

található benne nagy számú, megközelítőleg 5 nm átmérőjű vezikula. Ezek a lamella hasadékaival 

ellentétes oldalon foglalnak helyet. 

A tok, illetve a központi mag sejtjei valószínűleg nagy részben módosult fibroblastok, illetve kis 

számban Schwann-sejtek. 

A végtesteket elasztikus, rostdús szövet veszi körül. A vérellátást azok a kapillárisok végzik, amelyek az 

axont kísérik. 

A Vater–Paccini-végtestek nagyon gyorsan adaptálódó mechanoreceptorok. Kizárólag a hirtelen fellépő 

változásokra reagálnak és kifejezetten érzékenyek a vibrációra. A gyorsaság valószínűleg annak 

köszönhető, hogy a lamelláris szerkezet szűrőként működik, amely a magas frekvenciájú rezgéseket 

átengedi, míg az alacsony sebességű változásokat a lamellákat alkotó sejtek közti folyadék segítségével 

csillapítja. A végtestek mindezen kívül a nyomásváltozásra is reagálnak, amely például akkor lép fel, 

amikor megragadunk vagy elengedünk egy tárgyat. 

3.38. ábra - 10. ábra 
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3.39. ábra - 11. ábra 
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• Ruffini-receptorok: 

A Ruffini-féle végződések lassan adaptálódó mechanoreceptorok. Elsősorban vékony szőrös bőrterületek 

dermisében fordulnak elő. Itt dermális feszülésre érzékeny receptorként működnek. Hosszabb ideig 

fennálló stressz hatására aktiválódnak. Alkotásukban elsősorban myelinizált afferens idegrostok 

myelinizálatlan, sűrűn elágazó végződései játszanak szerepet. A receptor központi részét egy orsó alakú 

struktúra alkotja, amelyet részben körülvesz az ideg perineuriumából származó fibrocelluláris réteg. Az 

elágazások az itt lévő kollagénrostok között találhatók. Elektorfiziológiai tulajdonságaikat tekintve 

sokban hasonlítanak a Golgi-féle ínorsó-készülékekhez. 

3.40. ábra - 12. ábra 
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3.2. táblázat - 2. táblázat 
 

Receptortípus Aktiváló stimulus Végződés Elheyezkedés Rost típus Pályák Adaptáció 

Nociceptorok: 

Fájdalom, hő 
szöveti sérülés, 

extrém hő 
Elágazó szabad 

idegvegződés (A-

delta, C típusú 

rostok 

végződései)  

epidermis, dermis, 

cornea, izomok, 

izületi tokok 

A - delta (myelinizált 

rostok) és C 

(myelinizálatlan 

rostok) 

Anterolaterális 

rendszer 
lassú 

Mechanoreceptorok: tapintás, nyomás tok nélküi epidermis, dermis, A delta és C típusú Anterolaterális lassú 
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Receptortípus Aktiváló stimulus Végződés Elheyezkedés Rost típus Pályák Adaptáció 

Szabad 

idevégződések 
fog pulpa, izmok, 

inak, szalagok, 

izületi tokok, 

csontok, 

nyálkahártyák 

rostok rendszer 

Merkel féle taktilis 

végtestek 
diszkriminatív  tapint

ás, felszíni nyomás 
tok nélküi epidermis mély 

rétegei 
A - béta (myelinizált 

rostok) 
Hátsó köteg - 

lemniscus medialis 

rendszer 

lassú 

Meissner testek két pont elkülönítése 

(finom tapintás) 
tokkal 

rendelkező 
dermális 

papillákban, 

szőrtelen bőrrel 

fedett területeken 

A - béta (myelinizált 

rostok) 
Hátsó köteg - 

lemniscus medialis 

rendszer 

gyors 

Vater Paccini 

végtestek 
mély nyomás és 

vibráció 
tokkal 

rendelkező 
dermis, hypodermis, 

csont közti 

membránok, külső 

genitáliák, izületi 

tokok, peritoneum, 

pancreas 

A - béta (myelinizált 

rostok) 
Hátsó köteg - 

lemniscus medialis 

rendszer 

gyors 

Peritrichális 

idegvégződések 
érintés, szőrszál 

mozgása 
tok nélküi szőr folliculusok 

körül 
A - béta (myelinizált 

rostok) 
Hátsó köteg - 

lemniscus medialis 

rendszer 

gyors 

Ruffini receptorok a bőrre kifejtett 

nyomás illetve a bőr 

feszülése 

tokkal 

rendelkező 
izületi tokok, dermis, 

hypodermis 
A - béta (myelinizált 

rostok) 
Hátsó köteg - 

lemniscus medialis 

rendszer 

lassú 

2.2.8. Tesztkérdések 

1. Hol találhatók elsősorban a szenzoros receptorokhoz tartozó harmadrendű neuronok? (C) 

A. Közvetlenül a receptorok mellett. 

B. A gerincvelői ganglionokban. 

C. A thalamusban. 

D. Az agykérgben. 

2. Mit értünk depolarizáció alatt? (A) 

A. Pozitív töltésű részecskék jutnak a sejtbe 

B. Pozitív töltésű részecskék jutnak ki a sejtből 

C. A potenciélkülönbség kiegyenlítődik a sejtmembrán két oldala közt 

D. A mechanikus stimulus a sejtmembrán egyes részeit elmozdítja. 

3. Mit értünk hyperpolarizáció alatt? (B) 

A. Pozitív töltésű részecskék jutnak a sejtbe 

B. Pozitív toltésű részecskék jutnak ki a sejtből 

C. A potenciélkülönbség kiegyenlítődik a sejtmembrán két oldala közt 

D. A mechanikus stimulus a egyes részeit elmozdítja. 

4. Egyazon receptort egy időben érő stimulusok által okozott potenciálváltozások értékei... (A) 
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A. összegződnek. 

B. gyengítik egymás hatásait. 

C. kioltják egymást. 

D. nincsenek hatással egymásra. 

5. Két pont diszkriminációs teszt során mit nevezünk „két pont diszkriminációs küszöbértékének? (A) 

A. Azt a minimális távolságot az ingerek közt , amit a páciens már külön ingerként észlel. 

B. Azt a maximális távolságot az ingerek közt , amit a páciens még nem külön ingerként észlel. 

C. Azt a maximális távolságot az ingerek közt , amit a páciens külön ingerként észlel. 

D. Azt a távolságot ami két szomszédos receptív mező középpontja közt mérhető. 

6. Melyik testrészen a legkisebb a két pont diszkriminációs küszöbérték? (D) 

A. A háton. 

B. A hason. 

C. A comb belső felszínén. 

D. A tenyéren. 

7. A szenzoros kódolásban mit nevezünk „labeled line”-nak? (C) 

A. A szomszédos receptív mezők közti határokat. 

B. Olyan szenzoros neuronok által alkotott pályákat, amelyek az adott receptív mezőhöz tartozó összes 

modalitás szállítását végzik. 

C. Olyan szenzoros neuronok által alkotott pályákat, amelyek egy bizonyos receptív mező egy bizonyos 

modalitásának szállítására elkötelezettek. 

D. A thermoreceptorok által felvett stimulusok szállításáért felelős neuronok által alkotott pályákat. 

8. A szenzoros kódolásban mit értünk „küszöbérték” alatt? (C) 

A. Az a maximális stimulus, amely még nem képes depolarizáló receptorpotenciált létrehozni. 

B. Az a maximális stimulus, amelynek érzékelésére még képes a szervezet. 

C. Az a minimális stimulus, amelynek érzékelésére már képes a szervezet. 

D. Az maximális stimulus, amelyet egy receptor még képes károsodás nélkül felvenni. 

9. A gyorsan adaptálódó receptorok elsősorban a következőkre érzékenyek, kivéve: (D) 

A. a stimulus kezdetét 

B. a stimulus végét 

C. a stimulus intenzitásának változását 

D. a stimulusok időtartamát 

10. A hátsó kötegi rendszer az alábbi modalitások szállításáért felelős, kivéve: (B) 

A. diszkriminatív tapintás 
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B. fájdalom 

C. nyomás 

D. rezgés 

11. A proprioceptorok feladata… (C) 

A. a környezeti szenzoros információk továbbítása. 

B. a direct kontaktusból származó szenzoros információk továbbítása. 

C. a testrészek állapotára vonatkozó szenzoros információk továbbítása. 

D. a belső szervek állapotára vonatkozó szenzoros információk továbbítása. 

12. Az interoceptorok feladata… (D) 

A. a környezeti szenzoros információk továbbítása. 

B. a direct kontaktusból származó szenzoros információk továbbítása. 

C. a testrészek állapotára vonatkozó szenzoros információk továbbítása. 

D. a belső szervek állapotára vonatkozó szenzoros információk továbbítása. 

13. Az alábbi receptor típusok közül melyik fő feldata a káros behatások érzékelésére? (D) 

A. Hideg-receptorok 

B. Peritrichális idegvégződések 

C. Vater-Paccini végtestek 

D. Nociceptorok 

14. Modalitás szerint mely csoprtba sorolhatók a Meissner-testek? (D) 

A. Nocicpetork 

B. Meleg receptorok 

C. Szabad idegvégződések 

D. Tokkal rendelkező mechanoreceptorok 

15. Az alábbi állítások közül melyk igaz a Ruffini végtestre? (A) 

A. Lassan adaptálódó receptor. 

B. Hidegre érzékeny. 

C. Káros behatásokra érzékeny. 

D. Polimodális receptor. 

Felhasznált irodalom 

Gray`s Anatomy The Anatomical Basis of Clinical Practice by Susan Standring PhD, DscPublication Date: 

November 21, 2008 | ISBN-10: 0443066841 | ISBN-13: 978-0443066849 | Edition: 40 

A Textbook of Neuroanatomy By Maria Patestas, Leslie P. GartnerJohn Wiley & Sons, Mar 12, 2009 
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Essential Neuroscience (2nd Edition) by Allan Siegel, PhD and Hreday N. Sapur, PhD (Wolters 

Kluwer/Lippcott Williams & Wilkins) 

Ganong’s Review of Medical Physiology, 24th Edition (The McGraw-Hill) 

3. 3.c. Az érzékszervek receptorai, működése (retina, 
halló-egyensúlyozó rendszer, szaglás, ízérzés – 
felépítése, működése, zavarai). – Jandó Gábor 
[Szakmai lektor: Sáry Gyula] 

A külvilágból érkező információk érzékszervek útján jutnak el a központi idegrendszerbe, ahol a részletes 

elemzés lezajlik, majd megszületik a döntés a szükséges motoros válaszról, ami végül a motoros rendszerben 

kerül megtervezésre és kivitelezésre. Az érzékszervek elsődleges feladata a valóság fizikai ingereinek pontos és 

adekvát térbeli, időbeli reprezentációja és a fizikai inger neuronális jellé történő átalakítása. Az ingerek hatására 

létrejövő aktivitás az afferens rostokban az ingerület, az agyban lejátszódó tudatos érzékelési folyamat pedig a 

percepció. Az érzékszervek funkcionális anatómiai felépítése jelentős részben meghatározza, módosítja az inger 

reprezentációját, a receptorok pedig végül a fizikai inger energiáját idegi jellé (membránpotenciál változás), 

majd idegrendszer számára érthető neurális kóddá (akciós potenciál sorozat) alakítják. 

A receptor fogalmát ebben az értelemben határozottan el kell különítenünk a sejtbiológiában használt receptor 

fogalomtól, ahol a receptor egy fehérjemolekula, ami a sejt egy része és minden testi sejtünk rendelkezik számos 

ilyen receptor molekulával. Az érzékszervek esetében a receptor nem csak a sejt egy részét jelenti, hanem magát 

a sejtet, amelyik a fizikai energiát neuronális jellé alakítja. A receptor sejtek specializálódott neuronok, melyek 

felszínén természetesen lehetnek sejtbiológiai értelemben vett receptorok is, sőt magában a jelátalakítás 

folyamatában is gyakran részt vesznek a receptorsejt felszínén elhelyezkedő receptorok. A félreértések 

elkerülése érdekében a receptor sejteket szokták inkább detektornak, érzékelőnek vagy transzducernek 

(transzducer = jelátalakító) is hívni. 

A érzékszerveink a szem, a fül, a nyelv, orr és a bőr, ami nem a teljes lista, mert léteznek még ún. 

proprioceptorok is, amelyek a test mélyebb rétegeiből (izmok, izületek) közvetítenek érzékletet a saját test- és 

végtaghelyzetünk állapotát illetően. Jelen fejezetben a szomatoszenzoros rendszer (tapintás, hő, fájdalom, 

propriocepció) kivételével áttekintjük a látás, hallás-egyensúlyozás, ízérzés és a szaglás alapvető 

szervrendszereit, élettani folyamatait. 

Az érzékszervek funkcióinak vizsgálatára alapvetően két fajta vizsgálóeljárás létezik az orvosi gyakorlatban. Az 

egyik az ún. pszichofizikai módszer, melynek során a páciens közreműködésével verbális vagy nonverbális 

magatartási jelek (pl. gombnyomás, egyéb viselkedési jelek) alapján döntjük el, hogy a kérdéses fizikai inger 

meghaladja-e a fiziológiás ingerküszöböt, és megfelelő érzékletet hoz-e létre vagy sem. Ez a leggyorsabb, 

legegyszerűbb és legolcsóbb módszer is egyben jól kooperáló verbális betegek esetében. Nonverbális betegeknél 

(gyermek, szellemileg fogyatékos egyén), vagy szimuláns ill. disszimuláns pácienseknél a válaszok 

megbízhatósága megkérdőjelezhető. Ebben az esetben az egyetlen lehetséges módszer a kiváltott potenciál 

technika, melyet limitált modalitások esetében, jelenleg a látás, a hallás és a szomatoszenzoros rendszer 

vizsgálatára alkalmazhatunk. Szaglás és ízlés vizsgálatára jelenleg nem léteznek rutin elektrofiziológiai 

módszereink. Kiváltott potenciál módszer esetén jellegzetes vizuális, akusztikus, vagy elektromos ingereket 

alkalmazunk, és közben agyi elektromos tevékenységet regisztrálunk a hajas fejbőrről. Az ingert többször 

ismételve, az agyi kiváltott válaszokat pedig statisztikailag értékelve végül el lehet dönteni, hogy az adott inger 

kiváltott-e megfelelő érzékletet és következményes elektromos aktivitást az agyban vagy sem. A kiváltott 

potenciál technika jóval időigényesebb, és speciális szaktudást, eszközöket igényel, mint a pszichofizikai 

módszerek, melyek szinte bármelyik orvosi rendelőben elvégezhetőek. 

3.1. 1. Látás 

Vitathatatlan, hogy a látás a legfontosabb érzékszervünk. Egyik érzékszervünk kiesése sem rontja az élet 

minőségét oly nagy mértékben, mint a látás teljes elvesztése. A környezetünkről a leggyorsabban a legnagyobb 

mennyiségű információt a látás útján kapjuk. A látás első lépése a külvilág leképezése a szem optikai 

rendszerének segítségével. Az optikai rendszeren keresztül valós, fordított állású, kicsinyített és görbült kép 

vetül a szemgolyó belső felét borító retinára, ami számos fotoreceptor sejtből, csapokból és pálcikákból 

valamint egyéb idegsejtből áll. A retina feladata, hogy a fényenergiát a rávetült képnek megfelelően, pontos 
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térkép szerint átalakítsa neurális kóddá. A neurális kód a nervus opticus rostjain keresztül eljut az agyba, ahol a 

thalamusban átkapcsolódva végül eljut az agykéregbe. A látott képi információ feldolgozása, értelmezése tehát 

nem a szemben, hanem az agyban történik, ami egy hallatlan bonyolult, komplex folyamat (vizuális percepció). 

A látás ép látórendszerrel rendelkező egyének számára egy magától értetődő, erőfeszítést nem igénylő folyamat. 

A másodperc tört része alatt vagyunk képesek azonosítani tárgyakat, élőlényeket, személyeket. Pillanatok alatt 

ismerjük fel a veszélyt jelentő szituációt és gyakran gyönyörködünk a környezetünk és a körülöttünk lévő világ 

szépségében, melyek a látás útján tudatosulnak bennünk. Nekünk ezért az élményért látszólag semmit nem kell 

tennünk, csak kinyitni a szemünket és körülnézni. A látásfunkció ezzel szemben rendkívül összetett és 

bonyolult, összehangolt agyi működéseket igénylő “munka”. Talán mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, 

hogy mind a mai napig nincsenek emberi módon látó robotok, autót vezető gépek vagy a gazdájukat látás útján 

felismerő számítógépek. A látással nyert óriási adatmennyiség feldolgozása komputációs szempontból komoly 

kihívás az egyébként legfejlettebb agyvelővel rendelkező embernél is. A feladat összetettségét bizonyítja az is, 

hogy az emberi agykéreg jelentős hányada, mintegy 50-60% kapcsolatba hozható a vizuális információ 

feldolgozásával. A látott képnek számos aspektusa létezik, ezért az agy részfeladatokra bontja a bemenő 

információ feldolgozását, és az egyes speciális részfeladatokat más és más agyterületek végzik. Külön 

agyterületek dolgozzák fel és érzékelik pl. a színeket (zavara: achromatopsia), az egyszerűbb geometriai 

formákat (zavara: object agnosia), az arcot (zavara: prosopagnosia), a binokuláris mélységet (zavara: 

sztereovakság) vagy a mozgást (zavara: akinetopsia). A figyelem és a szem mozgását meghatározó agyterületek 

szintén elkülönülnek (visual grasping), ahogyan szelektív károsodása lehet a tárgyak megnevezésének 

képességében (asszociatív vizuális agnózia) is. 

3.1.1. 1.1. A látórendszer vizsgálata 

Az orvosi gyakorlatban általában a visus, a látótér, a fundus, a pupillareakciók és a színlátás alapján történik a 

látásfunkciók megítélése. Amennyiben az agykérget érintő lézió vagy fejlődési rendellenesség kapcsán 

valamilyen látásfunkció szelektív károsodásának a gyanúja felmerül, ezek megítélése speciális, célzott 

vizsgálóeljárást igényelnek. 

3.1.1.1. 1.1.1. Tájékoztató látásélesség (visus) 

Tájékozódó visus vizsgálatot végezhetünk ujjolvasás segítségével. Megkérdezzük a pácienst, hogy “Hány ujjat 

lát?”. Általában 1, 2 és 6 méterről mutatjuk ujjainkat, és a páciensnek egyik szemét letakarva kell a helyes 

választ megadnia. A látásélesség mértékét ennél a vizsgálatnál az ujjolvasási távolság megadásával 

számszerűsíthetjük. Ha 1 m távolságról sem képes a beteg olvasni ujjunkat, akkor vizsgálhatjuk még a mozgás 

érzékelését, fel-le, jobbra-balra mozgatva tenyerünket kérdezzük, hogy “Merre mozog a kezünk?”. Ha erre sem 

képes helyesen válaszolni, akkor már csak fényérzékelésről lehet szó. A fényérzékenységet vagy takarással, 

vagy a szembe irányított lámpa segítségével vizsgálhatjuk. A teljes fényérzéketlenséget amaurosisnak hívjuk. 

3.1.1.2. 1.1.2. Snellen tábla (visus) 

A visus gyors és pontos megítélésére Snellen táblákat használunk, melynek során precíz méretezéssel 

konstruált különböző nagyságú karaktereket ábrázoló Snellen táblát néz a páciens 5 m távolságból. A visust 

ebben az esetben egy decimális számmal jellemezzük, ami a látásélesség objektív mérőszáma, és fiziológás 

értéke 1.0. Az 1.0-es visus azt jelenti, hogy a szem képes két különálló pontként érzékelni az egymástól 1’ 

ívperc, azaz a fok 1/60 részének megfelelő látószögre lévő pontokat. Durván egy ívperc alatt látszik az a két 

pont, ami öt méterről nézve 1.45 mm távolságra van egymástól. Ha a visus 0.1, ez azt jelenti, hogy a szem 

felbontóképessége tizede a fiziológiás értéknek, vagyis öt méterről csak a 14.5 mm távolságra elhelyezkedő 

pontokat képes elkülöníteni. A visus táblákon leggyakrabban használt karakterek az ún. Snellen E vagy Landolt 

C betűk különböző orientációban. Az objektív látásélesség meghatározásához a betegnek el kell tudni döntenie, 

hogy az adott méretű betű melyik irányban áll. A Landolt C esetén az irány az, amelyik oldalon a kör 

megszakad, Snellen E esetén az irányultságot az E szárának orientációjával lehet definiálni. Akkor tökéletes a 

visus, ha olyan három egymás után mutatott karakter irányát hiba nélkül helyesen azonosította a páciens, 

amelyiknek a mérete 5’, és a szakadás, vagy az E betűk szára között lévő fehér terület 1’. Öt méter vizsgálati 

távolság esetén ez azt jelenti, hogy a teljes betű mérete 7.25 mm, a szakadás nagysága a Landolt C esetén pedig 

1.45 mm. Ha a visus gyengébb, akkor ahhoz a betűhöz tatozó decimális számértéket dokumentáljuk, amelyiket 

még éppen jól látta a beteg. Hasonló elvek alapján lehet nemcsak „C” vagy „E”, hanem más egyéb betűkből álló 

táblákat is szerkeszteni, melynek segítségével írni-olvasni tudó felnőtteknél gyors visus meghatározást 

végezhetünk. A visust szemenként külön-külön értékeljük. A kétszemes visus valamivel mindig jobb, mint az 

egyszemes. 
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A decimális rendszer mellett használják még a visus törtet is, ami lényegében ugyanaz, mint a decimális, csak 

nem végezzük el az osztási műveletet. A számlálóban az a távolság szerepel, ahonnan a vizsgálat történt, a 

nevezőben pedig az a távolság, ahonnan a teljes betű 5’, legkisebb kritikus részlete pedig 1’ alatt látszik. 

Világszerte nagyon sok visus tábla rendszer létezik, de az elv mindegyiknél ugyanaz. 

A visus vizsgálatát elvégezhetjük olvasási, kb. 25-30 cm távolságból is. Ez különösen idősebb korban, 45-50 év 

felett fontos, mikorra kialakul az ún. presbyopia. Ennek oka a szemlencse rugalmasságának csökkenése, a 

következménye pedig a közelre történő akkomodáció képességének jelentős beszűkülése. A presbyop egyén 

kiválóan lát távolra, de amikor közelre lévő tárgyakra kellene fókuszálni, akkor erre képtelen, ezért a közeli 

betűket nem képes olvasni, az olvasáshoz 1-3 dioptriás gyűjtőlencsére van szüksége. A presbyopia része a 

fiziológiás öregedési folyamatnak, mivel a lencse rugalmassága már fiatal felnőttkortól folyamatosan csökken. 

A visus romlását számos törési rendellenesség okozhatja, de a legtöbb látásélesség romlás fiatal korban 

szemüveggel korrigálható. Emmetropia az, amikor nincs törési hiba. Ilyenkor az éles kép pontosan a retina 

síkjában keletkezik. Távolba tekintéskor a szemlencse teljesen lapos, közelre tekintéskor a lencse 8-10 cm-ig 

képes alkalmazkodni fiatal felnőttkorban. Ezt nevezzük közelpontnak, azt a távolságtartományt pedig, 

amelyben élesen látunk, akkomodációs tartománynak. Hypermetropia, vagy távollátás esetén a szemtengely 

rövidebb, ezért bizonyos esetekben az éles kép a retina mögött keletkezik. Távolba tekintéskor a szemlencse 

nem teljesen lapos, mert akkomodál, és ezzel korrigálja a törési hibát (igaz, ezzel el is veszti akkomodációs 

tartományának egy részét). Közelre tekintéskor nem képes 8-10 cm-ig akkomodálni, ezért a hypermetróp a 

törési hiba fokától függően közelre rosszabbul lát. Ez a hiba domború, vagy gyűjtőlencsével korrigálható. 

Myopia, vagy rövidlátás esetén a szemtengely általában hosszabb, így az éles kép távolba tekintéskor a retina 

előtt keletkezik. Ekkor a szemlencse lapos, de nem lát élesen az egyén. Közelre viszont akár a 8-10 cm-es 

maximális adaptációs távolságon belül is képes akkomodálni és élesen látni. Ez a törési hiba homorú vagy 

szórólencsével korrigálható. Astigmia az a fajta törési rendelenesség, amikor az optikai rendszer törőképessége 

nem minden irányban azonos. Ezt legtöbbször a cornea felszínének nem teljesen gömb alakja okozza. A törési 

hiba megfelelő cilinderes lencsékkel korrigálható. Amblyopia, vagy tompalátás az a rendellenesség, amikor az 

egyik szem látásélessége úgy csökken, hogy az optikai lencsékkel nem javítható. Ebben az esetben a 

rendellenesség oka nem a szemben, hanem az agykérgi szinaptikus kapcsolatok helytelen kialakulásában 

keresendő. Látásfejlődés során a két szemet ért inkompatibilis képet az agy nem volt képes egy képpé ötvözni 

(fúzionálni), ezért az egyik szemhez tartozó kérgi reprezentáció szupresszálódott. A probléma 7 éves korig az 

esetek nagy részében teljesen visszafordítható, később viszont gyakorlatilag kezelhetetlen. Látásélesség romlást 

okozhat a szemlencse áttetszőségének csökkenése, vagy más néven cataracta. A cataracta kialakulása idős 

korban része a fiziológiás öregedési folyamatnak. Kezelése műtéttel lehetséges, az elöregedett, opálos 

szemlencsét eltávolítás után áttetsző rugalmas műanyag implantátummal pótolják. Látásromlást okozhat még a 

cornea transzparenciájánk csökkenése, az üvegtestben megjelenő homályok a retina betegségei valamint 

látópályák sérülése. Ezeket a későbbiekben a megfelelő fejezetekben tárgyaljuk. 

3.41. ábra - 1. ábra: Snellen tábla karakterei. A visust definiálhatjuk úgy, hogy 

1/látószög, ahol a látószög megfelel annak az ívperben mért szögnek, amit a páciens még 

két különálló pontként észlel. Emmetrop egyénnél ez 1 ívperc. A visust definiálhatjuk 

úgy is, hogy „mérési távolság”/”egy ívpercnyi távolság”, ahol a „mérési távolság” az a 

távolság, amilyen messze a Snellen tábla van a betegtől (általában 5m), „egy ívpercnyi 

távolság” pedig az a távolság ahonnan az adott karakter felismeréséhez szükséges 

kritikus, legkisebb részletei 1 ívperc távolságra látszanak. A két definíció egyenértékű, 

egymással azonos decimális értéket ad 
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3.1.1.3. 1.1.3. Látótérvizsgálat (perimetria) 

A látópálya vagy a retina sérülései látótérkiesést okozhatnak. A látótér nagysága az egyén anatómiai 

arcfelépítésétől függően némi variabilitást mutat, kb. 50° fölfelé, 60° nasálisan, 70° lefelé és 90-100° temporális 

irányban. A két szem látóterének jelentős része (kb. 110°) átfedést mutat, ami teret enged a kétszemes, más 

néven binokuláris látásnak. Ha a látótér kiesése szigetszerű, azt scotomának hívjuk. Fiziológiásan a szemnek 

egy vagy két szkotómája van attól függően, hogy milyenek a megvilágítási viszonyok. Elegendő fény esetén az 

ún. fotópiás látási tartományban csak a vakfolt területén esik ki a látótér, ami a retina azon területe, ahol a 

nervus opticus valamint az erek beérkeznek ill. elhagyják a retinát. A vakfolt területén sem csapok, sem pálcikák 

nincsenek a retinán. Amennyiben jelentősen csökkent a megvilágítás, csak a pálcikák működnek. Ez az ún. 

scotopiás látás. Scotopiás látás során nem csak a vakfolt, de a fovea centrális területén sem vagyunk képesek 

tárgyakat észlelni, mert ezen területen hiányoznak a pálcikák, itt csak a kevésbé érzékeny csapok találhatók, 

amelyek ilyen körülmények között nem közvetítenek látásinformációt. 

A látótér tájékoztató vizsgálatához megkérjük a beteget, hogy egyik szemét takarja le, a másikkal tekintsen 

egyenesen előre. Célszerű ha megkérjük, hogy a homlokunkra fixáljon. Ujjainkat állandó mozgatás mellett 

periféria felől fokozatosan a látótér centrálisabb területei felé mozgatjuk. Megkérjük, hogy fogja meg, ha látja az 

ujjunkat. A vizsgálatot mind a négy fő irányra elvégezzük, majd megbecsüljük a szögeket. Ugyanezt elvégezzük 

a másik oldalon. A vizsgálatot elvégezhetjük úgy is, hogy két szemmel néz a beteg és kétoldalt mindkét kezünk 

ujjait mozgatjuk a látótérben. Ilyenkor általában két kézzel nyúl az ujjainkért. Amennyiben csak egy kézzel nyúl 

az ujjunk után, szenzoros neglekt szindrómával álluk szemben. A szenzoros neglekt hátterében az agykéreg 

(vizuális, parietális, frontális) vagy a mezolimbikus dopaminerg rendszer sérülése állhat. Látótérvizsgálat alatt 

ellenőrizzük, hogy folyamatosan fixál-e a beteg. Ha rossz a fixáció, nem megbízható a vizsgálat. A tájékoztató 

látótér vizsgálat nem alkalmas scotomák kimutatására, ehhez periméterre van szükségünk. 

A periméter a látótér pontosabb vizsgálatára tervezett készülék, mely bármilyen fajta látótérkiesés 

meghatározására alkalmas. A hagyományos periméter esetén a beteg egy adott pontra fixál, miközben a vizsgáló 

kézzel mozgatja a készülék által kivetített fényfoltot, mely a látótér bármely pontjára irányítható, ki és 

bekapcsolható. Változtatható még a fényfolt nagysága, színe, luminanciája. Ha a fényfolt ki- és bekapcsolásának 

pontos idejét képes visszajelezni a beteg, az bizonyítja, hogy tényleg látja is. A látótér ilyen módon történő 

vizsgálata rendkívül időigényes, odafigyelést igényel mind a vizsgáló, mind pedig a vizsgált személy részéről. A 

feladat munkaigényének csökkentése érdekében automatikus készülékeket is alkalmaznak a látótér 
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meghatározására a szemészetben, de ezek az eszközök általában csak 20-30 fokos látótérkiesésig adnak 

megbízható eredményt, ami a neurológiában gyakran nem elegendő. 

A látótér kieséseket a látópályáknál tárgyaljuk részletesen. 

3.1.1.4. 1.1.4. Fundusvizsgálat (ophthalmoscopia) 

Az ophthalmoscopia lényege, hogy a pupillán keresztül bevetített fény segítségével megvilágítjuk, és 

megtekintjük a retina elülső felszínét. A vizsgálatot egy speciális készülékkel, az ophthalmoscop segítségével 

végezzük. Az ophthalmoscop lényege, hogy biztosítja a vizsgálatnak azt az alapvető fizikai feltételét, hogy a 

bevilágított és a visszavert fénysugarak ugyanazon az útvonalon haladjanak. Ugyanis csak ebben az esetben 

láthatunk képet a retináról. A bevilágításhoz erős fényre van szükség, ami gyakran kellemetlen a beteg számára, 

és a pupilla beszűkülése miatt limitálja az egyszerre áttekinthető retinaterület nagyságát. Szükség esetén a 

pupilla mydriaticumok (pl. tropicamide) alkalmazásával kitágítható, így nagyobb területek válnak láthatóvá, ami 

jelentősen könnyíti a vizsgálatot és a tájékozódást a szemfenéken. A pupillatágítás 5-15 percet vesz igénybe, 

amire nem mindig van idő, ezért sürgős esetben kénytelenek vagyunk kompromisszumot kötni, és csak limitált 

területet vizsgálni. 

Megkülönböztetünk direkt és indirekt ophthalmoscópiás eljárást. Az egyszerű ophthalmoscoppal a direkt 

eljárást alkalmazzuk. Indirekt eljárás során egy nagy dioptriás (általában 20 D) kondenzor lencsét helyezünk a 

cornea közelébe, néha a felszínére, és emellett még egy ophthalmoscopot is használunk, ami lehet binoculáris is. 

Ennél a módszernél is szükség van a pupilla tágítására. Óriási előnye viszont, hogy egyszerre nagy retinaterület 

is áttekinthető. Indirekt ophthalmoscopia esetén a látott kép fordított állású. 

3.42. ábra - 2. ábra: Szemfenéki kép 

 

A szemfenéken vizsgáljuk a papillát, a makulát, a foveát valamint az erek állapotát. Az artériák úgy 

különíthetők el a vénáktól, hogy az artériák a vénáknál világosabbak és középen kissé szélesebb világos 

fényreflex látható, mint a vénák esetén. A papilla éles szélű, függőleges irányban kissé megnyúlt ovális, 

narancssárgás rózsaszínű terület, közepén az artéria és véna centrális retinae ágaival. A makula a papillától 

temporálisan 12-15° távolságra és kicsit lejjebb elhelyezkedő érszegény, erősebben pigmentált, sárgás terület, 

melynek közepén található egy kis benyomódás, ami a fovea. Az éleslátás szempontjából ez a terület a 
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legfontosabb. A foveában csak csapok találhatók, melyek igen nagy felbontásban részletgazdag képet 

közvetítenek az agy felé 

A szemfenék az egyetlen területe az emberi testnek, ahol a mikrocirkuláció közvetlenül megfigyelhető. Mind az 

artériák, mind az arteriolák, venulák egészen a 10 μm nagyságú erekig láthatók, tanulmányozhatók. Ennek a 

jelentősége az orvosi gyakorlat szempontjából óriási, mert a szemfenéki kép prediktív az érrendszer állapotának 

egészére vonatkozólag. Amilyenek az erek a szemfenéken, nagy valószínűséggel olyanok az agyban, a szívben a 

vesében és egyéb szervekben. Számos szisztémás érrendszeri betegség diagnosztikájában, a betegség 

prognózisában nagy jelentőségű a szemfenéki erek állapotának pontos megítélése. Szükség esetén a retinális kép 

lefényképezhető, dokumentálható, a betegség lefolyása ily módon nyomon követhető. 

Magas vérnyomás esetén az artériák lumene beszűkül, megvastagodnak “rézdrót-”, “ezüstdrótszerűen” 

kiegyenesednek. Az artériák falvastagsága ingadozhat, ezt kaliber ingadozásnak hívjuk. Az artériák vénákkal 

való kereszteződésekor a megvastagodott artéria elnyomja a vénát, melyben a vér a kereszteződés helyén nem 

látszik, és homokóraszerű alakzatot formál. A jelenséget szokás kereszteződési tünetnek is nevezni, melynek 

előfordulási gyakorisága kórjelző. Normál esetben az artériák és vénák párhuzamosan futnak. A kereszteződés 

helyén egyik vagy másik ér elzáródhat, aminek súlyos vérzés lehet a következménye. A kisebb érelzáródások 

vattacsomó foltok formájában jelentkeznek. A vénák kitágulása, mikroaneurizma, érújdonképződés, vérzések a 

diabetes jellegzetes szemfenéki elváltozásai. 

Intrakraniális nyomásfokozódás esetén a papilla oedémássá válik, széle elmosódott, színe szürkésfehér. Ez a 

nervus opticust körülvelő subarachnoideális térben kialakuló nyomásfokozódás és a retina vénás 

visszaáramlásának akadályozottsága következtében jön létre. Hyperaemia és telt vastag vénák láthatók még 

szemfenék vizsgálat során. A nyomásfokozódás tartós fennállása esetén a nervus opticus sorvadása következhet 

be, ami egyre fokozódó látásromlást okoz. A vena centralis retinae thrombózisa is pangásos papillát 

eredményez. Ebben az esetben vérzések sem ritkák. Neuritis retrobulbaris esetén elsősorban egy vagy mindkét 

oldali nervus vagy tractus opticus myelinhüvelye érintett. Oka legtöbbször ismeretlen, fiatal nőkben gyakoribb, 

gyermekekben vírusfertőzést követően szokott kialakulni. Oka lehet még sclerosis multiplex, syphilis, 

boreliosis. Neuritis nervi optici eredete lehet alkoholos, diabeteses, syphilises, veleszületett vagy ismeretlen. A 

papilla elhalványodik, de általában nincs oedema. Atrophia nervi optici alakulhat ki glaucoma következtében, 

sclerosis multiplex okán vagy tabes dorsalisban. A papilla először halvány, később fehér, majd elszürkül. 

Kialakulhat papillitis után is, de megelőző papilla oedema nelkül is létrejöhet. 

3.1.1.5. 1.1.5. A pupilla és vizsgálata 

Az eltérő tágasságú pupilla az anizochoria. Amennyiben a pupilla kisebb a szimpatikus rostok, ha nagyobb, 

akkor a paraszimpatikus rostok sérülése gyanítható. A szimpatikus rostok léziója okozza a Horner szindrómát 

ill. triászt (myosis, ptosis, enophthalmus, anhydrosis). Ez utóbbi csökkent izzadságmirigy működésre utal a 

szem körül. 

A pupillareakciókat két fő csoportra oszthatjuk: 1. direkt és 2. indirekt vagy más szóval konszenzuális 

reakciók. A pupilla reflexet két módon válthatjuk ki, fénnyel, vagy akkomodációval. A vizsgálatot a direkt 

fényreakcióval kezdjük. Belevilágítunk a szembe és figyeljük, hogy a megvilágított pupilla szűkül-e fényre. A 

konszenzuális reakció vizsgálata során a nem megvilágított szemet figyeljük, hogy szűkül-e a pupilla. 

Fiziológiás esetben mind a megvilágított, mind a nem megvilágított szemen myosis figyelhető meg. A 

vizsgálatot mindkét oldalon elvégezzük. 

3.43. ábra - 1. animáció (3. ábra): Direkt pupillareakció. Figyeljük a piros nyíllal jelölt, 

megvilágított szemet! 
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3.44. ábra - 2. animáció (4. ábra): Indirekt (consensualis) pupillareakció. Figyeljük a 

piros nyíllal jelölt, nem megvilágított szemet! 

 

Az akkomodációs pupillareakciók során ujjunkat a beteg szemétől kb. 15-20 cm-re helyezve felszólítjuk, hogy 

először egy távoli pontra fixáljon, majd felszólítjuk, hogy fókuszálja ujjunkat. A két parancsot váltogatva 

figyeljük a pupilla mozgását. Egy alternatíva, hogy felszólítjuk a beteget ujjunk követésére, és távolról a 

középvonalban haladva közelítjük ujjunkat az akkomodációs távolságon belülre. Fiziológiás esetben mindkét 

szem pupillája enyhén szűkül akkomodációra. Idősebb korban a pupilla szűkebb, és az életkorral fokozatosan 

csökken az átmérője, így teljes sötétben sem tágul ki oly mértékben, mint fiatalon. A sötétadaptált pupilla 

átmérője 0.043 mm-t csökken évente. Ebből következően idősebbeknél nehezebb megfigyelni a pupilla 

mozgásait. 
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3.45. ábra - 3. animáció (5. ábra): Accomadációs pupillareakció. Figyeljük mindkét 

szemet egyszerre, miközben távolra, majd közelre akkomodál! 

 

3.1.1.6. 1.1.6. Színlátás vizsgálata 

A színlátást Ishihara táblákkal vagy Nagel féle anomaloszkóppal végezhetjük. A színlátás zavara általában 

veleszületett rendellenesség, melynek gyakorisága férfiaknál 5-8%. A legnagyobb arányban a vörös és a zöld 

színtévesztők ill. színvakok fordulnak elő. A rendellenesség oka a csapokban lévő fotopigmentek hiányával 

vagy hibás spektrális abszobciós tulajdonságával magyarázható. Mivel a vörös és a zöld pigmenteket X 

kromoszómához kötött gének kódolják, ezért nőkben csak igen ritkán fordul elő. Az egészséges ember 

trichromat, az egy színre színvak vagy színtévesztő a dichromat. Ha a vörös érzékenység hiányzik 

protanopia, ha a zöld deuteranopia, ha a kék tritanopiának nevezzük a rendellenességet. Ha csak egy 

pigmenttel rendelkezik valaki, az az achromatopsia, ebben az esetben ugyanis monochromatikus a látás, így 

csak fényintenzitásbeli különbségeket lát a beteg. 

Létezik szerzett, cerebrális eredetű achromatopsia is, ami nagyon ritka, és traumás agysérülés vagy az arteria 

cerebri posterior területére lokalizálható stroke után alakulhat ki. Együtt járhat prosopagnosiával, ami az arcok 

felismerésének képtelensége. 

Az Ishihara teszt során izolumináns színfoltokból álló táblákat mutatunk a betegnek, melyek színes betűket, 

számokat rejtenek, és csak egészséges trichromátok veszik észre. Nagel anomaloscoppal a színlátás zavara 

precízen beazonosítható. 

3.1.2. 1.2. Szem 

A szem funkcionális anatómiai szerkezetét Helmholz értette meg legelőször, ő alkotta meg az ún. „redukált 

szem” fogalmát. Az 6. ábrán a szem sematikus képe látszik. 

3.46. ábra - 6. ábra: Redukált szem 
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A szemgolyó egy három szövetrétegből (kívülről befelé: sclera, choroidea, retina) álló rugalmas, kb. 25 mm 

átmérőjű gömb, melynek méretállandóságát a benne uralkodó 10-20 Hgmm nyomás, az ún. szembelnyomás 

biztosítja. A méretállandóság az optikai rendszer precíz működése szempontjából rendkívül fontos. Szemsérülés 

kapcsán hirtelen csökkenő nyomás következtében a szemgolyó kisebb lesz, torzul a cornea, az éles kép a retina 

mögé vetül. Banális és átmeneti látásélesség csökkenést okoz a szemgolyó enyhe nyomása (szem letakarása 

kapcsán léterjövő nyomás, alváskor a párna nyomása), melynek során a csarnokvíz felszívódás átmenetileg 

fokozódik, ezzel torzul a cornea felszíne, lecsökken a szemtengely hossza. Átmenetileg életlen, homályos kép a 

végeredmény, ami intakt szem esetén percek alatt rendeződik. A szemnyomást a corpus ciliare epitheliális 

sejtjei által termelt csarnokvíz képződésének és felszívódásának üteme szabályozza. Ha a két folyamat 

egyensúlya felborul, és több csarnokvíz termelődik mint ami felszívódik, kóros nyomásfokozódás alakulhat ki, 

amit glaucomának hívunk. Pupillatágulat ill. mydriasis csökkenti, myosis fokozza a csarnokvíz felszívódását a 

szemzúgban. A kóros nyomásemelkedés egyrészt rontja a retina vérkeringését (csökken a perfúziós nyomás), 

másrészt folyamatos mechanikai terhelést jelent a retinára, ami hosszútávon az idegelemek fokozatos 

pusztulásával járhat. Először általában a perifériás területeken halnak el idegelemek, de később a makulát is 

érinti, ami kezeletlen esetben akár teljes vakságra is vezethet. Glaukómás roham, amit a szemnyomás hirtelen 

emelkedése vált ki, erős szem- és fejfájást okozhat, ami azonnali beavatkozást igényel. A csarnokvíz funkciója 

többek között még az optikailag áttetsző, vérellátással nem rendelkező struktúrák (szemlencse, cornea) táplálása, 

metabolitok elszállítása. 

A szem elülső részén a sclera átmegy a corneába, ami optikailag átlátszó. Itt hatol be a fény, és ezzel kezdődik a 

szem optikai rendszere. Az optikai rendszer részei a cornea, elülső szemcsarnok, iris, ami a bejövő fény 

mennyiségét szabályozza, a szemlencse és az üvegtest. Az iris funkciója, hogy csökkenti a szembe jutó fény 

mennyiségét. A bejutó fény a pupilla átmérőjével egyenes arányban változik. A teljesen kitágult pupilla mellett 

(8 mm) kb. 200-250 szer annyi fény jut a szembe, mint teljesen beszűkült pupilla esetében (0.5-0.7 mm). A 

szem a fotodetektorokban lezajló sötétadaptációs folyamata révén a pupilla két nagyságrendnyi adaptációjához 

képest kb. 8 nagyságrendben képes alkalmazkodni a környezet megvilágítási viszonyaihoz (10-4 cd/m^2-104 

cd/m^2, csillagos éjszaka, holdfény nélkül, borult ég mellett, ill. verőfényes napsütés délben, mint két 

megvilágítási véglet). A pupilla mozgását a pupilla reflex szabályozza, melynek központja a mesencephalon 

Endinger-Westphal magja. A reflex afferens rostjai fény mennyiségét érzékelő ún. fényérzékeny 

ganglionsejtekből származó optikus rostokkal együtt futó kollaterális rostok, az efferens rostok mindkét oldali 

nervus oculomotoriussal futó paraszimpatikus rostok, melyek a ganglion ciliareban történő átkapcsolódás után 

érik el a m. sphincter pupillae-t. A pupilla tágítását a szimpatikus idegrendszer irányítja, mely a torakális Th1-
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Th2 gerincvelői segmentumokból ered, és a ganglion cervicale superiusban kapcsolódik át, ahonnan a 

posztganglionáris rostok erednek és az a. carotis interna ágaival jutnak be a rostok az orbitába. A m. dilatator 

pupillae-t beidegző rostok axon terminálisaiból felszabaduló noradrenalin alfa-1 receptorokon keresztül fejti ki a 

sugárirányú dilatator simaizmok kontrakcióját. 

A szem teljes törőképességét dioptriában adjuk meg, ami a lencse méterben kifejezett fókuszávoságának 

reciproka. Egy dioptriás az a lencse, melynek a fókusztávolsága 1m. A távolra tekintő szem törőképessége 66-

67 D, míg a közelre tekintéskor a lencse 12-14 D-vel képes növelni ezt, így összességében elérheti a 78-80 D-t 

is. A cornea törőképessége a legnagyobb, kb. 40-42 D, a maradék törőképességért a csarnokvíz, a lencse és az 

üvegtest felelős. A közelre tekintés folyamatát nevezzük akkomodációnak. Az akkomodáció reflexes folyamat, 

melynek révén a szemlencse törőképessége azáltal nő, hogy domborúbb lesz. Távolra tekintéskor a rostos 

lencsetokban lévő rugalmas szemlencse lapos, mert a lencsetokot a lencsefüggesztő rostok (zonulae ciliares) 

kifeszítik a corpus ciliarehoz. Akkomodáció során a corpus ciliareban lévő simaizom, ami térbeli alakját illetően 

valójában egy izomgyűrű, összehúzódik, ennek következtében a lencsefüggesző rostok ellazulnak, és a lencse 

összeugrik, domborúbbá válik. Ha a lencsét eltávolítjuk, in vitro is ezt a domborúbb állapotot veszi fel. 

Presbyopiában a lencse rugalmassága csökkent, ezért hiába lazulnak el a lencsefüggesztő rostok, merevebb 

állagú lencse nem képes a domborúbb állapotot felvenni. A közelre történő éleslátás képessége jelentősen 

beszűkül, ezért olvasáskor járulékos törőképességre, olvasószemüvegre lesz szüksége az egyénnek. 

3.47. ábra - 4. animáció (7. ábra): Akkomodáció mechanizmusa 

 

Az akkomodáció során két másik folyamat is lezajlik: a szemgolyók tengelye egymáshoz tart és a pupillák 

szűkülnek. A három folyamat convergencia, myosis és a szemlencse közelre alkalmazkodását együttesét 

akkomodációs triásznak is nevezzük. A konvergencia a binokuláris látás miatt fontos, a pupillaszűkület optikai 

értelemben növeli a lencse mélységélességét. Gyermekkori kancsalság egyik oka a kezeletlen hypermetropia, 

melynek következtében alakul ki az akkomodatív esotropia vagy strabismus. A rendellenesség lényege, hogy 

a szemlencse távolba tekintéskor nem lapul ki teljesen, hanem még ekkor is akkomodál. Ez az akkomodáció 

kompenzálja a törési hibát, kompenzáció nélkül ugyanis az éles kép a retina mögött keletkezne. Mivel az 

akkomodáció kiváltja a konvergenciát is, srtabizmus alakul ki. Az akkomodatív esotropia egy gyakori 

másodlagos következménye az amblyopia. A strabismus következtében ugyanis inkompatibilis kép vetül a jobb 

és a bal retinára, amit a binokuláris fúziós mechanizmusok nem képesek egyetlen három dimenziós képpé 

formálni, ezért kettős kép, azaz diplopia alakul ki. A diplopia egyik szupressziós mechanizmusa az amblyopia, 

amikor is az egyik szem kortiális reprezentációja szinaptikus átrendeződés folytán szupresszálódik. A 

szupresszió következtében a visus romlik és egyben sztereovakság is kialakul. Az egyoldali látásromlás mértéke 

enyhe látásromlástól a teljes vakságig terjedhet. Érdekes módon az amblyopia súlyossága kevéssé korrelál a 

strabismus súlyosságával, akár enyhe esotropia is súlyos látásfunkció csökkenést okozhat. A kritikus érési 
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periódus lezárultáig (kb. 7 éves kor) a látásromlás reverzibilis, takarásásos terápiával teljes restitutio érhető el. A 

kritikus periódus után a látásromlás irreverzibilis, nem javítható. 

3.1.3. 1.3. Retina 

A retina fényérzékeny neuronális elemekből álló vékony, kb. 500 μm vastag szövet, fejlődéstanilag 

neuroectodermális eredetű, vagyis az agy része. Ennek ellenére viszonylag kevés fajta idegelem található benne. 

Funkcionáis szempotnból 5 főbb sejtcsoportot különböztethetünk meg, ezek a fény detektálását végző 

fotoreceptor sejtek 1. csapok és pálciák, a 2. bipoláris sejtek, a 3. ganglionsejtek, ill. az oldalirányú latárális 

kapcsolatokat létrehozó 4. horizontális és 5. amacrin sejtek. A ganglionsejtek axonjai képezik a retina 

kimenetét, ezek alkotják a nervus opticus oldalanként kb.1-1 milliónyi myelinhüvelyes rostját. Egyedül a 

ganglionsejtek képeznek akciós potenciálokat a retinában, a többi idegelem elektrotónusos formában közvetíti 

az infomációt a bemenete és kimenet között. Mivel a retinán belül az ideghálózatok lokálisak, nincsenek jelentős 

távolságok, az akciós potenciál hiánya nem jelent problémát a jelátvitel hatékonysága szempontjából. 

Mivel a szem optikai rendszere fordított állású képet vetít a retinára, a látótér jobb feléről érkező fény a bal 

oldali retinafelelekre vetül, míg a jobb oldalról érkező fény a bal oldali retinafélekre vetül. A fölülről érkező 

fény az alsó retinális területeket, az alulról jövő fény pedig a fölső retinális területeket ingerli. Ebből következik, 

hogy a retina alsó felének léziója felül okoz látótérkiesést, felső terület léziója alul okoz kiesést. Ugyanez az elv 

érvényes a jobb és bal retinafelek sérülése esetében is. A vetüléseknek fontos jelentősége lesz a látótérkiesések 

értelmezésénél és a lézió valószínű helyének meghatározásakor. 

A retina szövettanilag 10 rétegből áll, ezek kívülről befelé a következők: retinális pigment epithelium, 

fotoreceptor réteg (csapok, pálcikák), membrana limitans externa, külső magvas réteg, külső plexiform réteg, 

belső magvas réteg, belső plexiform réteg, ganglionsejt réteg, idegrost réteg, membrana limitans interna. 

Vegyük észre, hogy a fény áthalad a retina összes rétegén, kivéve a pigment epitheliumot, mielőtt eljut a 

fotoreceptor csapok és pálcikák rétegébe. 

A pálcikák és a csapok azok a sejtek, melyek végső soron a fény energiáját membránpotenciál változássá, 

vagyis analóg elektromos idegi jellé alakítják. A membránpotenciál változás a fotoreceptor sejtben 

fényabszorbcióval kezdődik. Az abszorbció mértéke és a keletkezett membránpotenciál változás nagysága 

arányos egymással. Az abszorbciót a fotopigmentek végzik. A pálcikákban rodopszin van, míg a csapokban az 

ún. csapopszinok, vagy más néven fotopszinok találhatók, melyből 3 típus fordul elő emberi retinában: 1. rövid 

hullámhosszra érzékeny (kék) az S-csapokban, 2. közepes (zöld) az M-csapokban, ill. 3. hosszú hullámhosszra 

érzékeny (vörös) L-csapokban fordul elő. A rodopszin elnyelési maximuma 498 nm míg a fotopszinoké sorban 

420, 534 és 564 nm. A három különböző elnyelési maximummal rendelkező csapok képezik az alapját a 

színlátásnak. Az L és M opszinok aminosav szekvenciája 96%-ban azonos, csak 15 aminosavban különböznek, 

és X kromoszómához kötött az öröklődésük. Az S opszin szomatikus kromoszómához kötött génnel rendelkezik 

és jelentősen eltér mind az M mind az L opszintól. A három fotopszin által mediált színcsatorna segítségével jön 

létre az összes általunk érzékelt színárnyalat. 

3.48. ábra - 8. ábra: A fotopszinok abszobciós eloszlása 
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A fotopigmentek sötétben szintetizálódnak, míg fény hatására lebomlanak. Ez a mechanizmus felelős a receptor 

érzékenységének változásáért, a sötét és világos adaptációért. Ha éjszaka felkapcsoljuk a villanyt kezdetben 

néhány másodpercig vakítóan erősnek érezzük a fényt, amihez gyorsan adaptálódunk, kb. egy perc elteltével 

beáll az egyensúly. Amikor pl. egy világos szobából éjszaka kilépünk a sötét természetbe gyakorlatilag semmit 

nem látunk. Az idő előrehaladtával fokozatosan egyre több részletet vagyunk képesek felismerni, míg kb. 20-30 

perc után a háttérvilágítás erősségétől függően szemünk eléri a maximális érzékenységét. Teljes sötétadaptáció 

végén egészséges retinán akár néhány foton is képes fényérzetet kiváltani. A sötétadaptáció hiányát 

nyctalopiának hívjuk. A nyctalopia oka lehet veleszületett vagy szerzett. Nyctalopiában a pácikák 

funkcióképtelenek, vagy egyáltalán nincsenek. Nyctalopiában a beteg képtelen a sötéthez alkalmazkodni, a 

szkotopiás látás teljes egészében hiányzik. Veleszületett X kromoszómához kötött formája tulajdonképpen egy 

kalcium csatorna génjének mutációja következtében jön létre, amely a retinális szinapszisok működésében 

fontos. A pálcikák funkcióképtelenségét az A-vitamin hiánya is okozhatja. Elsődlegesen a pálcikák szelektív, 

fokozatos pusztulásával jár a retinitis pigmentosa. A nyctalopiával ellentétes látászavar a hemeralopia, 

melynek során a fotópiás látás szenved károsodást. Ilyenkor a beteg egyáltalán nem képes az erős fényhez 

adaptálódni. Gyenge fényviszonyok közepette viszonylag jól lát, de az erős fény kellemetlen számára, ezért 

photophobia alakul ki. A látásélesség jelentősen csökkent, mivel a pálcikák nem képesek olyan felbontású 

képet közvetíteni, mint a csapok. Csap dystrophia vagy az anti-epileptikum trimethadon tipikusan hemeralopiát 

okoz. Hemeralopia akromatopsziával jár együtt, hiszen a pálcikák csak egyetlen fotopigmentet tartalmaznak, a 

rodopszint, ezért szkotópiás látás során nem tudunk színeket elkülöníteni. 

Az opszinok a csapok ill. pálcikák ún. külső szegmentumában található diszkek membránjában foglalnak helyet. 

Funkciójukhoz szükség van cisz-retinálra, ami a transzmembrán opszin fehérje egyik lizin aminósavjához 

kapcsolódik kovalens kötéssel. Amikor a pigment fényt abszorbeál, a cisz-retánál átalakul transz-retinállá, 

aminek során a membránhoz kötött G protein aktiválódik. A jelátviteli kaszkád végén szintén a membránon 

található foszfodiészteráz aktiválódik, amelyik cGMP-t GMP-re bontja. A fotoreceptor sejtekben sötétben 

magas az intracelluláris cGMP koncentráció, ami cGMP vezérelt nátrium csatornákat tart nyitva. A 

folyamatosan nagy nátrium permeabilitás depolarizált állapotban tartja a sejtet. A folyamatosan sejtbe áramló 

nátrium ionokkal párhuzamosan a belső szegmentumban nem kapuvezérelt, szivárgási kálium ioncsatornákon 

keresztül kálium áramlik ki a sejtből. A két csatorna együttes hatásának eredménye az ún. sötét áram, aminek 

fenntartása meglehetősen energiaigényes folyamat. Amikor a fény következtében cGMP koncentráció lecsökken 

a nátrium csatornák bezárulnak, és a nátrium permeabilitás csökkenése, illetve a továbbra is fennálló kálium 

kiáramlás következtében a membrán hyperpolarizálódik. A fotoreceptor sejtnek ez a szokatlan viselkedése 
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eltér a szervezetben előforduló más receptoroktól, melyek inger hatására általában depolarizálódnak. Kérdés 

persze, egyben filozófiai is, nevezetesen, hogy melyik állapotot tekintjük nyugalomnak, és mit tekintünk 

ingernek. Tengeri élőlényeknél, ahol nappal minden diffúz fényárban úszik a sötét árnyékok jelzik a nagyobb 

ragadozók közeledtét, vagyis a fény hiánya ebben az esetben sokkal fontosabb vészjelző információ, mint a fény 

maga. 

A sötétben depolarizált fotoreceptorsejt folyamatosan glutamát neurotranszmittert szabadít fel a szinaptikus 

terminálokból, ami gátolja (hyperpolarizálja) az ún. “BE” bipolaris sejteket és serkenti (depolarizálja) az ún. 

“KI” bipoláris sejteket. Világosban a szinaptikus terminálisból megszűnik a transzmitter felszabadulás, vagyis a 

bipoláris sejteken ellentétes hatást generál. A bipoláris sejtek, csakúgy mint a receptorok elektrotónusos 

potenciálon keresztül kommunikálnak. A ganglionsejtek az első olyan retinális egységek, melyek az analóg 

neuronális jelet akciós potenciál sorozattá, vagyis digitális neuronális kóddá alakítják, és azt a nervus opticuson 

keresztül az agy felé továbbítják. 

Az esetek többségében egynél több csap vagy pálcika áll kapcsolatban egy retinális ganglionsejttel. Ennek egy 

nyilvánvaló bizonyítéka, hogy a humán retinában kb. 150 millió pálcikára és 6 millió csapra jut 1.5 millió 

ganglionsejt, melyek kimenete végül az 1 millió idegrostból álló nervus opticus. Vagyis a retinában egyfajta 

konvergencia, infromatikai kifejezéssel élve információtömörítés zajlik. A konvergencia a fovea területén 

nem túl kifejezett, itt egy ganglionsejt csak 4-5 csapból kap jeleket, míg a periférián ez az arány akár több ezer 

is lehet. Azt a retinális területet, melyről egy ganglionsejt információt gyűjt be receptív mezőnek szokás 

nevezni. A konvergenciának az előnye az érzékenység fokozódása, hiszen akármelyik fotoreceptor sejt 

ingerületbe kerül, az feldolgozásra kerül a ganglionsejtben, az információ nem veszik el és továbbítódik az 

agyba. Hátrány viszont a felbontóképesség romlása. Minél nagyobb ugyanis a konvergencia, annál több részlet 

elvész, mert mindig ugyanaz a ganglionsejt válaszol, függetlenül attól, hogy a receptív mezőn belüli kép 

mennyire részletgazdag. A retina fotoreceptorainak eloszlásából és a konvergencia mértékéből következik, hogy 

a centrális retinaterületeken, különösen a foveában igen nagy a felbontóképesség, mert a konvergencia kicsi, 

ezzel szemben ahogy távolodunk a foveától, rohamosan nő a konvergencia, és ezzel arányban csökken a 

felbontóképesség. A csapok jellemzően inkább a fovea és a parafoveális terület 5-10 fokos területén belül 

koncentrálódnak. A foveában kizárólag csapok fordulnak elő, ezért is vékonyabb itt a retina. Ahogy haladunk a 

perifériás retinaterületek felé, egyre inkább már csak pálcikák fordulnak elő, és csak elvétve, mutatványszámba 

menően találhatók meg a csapok. A fotoreceptorok eloszlásából következik, hogy a retina centrális területeiről 

eredő idegi jelek színinformációban gazdagok, míg a széleken a színek csak minimálisan reprezentáltak. 

Érdekes jelenség a vakfolt. Itt ugyan nem található semmilyen fotoreceptor, mégsem mutatkozik hiányként a 

látóterünkben. Nem tűnik úgy, mintha lyukas lenne a világ, pedig trükkös ábra segítségével megfelelő 

körülmények között egyértelműen igazolható a létezése. Számos, a vakfolt meglétét bizonyító különböző típusú 

ábra született már az irodalomban, és a kutatások egy része azt a kérdést is felveti, ha nem látható a vakfolt, 

akkor mi észlelhető a vakfolt helyén. A vakfolt helyén általában a közvetlen környezet mintázatai “láthatók”. 

Amennyiben az fehér akkor fehérség, ha egy vonal megszakad, akkor a vonal folytatódik, ha téglaminta, akkor 

téglaminta kerül a vakfolt helyére is tölteléknek. 

3.49. ábra - 9. ábra: Mariotte féle vakfolt. Takarjuk le jobb szemünket, miközben bal 

szemmel fixáljuk a keresztet! Keressük meg azt a távolságot, mikor a fekete folt eltűnik, 

ill. a fekete vonal összeolvad! 
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A vakfolt kitöltésének problémája rávilágít a vizuális percepció egy fontos tulajdonságára, nevezetesen arra 

tényre, hogy a látás feldolgozó folyamatai részinfromációk alapján is képesek rekonstruálni, prediktálni a 

látótérben lévő objektumok legvalószínűbb térbeli elrendeződését, egymáshoz való viszonyát. Az ilyenfajta 

“lyukak” betöltésének képessége egyben felhívja az orvos figyelmet arra is, hogy sok rendellenesség, úgymond 

“hiány” a beteg számára akár észrevétlen is maradhat. 

A retinális ganglionsejtek receptív mezeje kerek. Az egyes ganglionsejtekhez tartozó retinális receptív mezők 

igen nagy mértékben átfedik egymást, így minden retinális fotoreceptor több receptív mezőnek is része lehet. 

Amikor fényfolttal világítjuk meg a mező közepét, egy részüknél a ganglionsejtek növelik, míg más 

ganglionsejtekhez tartozó receptív mezőknél csökkentik aktivitásukat. Ha fokozatosan növeljük a fényfolt 

nagyságát, egy bizonyos méretnél, ami általában a teljes mező 1/3-a, kapjuk a maximális ganglionsejt 

aktiválódást ill. gátlást. Ha még tovább növeljük az ingerlő fényfolt méretét, ellentétes hatást váltunk ki, az 

aktiválódott ganglionsejtek fokozatosan csökkentik, míg a gátolt ganglionsejtek fokozatosan növelik az 

aktivitásukat. Az aktivitást egy darabig fokozó, majd fényfolt további méretének növeléskor csökkentő 

ganglionsejteket központ “be”, környék “ki”, míg az ezzel ellentétesen működőket központ “ki” és környék “be” 

típusú ganglionsejteknek ill. receptív mezőknek hívjuk. A központ “be” környék “ki” típusú sejteknél maximális 

gátlást akkor tapasztalunk, ha fénygyűrűvel világítjuk meg a mezőt úgy, hogy a középső 1/3 területet kitakarjuk, 

és beárnyékoljuk. A központ “ki” környék “be” típusú sejteknél ezzel szemben maximális serkentést 

tapasztalunk, ha ugyanezzel a fajta fénygyűrűvel ingereljük a receptív mezejüket. Homogén fénnyel 

megvilágítva ezek a receptív mezők fényintezitástól függetlenül nem, vagy alig modulálhatók, és többnyire a 

központi terület hatása érvényesül. 

A retinában négy fő típusú ganglionsejtet különböztethetünk meg, melyek a thalamus corpus geniculatum 

laterale (CGL) különböző sejtrétegeibe küldik rostjaikat. 1. Midget (CGL parvocelluláris rétegébe, P sejtek) kis 

sejtek, receptív mezejük kicsi, elsősorban csapokból kapnak információt, színérzékenyek, lassúak; 2. Parasol 

(CGL magnocelluláris rétegébe, M sejtek) nagy sejtek, receptív mezejük nagy, elsősorban pálcikákból kapnak 

információt, színérzéketlenek, gyorsan működnek; 3. Bistratified (CGL koniocelluláris rétegébe, K sejtek) 

nagyon apró sejtek, közepes receptív mezejük van, kék csapokból származik a bemenetük, színiformációt 

közvetítenek, közepes sebességű a feldolgozási sebességük; 4 Fotoszenzitív ganglionsejtek, melyek 

megvilágítás intenzitására érzékenyek, elsősorban a hypothalamusba küldenek információt, ahol a cirkadián 

ritmust szabályozzák, de eljutnak rostok az Edinger-Westphal magba is, ahol bemenetként a pupillareflexben is 

részt vesznek. Az első két típus mind központ-környék szerveződésű retinális mezővel rendelkező ganglionsejt, 
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amelyek csapokból és/vagy pálcikákból kapják az információt. A 3. típusra jellemző a mindig kék központ „be” 

és mind vörös, mind zöld csapokra „ki” típusú mező, a kék-sárga percepciójában játszanak szerepet. A 

fotoszenzitív ganglionsejtek saját fotopigmentet a melanopszint használják fototranszdukció közben, és inkább 

a fény abszolút mennyiségével arányos a működésük. Nem fotoreceptorokból kapják a bemenetüket. 

3.1.4. 1.4. Látópályák 

A nervus opticus rostjai a thalamus felé haladva, a sella turcica előtt, a chiasma opticumban kereszteződnek. 

A kereszteződés csak a nasalis retinafélre vonatkozik, a temporális retinafélből eredő rostok nem 

kereszteződnek. A kereszteződés révén a fixációs ponttól jobbra eső látótér a bal féltekében, a balra eső látótér a 

jobb féltekében kerül feldolgozásra. Albinizmusban közismerten nem, vagy erősen csökkent mértékben 

képződik melanin, így a bőr hipopigmentált, a testszőrzet fehér, az írisz néha teljesen áttetsző, így piros a szem. 

Az albinizmus azonban nem csak a melanin képződés zavara, súlyosságától függően hypopigmentált retina, 

photophobia, nystagmus, strabismus, csökkent visus is előfordul, továbbá teljes a látópálya kereszteződése, így a 

szemből érkező n. opticus rostok a kontralaterális CGL-ben és kéregben reprezentálódnak. Kereszteződés után 

beszélünk tractus opticusról, melynek rostjai a thalamus CGL hagymahéjszerű rétegeiben átkapcsolódnak. A 

CGL 6 neuron rétegből áll. A rétegek közötti szövetben, hasonlóan a tortalapok közötti krémhez, nagyon apró 

elszórt idegsejtek találhatók, melyek az ún. koniocelluláris vagy más névet intralamináris pályarendszer részei. 

Az alsó két (1, 2) rétegben találhatók a magnocelluláris neuronok, a felületes négy (3-6) rétegben parvocelluláris 

neuronok foglalnak helyet. Az 1, 4 és 6-os réteg a kontralaterális nazális retinából, a 2, 3 és 5-ös réteg az 

ipszilaterális temporális retinából kapja a rostokat. Innen a radiáció optikán keresztül a három pályarendszer 

továbbra is egymástól viszonylag elkülönülten éri el a primér látókérget (más néven sztriátális kéreg vagy V1). 

A látótér kiesése kapcsán az anopia (vagy anopsia) kifejezés használatos, melynek az alábbi változatai 

fordulhatnak elő: 

1. Hemianopia a látótér függőleges volnallal kettéválasztott egyik felének a kiesése. 

2. Homonym hemianopia mindkét szem azonos oldali látótér felének a szimultán kiesése. Azaz egyik szem 

nazális és a másik szem temporális felének a szimultán kiesése. 

3. Heteronym hemianopia mindkét szem nazális vagy temporalis felének a szimultán kiesése. 

4. Quadrantanopia: ha a látóteret függőleges és vízszintes vonallal felosztjuk négy részre, a látótér valamelyik 

negyedének a kiesése. Jellegétől függően lehet homonym vagy heteronym. 

Az egyik oldali nervus opticus teljes keresztmetszetének sérülése féloldali vakságot (amaurosis) idéz elő, a 

pupillareakciók a sérülés oldalán hiányoznak, ezzel szemben a kontralaterális bevilágításra mind a direkt, mind 

az indirekt reakciók megtartottak. Homonym hemianopiát okoz a tractus opticus, a CGL vagy a teljes egyik 

oldali radiatio optica sérülése. Amennyiben a sérülés a CGL és a kéreg között van, érdekes módon a fovea 

körüli centrális részek kb. 5°-os látószögig megtartottak. A jelenség oka pontosan nem ismert, vita folyik arról, 

hogy miért nem esik ki a központi látótér. Az biztosnak tűnik, hogy nem a corpus callosumon kereszül jut át az 

információ a túloldalra. Bitemporalis heteronym hemianopia jön létre a chiasma sérülésekor. Leggyakrabban 

hipofízis tumor növekedése okozza. Ezt az állapotot csőlátásnak is szokás nevezni. Binasalis heteronym 

hemianopia elvileg a chiasma keresztezetlen rostjainak sérülése okozhatná, de ez igen ritka. Általában 

glaucoma szokott még ilyen fajta látótér zavart előidézni, de az nem centrális lézió. Felső homonym 

quadrantanopia a radiatio optica alsó részének léziója okozhatja, vagy a Meyer hurok sérülése. A Meyer hurok 

a CGL-től kezdetben előreforduló rostokat jelenti, amelyek megkerülik az oldalsó agykamrát. Alsó homonym 

quadrantanopia általában vaszkuláris károsodás okozza, ill. a radiatio optica felső részének sérülése. A szem 

egyoldali, azonnali vakságával és amaurosissal jár az arteria centralis retinae elzáródása, ilyenkor 

ophthalmoscoppal elszürkült retina, és cseresznyepiros makula látható a szemfenéken. A retina vagy a nervus 

opticus részleges sérülése okozza a szigetszerű látótérkiesést, szkotómát. Vannak pozitív szkotómák, melyeket 

a beteg fekete foltokként él meg, és vannak negatív szkotómák, melyek csak periméterrel mutathatók ki, a 

beteg nem észleli. 

A pupillareakciók kapcsán már említettük, hogy a mesencephalonban is ágazódnak le rostok a tr. opticusból, 

melyek fontos agytörzsi reflexeket koordinálnak. A látásnak egy fontos aspektusa a figyelem, és az orientáció, 

melyet jelentős részben az agytörzs szabályozása alatt áll. A colliculus superiorban, mely a thalamusz alatt 

helyezkedik el, egy teljes retinatérkép található. Ennek segítségével a látóterünkben megjelenő mozgó tárgyak 

automatikus saccadicus szemmozgást, fejmozgást vagy akár törzsforgást is kiváltanak, melynek segítségével a 

figyelmet érdemlő mozgó tárgy képe a látórendszerben legrészletesebb feldolgozást végző foveális, parafoveális 
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retinaterületekre vetül. Ezt a folyamatot foveációnak nevezzük. A folyamatban résztvevő pályák pedig a 

tectospinalis, tectopontin és a szemmozgató magvakhoz futó rostok. 

Az elsődleges látókéreg 4. rétegébe futnak be a radiatio optica rostjai. A rostok olyan tömeges mennyiségben 

lépnek itt be, hogy a kéreg ezen területének keresztmetszetén még szabad szemmel is jól látható egy fehér csík, 

emiatt nevezték el az anatómusok ezt a kéregterületet area striatának, vagy csíkolt kéregnek. A látópálya 

radioaktív aminosavakkal történő jelölése révén kiderült, hogy a 4. rétegben a bemenet 1 mm-es oszlopokba 

rendeződve a jobb és a bal szemből felváltva érkezik. Ezeket nevezték el szem dominancia oszlopoknak (ocular 

dominance column). A szem dominancia oszlopok zavartalan kifejlődéséhez (ill. fennmaradásához) szükség 

van szimmetrikus vizuális bemenetre. A szemhéj születés utáni féloldali kísérletes levarrása macskákban ezen 

oszlopok kialakulásának hiányára vezet. Emberben kb. 7 éves korig intenzív szinaptikus reorganizációk 

történnek és történhetnek a látókéregben, a két szemet ért inkompatibilis retinális képek miatt aszimmetrikus 

reprezentáció alakulhat ki, aminek az eredménye az amblyopia (tompalátás), féloldali látásromlás, 

sztereovakság, akár féloldali teljes kérgi vakság is lehet a következmény. A látásfejlődési periódus lezárulta 

előtt (<7 év) a folyamat hatékonyan visszafordítható (penalizációs, takarásos technika), teljes látási restitutio 

érhető el. A restitutio prognózisa annál jobb, minél korábban történik az amblyopia felfedezése. Három és fél 

éves korban felfedezett amblyopia gyakorlatilag teljesen korrigálható. Ha a tompalátás hátterében lévő 

szemészeti zavar kezelhető és a kompatibilis retinális kép helyreáll, akkor akár a sztereolátás is kialakulhat. 

A látókéregben a retina egyes pontjainak egymáshoz való geometriai viszonya megtartott, térképszerűen 

reprezentált (retinotópikus vetülés), amelyet a neuronok aktivitásának szisztematikus vizsgálatával deríthetünk 

ki. A jobb oldali látótér a bal féltekében elhelyezkedő kéregben, míg a baloldali látótér a jobb féltekében lévő 

kéregben ingerli a neuronokat. Az alsó látótérfél a fissura calcarina fölött, míg a felső a fissura alatti kéregben 

reprezentálódik. A térképszerű vetülés azt is jelenti, hogy a retinán szomszédos bármelyik terület ingerlése a 

kéregben is szomszédos neuronokat fog ingerelni. A kérgi reprezentáció azonban nem arányos a retina 

felületével, hanem sokkal inkább az egyes retinaterületek felbontási képességével arányban szerveződik 

(hasonlóan a somatosensoros kéreghez). Ennek megfelelően a foveális, parafoveális területek túl, míg a 

perifoveális részek alul reprezentáltak. A foveális területek információinak feldolgozásával tehát sokkal több 

neuron foglalkozik, mint a perifoveális területekkel. Míg a retinális ganglionsejtek fényfoltokkal jól 

ingerelhetők, addig a kérgi sejtek ezzel a típusú ingerléssel alig, vagy egyáltalán nem ingerelhetők. Jól reagálnak 

azonban vonalakra, vagy fény-árnyék határvonalakra. Itt is beszélhetünk receptív mezőkről, ami azt jelenti, 

hogy egy kérgi neuron csak a retinotópikus térkép szerint neki megfelelő retinális terület és annak szűk 

környékéről származó jeleket veszi észre, csak arra a területre érkező inger képes modulálni a működését. 

A primér látókéregben három fajta neuron típust különíthetünk el. 1. szimpla sejtek; 2. komplex sejtek; 3. 

hiperkomplex sejtek (Hubel and Wiesel, Nobel-díj, 1981). Az egyszerű sejtek statikus megvilágítású 

határvonalak irányára válaszolnak. Ezek az ún. orientáció szelektív neuronok. A kéregben rengetek orientáció 

szelektív neuron létezik, és ezek mind más-más orientációkra (azaz pl. a függőlegessel bezárt szögekre) 

érzékenyek. Az azonos szögekre érzékeny neuronok kb. 1mm-es oszlopokba rendeződve helyezednek el. Az 

1mm-el távolabbi oszlopba tömörült sejtek egy pár fokkal eltérő orientációra érzékenyek. Az érzékenység 

annyit jelent, hogy az adott szögálláskor maximális a tüzelési frekvenciájuk, mennél jobban eltér a szög ettől a 

“kedvenc” szögtől, annál ritkában hoznak létre akciós potenciált, a „kedvelt” orientációra merőleges irányban 

pedig már egyáltalán nem reagálnak. A komplex sejtek is érzékenyek az orientációra, de csak akkor adnak le 

akciós potenciálokat, ha közben mozognak is az adott irányba. A hiperkomplex sejtek orientáció, mozgás és 

végdetektorok is egyben, ami azt jelenti, hogy a neuron hatáskörébe eső retinaterületen kell végződnie a 

határvonalnak. 

Hubel és Wiesel munkássága során kimutatta azt is, hogy a vizuális kéreg neuronjainak orientáció szelektivitása 

nem veleszületett, hanem vizuális tapasztalat függő folyamat révén alakul ki. Függőleges csíkosra festett 

szobában felnevelt kismacskák látókérgében csak függőleges irányra szelektív sejtek fejlődnek ki, más 

irányultságú sejtek nem jönnek létre. A vakon felneveltekben pedig semmilyen orientáció szelektivitás nem lesz. 

A fenti kísérletek a vizuális rendszer fejlődésének egy fontos aspektusára hívják fel a figyelmet. A látás nem 

velünk született, hanem “tanult”, pontosabban vizuális tapasztalat során automatikusan kifejlődő folyamat 

végeredménye. A korai fejlődési periódusban a rendszer nagyon érzékenyen reagál az őt ért környezeti 

ingerekre, nem megfelelő, pl. ingerszegény környezet zavart látásfejlődést eredményez, mely a látás fejlődési 

peródusának lezárultával nem korrigálható rendellenességeket eredményezhet. Ennek kövezkeztében 

születésétől fogva optikai rendellenesség miatt vak, látási tapasztalattal nem rendelkező felnőtt egyéneknél a 

szem optikai rendszerének helyreállítása után nem várható látásfunkció javulás/kialakulás még akkor sem, ha 

egyébként mind a szemek, mind pedig az agy egyéb szempontból tökéletesen funkcióképesek. 
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A primér látókéregből az információ másodlagos vizuális kérgi területekre, más néven extrastriátális területekre 

terjed át, ahol a V1-ből származó infromáció újabb és újabb szempontok alapján történő feldolgozása zajlik. 

Ezek a Brodmann 18 (V2, V3) és a Brodmann 19-es (V4, V5/MT) kérgi területek. A talamuszból érkező 

elkülönült magno-, parvo- és koniocelluláris pályák vetülése a kéregben már anatómiailag nem egyértelműen 

szétválasztható, mert egyre inkább összekeverednek. Ennek ellenére a funkciók alapján egyfajta dominancia 

tovább követhető a másodlagos vizuális területeken is. A dorzális pályarendszer mentén a parietális vizuális 

területek inkább a magnocelluláris rendszerből kapják a bemenetüket, ezzel szemben a ventrális pályarendszer 

mentén a temporális kéregterületek a parvo- és konicelluláris rendszerből kapják a bemenetüket. Ezen 

pályarendszerek mentén oszthatók fel a vizuális funkciók. 

Arisztotelész időszámításunk előtt a látásról nagyon bölcsen annyit mondott dióhéjban: “A látás nem más, mint 

tudni azt, hogy MI és HOL van nézés közben.” A látásfiziológia magno- és parvocelluláris teóriája kiderítette, 

hogy tulajdonképpen a MI és HOL kérdésekre a válaszokat ez a két pályarendszer adja meg. A dorzális vagy 

magnocelluláris pályák elsősorban a HOL kérdésre adnak válszt, ezzel szemben a ventrális pálya válaszol a MI 

kérdésre. A látott kép finom részletekbe menő analízisét a színinformációkat is feldolgozó parvocelluláris 

rendszer végzi el. A mozgást, a mélységet a már működésében is gyorsabb, viszont teljesen „színvak” 

magnocelluláris rendszer analizálja. Egyes betegségekben gyanítható a két pályarendszer szelekív léziója, ezét a 

fenti elméleti háttérnek egyre több klinikai aspektusa is létezik már. 

3.2. 2. Hallás 

A hallás kiesése, a süketség elsősorban gyekmekkorban jelent komoly problémát, mert nélküle nem alakul ki a 

beszéd, ami igen kifejezett hatással van a nyelv elsajátítása szempontjából, ami tovább kihat a tanulásra és a 

szociális fejlődésre. A veleszületett halláskárosodás időben történő felfedezése ezért elsődleges prioritása a 

prevenciós medicinának. Az otoakusztikus emisszió vagy a BERA (brainstem evoked response audiometry) 

lehetőséget kínál már csecsemőkorban a hallás közreműködést nem igénylő vizsgálatára. Nagy előnye a BERA-

nak a vizuális kiváltott válaszokkal szemben, hogy alvás közben is alkalmazható, miven nem kérgi, hanem 

elsősorban agytörzsi eredetű elektromos hullámok regisztrálásáról van szó. 

3.2.1. 2.1. A hallórendszer vizsgálata 

3.2.1.1. 2.1.1. Tájékoztató hallásvizsgálat 

Tájékoztató hallásvizsgálatként a súgott beszédet használjuk. A súgott beszédet az egészséges hallású egyén 6-

20 m távolságból megérti. Ehhez a vizsgálathoz teljes csendre van szükség a szobában. A beteg 6, 3 és 1 m 

távolságra áll tőlünk egyik fülével felénk fordulva, miközben megkérjük, hogy a másik fülének tragusát nyomja 

a hallójáratra. Szemét becsukva figyeli amit súgunk, hogy elkerüljük a szájról olvasást. Súgott beszéd során csak 

egyszerű szavakat használjunk. A félreértések elkerülése érdekében előre közölhetjük vele, hogy pl. csak 

számokat vagy a hét napjait/hónapok neveit fogunk súgni. Ha 1 m-ről sem érti, akkor közvetlenül a fülébe 

súghatunk. A halláscsökkenés megközelítő mértéke 6m <25 dB; 3m 20-40 dB; 1m 40-60 dB; 0m 60-80 dB. Ha 

a kiabálást sem érti, akkor >90 dB. 

3.2.1.2. 2.1.2. Hangvilla tesztek 

A vezetéses és percepciós halláscsökkenés differenciál diagnózisához használjuk a Weber, Rinné és Schwabach 

teszteket. A Weber tesz során 512 Hz-es hangvillát használunk. A vibráló hangvilla talpát a homlok közepére 

helyezzük, és megkérdezzük, hogy melyik fülével hallja erősebben a hangot. Egészséges ember mindkét fülével 

egyformán hallja a hangot. Gyakori válasz, hogy középen hallják a hangot. Amennyiben a páciens 

oldalkülönbséget vesz észre (lateralizáció), az minimum 15-25 dB oldalkülönbséget jelent a két fül hallása 

között. Ha a rosszabb fülére lokalizája a hangot, akkor vezetéses, ha a jobbikra lokalizálja, akkor percepciós a 

halláscsökkenés. 

Rinné teszthez 256, 512 és 1024 Hz-es hangvillát használhatunk. A teszt lényege, hogy a lég és csontvezetést 

hasonlítjuk össze. A hangvillát felváltva a páciens füléhez tesszük (légvezetés) majd a processus mastoideushoz 

érintjük (csontvezetés), miközben megkérdezzük, hogy melyiket hallja erősebben. Alternatív kivitelezési 

lehetőség, hogy a processus mastoideuson tartjuk a villát, amíg már nem hallja a hangot, és ekkor a hallójárat elé 

helyezzük. Fiziológiás esetben mindig a légvezetés a hangosabb ill. tovább hallható, mint a csontvezetés. 

A Schwabach teszt során a vizsgált személy lég és csontvezetését a vizsgáló lég és csontvezetésével hasonlítjuk 

össze. Ezt a módszert értelemszerűen csak olyan orvos alkalmazhatja, akinek tökéletes a hallása. A vibráló 
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hangvillát felváltva a vizsgáló, majd a vizsgált személy processus mastoideusához érintjük, ill. a külső hallójárat 

elé helyezzük. Ha a vizsgáló tovább hallja a hangvillát, akkor a betegnek rosszabb a hallása, mint a vizsgálóé. 

3.2.1.3. 2.1.3. Audiometria 

Küszöb audiometria során különböző frekvenciájú és intenzitású hangokat generálunk az audiométerrel, melyet 

a beteg egy fejhallgatón keresztül hallgat. Amikor a hang megszólal, verbálisan vagy gombnyomással jelzi, 

hogy hallja. A vizsálat során keressük azt a legkisebb intenzitású hangot (küszöb), amit az egyén még éppen 

hall. A hallásküszöb 1000-5000 Hz-es szinuszos hangokra a legalacsonyabb, egészséges fiatal egyén 20 mikroP 

amplitúdójú nyomásingadozást képes meghallani ezeken a frekvenciákon. A küszöb frekvenciafüggő, aminek a 

fiziológiás értékei ismertek minden frekvenciára. A hangok intenzitásának számszerű kifejezésére a decibel (dB) 

skálát használjuk. A dB skála egy logarithmikus skála, mely nem más, mint 10*log10 x. Minden 10-es lépésköz a 

dB skálán 10-szeres növekedést jelent az intenzitásban. Vegyük észre, hogy a dB skála egy relatív skála, nincs 

mértékegysége, bármilyen fizikai mennyiség összevetésére alkalmas. Audiometria során referencia vagy 0 dB-

nek azokat a referencia küszöb értékeket használjuk, melyek nagyszámú egészséges alanynál küszöb 

intenzitásnak bizonyultak. A vizsgálat során oktávonként: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 és 8000 Hz-es 

frekvencián meghatározzuk a küszöböt. Az értékeket egy szokásos értékelőlapon ábrázoljuk. Normál esetben 5-

10 dB alatt van a halláscsökkenés mértéke. A hallás az életkor előrehaladtával fokozatosan romlik. 

3.2.2. 2.2. Külsőfül, középfül 

A külső hallójárat a fülkagylóval kezdődik, mely tölcsérszerűen vezeti a hangot a dobhártyához (membrana 

tympani). Gyakori a külső hallójárat gyulladása, melyet leggyakrabban maguk a betegek okoznak. Tisztálkodás 

részeként egyesek megpróbálják a külső hallójáratot kitisztítani, a cerument hurkapálcára csavart vattával 

eltávolítani, amire egyébként semmi szükség, és általában több kárt okoz, mint hasznot. Egészséges egyéneknél 

a külső hallójárat ugyanis öntisztuló, a hámréteg folyamatosan belülről kifelé irányuló növekedése 

következtében. Ez az öntisztuló mechanizmus hatékonyan eltávolítja a természetes úton keletkező fülzsírt. 

Mechanikus irritációra azonban könnyen megsérül a hámfelszín és gyulládás keletkezik, ami a felszíni réteg 

sérüléséhez, az öntisztuló mechanizmus megszűnéséhez, esetleg hallójárat beszűküléséhez vezet. Ilyenkor 

gyakori a cerumen felhalmozódása, ami akár vezetéses halláscsökkenést is eredményezhet. 

A középfül a dobhártyával kezdődik, melynek belső felszínéhez a malleus kapcsolódik. Ez izületet alkot az 

incussal, ami a stapesben folytatódik. A stapes benne ül a foramen ovale-ben, ami már a cochlea része. A 

dobhártya mozgásait a hallócsontocskák mintegy húszszorosára felerősítik, és a nagyobb felületű membrana 

tympani által létrehozott mozgásokat kisebb felületű mozgásokká konvertálják. A középfülben található még 

egy izom a musculus stapedius, ami a stapeshez kapcsolódik, és védi a fület az erős hangoktól úgy, hogy a 

stapest elforgatja, így kevésbé hatékonyan mozgatja a foramen ovalet. A musculus stapediust egy reflex 

aktiválja, melyet stapedius reflexnek hívunk. Erős hang hatására kb. 20 dB–el képes csökkenteni a fület érő 

hang intenzitását. Erős tranziens hangok, mint pl. robbanás, menydörgés, puskalövés, petárda nem véd, mert a 

hang és az általa keltett károsodás lezajlik, mielőtt a reflex egyáltalán aktiválódhatna. Hasonló szerepe van a 

musculus tensor tympaninak is, mely a dobhártyát megfeszítve csökkenti annak mozgási amplitudóját. 

3.50. ábra - 5. animáció (10. ábra): A hallócsontok mozgása 
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A középfül nyomása a külső légnyomással azonos. A nyomás kiegyenlítése a Eustach kürtön kereszül történik 

minden nyelés alkalmával, amikor egy kis billentyű a garat felé kinyílik, és a nyomás kiegyenlítődik. Ennek az 

elzáródása, melyet egy egyszerű felső légúti infekció is kiválthat, komoly fájdalmakkal jár különösen abban az 

esetben, ha gyors légnyomásváltozás következik be, pl. repülőgép fel és lesszállása közben. Tartós elzáródás 

esetén a középfülben lévő levegő felszívódik vákumot hozva létre, aminek következtében a dobhártya pars 

flaccidája betüremkedik a középfül irányába, miközben a membrán fokozatosan megnyúlik vékonyodik, és 

végül beborítja a hallócsontokat. Ez a szerzett cholesteatoma ami a hallócsontocskák funkcióját lehetetlenné 

teszi és vezetéses halláscsökkenést okoz. 

3.2.3. 2.3. Corti szerv 

A cochlea csiga alakú és a csontos labirintusban foglal helyet. A csontos labirintusnak három része van: 1. 

vestibulum; 2. félkörös ívjáratok; 3. cochlea. A stapes az ovális ablakba (fenestra vestibuli) illeszkedik, 

amelyik perilymphát tartalmazó üreg, és a cochleaban a scala vestibulin keresztül eljut a helicotremaba. A 

helicotrema köti össze a scala vestibulit a scala tympanival. A cohlea ezen csúcsi része a mély hangokra a 

legérzékenyebb. A scala tympani, amely szintén perilympha tartalmú üreg eljut a kerek ablakig (fenestra 

tympani), melyet a középfül felől egy membrán zár le. Ez a membrán ellentétes fázisban mozog a stapessel. A 

cohlea középső részén a scala vestibuli és tympani között egy membránnal elválasztott zárt üreg húzódik végig 

(scala media vagy ductus cochlearis), mely endolymphát tartalmaz. Ez az üreg összeköttetésben áll a labirintus 

összes részébe is folytatódó hártyás labirintussal: a canalis reuniensen keresztül a sacculussal, majd a ductus 

endolyphaticuson kereszül a utriculussal az ampullákkal és végül a félkörös ívjáratokkal. A scala mediát a 

Reissner membrán határolja a scala vestibuli felől és a basilaris membrán a scala tympani felől. A scala 

médiában keringő endolympha az intracelluláris folyadékhoz hasonló összetételben tartalmaz kálium ionokat 

magas és nátrium ionokat alacsony koncentrációban. Az endolympa a stria vascularisban képződik, mely 

aktívan pumpál kálium ionokat az enodolympatikus térbe. Az endolymphatikus térbe szúrt elektródával kb. +80 

mV-os ún. endocochleáris potenciál mérhető, melynek révén a Corti szerv szőrsejtjeinek apikális (szőrőkkel 

rendelkező) felén a membránpotenciál eléri a –150 mV-ot az endocohleáris potenciálhoz viszonyítva. Mivel a 

bazális membránjuk már a perilymphával érintkezik, ezen a felén egy átlagos neuronra jellemző –70mV-os 

potenciál különbség mérhető. A sajátos ionkörnyezet miatt a szőrsejtek kinociliumain lévő mechanoszenzitív 

csatornákon kálium ionok fognak a sejtbe áramlani, melyek delpolarizációt hoznak létre a szőrsejtekben. 

Repolarizáció alkalmával kálium ionok áramlanak ki a sejtből a bazális membránon lévő kálium ioncsatornákon 

keresztül, hasonlóan egy átlagos neuronhoz. 

A scala mediában található a Corti féle szerv. A szerv működését a magyar származású Békésy György 

vizsgálta behatóan, munkásságáért 1961-ben orvosi Nobel díjat kapott. A membrana basilaris, ami a Corti 

szerv alapját képezi, térben szétválasztja a különböző frekvenciájú hangokat. Ezt oly módon teszi, hogy a 

membránon tovaterjedő hang által keltett hullám frekvenciafüggő módon más és más pontokon éri el a mozgása 
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amplitúdójának maximumát. A basiláris membránon találhatók a szőrsejtek. Három sorban külső, egy sorban 

belső szőrsejtek foglalnak itt helyet. A szőrsejtekre borul a tectoriális membrán. A basiláris membrán 

mozgásakor a szőrsejtek ingerületbe kerülnek. A belső szőrsejtek mechanoreceptor sejtek, vagyis mechano-

elektromos jelátalakítók. A három sorban elhelyezkedő külső szőrsejtek ezzel szemben mechano-elektromos 

és elektro-mechanikus jelátalakítók is egyben, és másodlagos mechanikus hullámokat keltenek a basiláris 

membránon, ezzel felerősítve annak rezgését, növelve az érzékenységet. Ez úgy valósul meg, hogy a kálium 

ionok beáramlása révén kialakult depolarizációt követően kálcium ioncsatronák aktiválódnak, kálcium áramlik a 

sejtben, és ott a prestin nevű feszültségvezérelt kontraktibilis fehérje kontrakciót ill. elongációt hoz létre, vagyis 

a membránpotenciál változással szinkron mechanikai rezgések keletkeznek, melyek azonosak a bejövő hang 

frekvenciájával. Minden frekvencia más-más szőrsejt csoportokat ingerel, vagyis minden szőrsejt egy bizonyos 

keskeny frekvenciasávra hangolt. 

A külső szőrsejtek által keltett másodlagos mechanikai hullámok fülbe helyezett mikrofonnal érzékelhetők. Ez 

az otoakusztikus emisszió, mely alkalmas csecsemők hallásfunkciójának precíz megítélésére. A külső 

hallójáratba helyezett készülék rövid impulzusokban különböző frekvenciájú hangokat generál, melyeket a 

külső szőrsejtek mechanikus aktivitásukkal visszhangoznak. A visszhangok a keletkezés helyén detektálhatók. 

A külső szőrsejtek funkciójának kiesése 50 dB halláscsökkenést okoz. Az ototoxikus streptomycin jelentősen 

károsítja a szőrsejteket, azok pusztulását okozza. Az akusztikus afferens rostok 90-95% a belső szőrsejteken 

szinaptizál, ugyanide jelentős efferens beidegzés is érkezik. Efferens, velőhüvely nélküli beidegzése a külső 

szőrsejteknek is van, melynek révén a baziláris membrán elektromechanikai tulajdonságai szabályozhatók, az 

érzékenység változtatható. Az efferensek nagy része az oliva superiorból a fasciculus olivocochlearison 

keresztül éri el a szőrsejteket. 

3.2.4. 2.4. Hallópálya 

A primér afferens neuronok teste a ganglion spiraleben található. A hallóideg, nervus cochlearis a csiga 

tengelyében canalis spiralis modioliban halad és beidegzi a belső szőrsejteket. Centrális nyúlványai képezik a 

VIII. agyideg pars cochlearisát, melyek a nyúltvelőbe lépve kollaterálist adnak le a nucleus cochlearis 

ventralisba, majd dorsalisan továbbhaladva 1:1 arányban szinaptizálnak a nucleus cohlearis dorsalisban lévő 

másodlagos neuronokkal. Innen mediál felé fordulva a striae acusticaeban kereszteződnek ellenoldali rostokkal 

majd a kontralaterális oliva superiorban végződnek. A nucleus cochlearis ventralisból ipszilaterális oliva 

superiorba mennek rostok. Az oliva superiorból eredő harmadlagos neuronok a corpus trapezoideumban 

kereszteződnek; amelyek a dorzális magból erednek és már kereszteződtek, ipszilaterálisan haladnak a 

leminiscus laterálisban. A harmadlagos rostok egy része a nucleus leminisci lateralesben colaterálisokat küld, 

de lényegében továbbhaladnak egészen a colliculus inferiorig. Itt egy újabb átkapcsolódás után a negyedrendű 

neuronok nyúlványai a talamusz corpus geniculatum mediale magjába érkeznek, ahol egy ötödik 

átkapcsolódás után az információ eljut a hallókéregbe, a Brodmann 41 és 42-es áreába. 

A szőrsejtek oszcillációjával szinkronban a transzmitterfelszabadulás is oszcilláló jellegű, ami a primér 

szenzoros neuronban időbeli szummációnak megfelelően akciós potenciál sorozatot fog kiváltani. Bár egy 

idegrost a refrakteritás miatt nem képes kHz-es frekvenciával akciós potenciál sorozatokat közvetíteni, a hang 

frekvenciájával fázisban tüzel. Egy magasabb frekvencia esetén pl. a primér neuron vagy a hanginger egy 

bizonyos fázisban tüzel, vagy egyáltalán nem tüzel. Két spike közötti periódus idő a hanginger periódus 

idejének egész számú többszöröse. Egy auditoros rostról elvezetett akciós potenciál sorozatok nagyon szűk 

frekvencia sávra hangoltak. Például az 1000 Hz-re hangolt szőrsejtek és a hozzájuk tartozó rostok határozott 

tüzelési frekvenciát produkálnak 1000 Hz-es hangra, de ahhoz, hogy 500 Hz-es hang ugyanakkora tüzelési 

frekvenciát váltson ki, 20-40 dB-el erősebb hangot kell alkalmazni. Ugyanez érvényes a 2000 Hz-es hangra is. 

Az ovális ablaktól való távolság függvényében a szőrsejtek és a hozzájuk tarozó rostok egyre alacsonyabb 

frekvenciára válaszolnak optimális tüzeléssel. Ez a tonotopikus rend végig megtartott a hallópálya egyes 

állomásain egészen a hallókéregig. 

A hang irányának meghatározását részben a fej árnyékoló hatása teszi lehetővé, vagyis a hangforrástól távolabbi 

fülbe gyengébb hang érkezik, részben pedig az oliva superiorban lévő speciális idegsejt hálózat, az ún. 

koincidencia detektor felelős. A két fület a környezetünkből érkező hangok általában különböző 

időpillanatokban érik el, kivéve azt az esetet, amikor a hang pontosan a test szagitális síkjából származik. Ekkor 

a hang egyszerre éri el a füleket, mert a hangnak mindegyik fülhöz ugyanakkora utat kell megtennie a 

levegőben. Abban az esetben, ha valamilyen szögből érkezik a hang, a forráshoz közelebb lévő fülhöz előbb 

érkezik a hang, mint a távolabbi fülhöz. A legnagyobb késés értelemszerűen akkor jön létre a két fül között, ha 

oldalról érkezik a hang, ekkor ugyanis pontosan a fülek távolságával (kb. 150-200 mm) több utat kell megtennie 

a hangnak, hogy eljusson a távolabbi fülhöz is. Minden más esetben ennél csak kisebb késéssel számolhatunk. 

Mivel a hang kb. 340 m/s sebességgel terjed levegőben, könnyen kiszámolhatjuk, hogy a késés a szélső értékét 
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véve is meglehetősen kicsi, mintegy 0.5 ms. Hogyan képes az idegrendszer 0.5 ms, és annál rövidebb időket 

megmérni? 

Az oliva superiorban lévő idegsejtek mindkét fülből kapnak rostokat. Az ipszilaterális és kontralaterális oldalról 

érkező bemenő rostok kollaterálisokat képeznek, és egyszerre több oliva neuronon is végződnek. A beidegző 

rostok hossza értelemszerűen különbözik, mert az ipszilaterális az rövidebb, az első kollaterális is rövidebb, és a 

további kollaterálisok egyre hosszabb úton haladva érnek el egy-egy újabb oliva neuront. A kontralaterális 

oldalról csak hosszabb axonokon keresztül lehet eljutni ugyanahhoz a neuronhoz. Az oliva superior neuronok 

csak úgy jönnek ingerületbe, ha mindkét oldalról kapnak bemenetet, és csak abban a speciális esetben, ha 

egyszerre érkezik az ingerület a két fülből az adott neuronhoz (időbeli szummáció). Egyoldali bement, vagy nem 

pontos időzítéssel érkező ingerek nem ingerlik hatékonyan ezeket az idegsejteket. Az eltérő rosthosszúságok 

miatt viszont eltérő időpillanatban fog az ingerület megérkezni, és csak azok az oliva neuronok fognak 

aktiválódni, melyeknél a két fül közötti késést az ipszilaterális axonok vezetési ideje miatt kialakuló késés 

pontosan kompenzálja. Az ideghálózat sajátsága tehát, hogy a fülek között kialakuló más-más időbeli késések 

más-más oliva neuront fognak aktiválni. Lesznek olyan neuronok, melyek a középről jövő hangra, míg mások a 

középtől 10-20-40-60-90 stb. fokban eltérő irányú hangokra reagálnak. Ez neuronális struktúra felelős a sztereo 

hanghatás élményének kialakításáért, vagyis az irányérzékelésért. 

3.51. ábra - 6. animáció (11. ábra): Koincidencia detektor a hangforrás irányát 

„számolja” ki a két fülbe érkező hang idő- ill. fáziskülönbségéből. A mozgó piros pontok 

a hallórendszerben keletkező akciós potenciálok terjedését reprezentálják, melyek csak 

akkor generálnak kimenetet a koincidencia detektáló neuronokon, ha megfelelő 

időzítéssel egyszerre érkeznek meg. A nem egyszerre érkező ingerület elhal 

(halványrózsaszínű pont). Más-más időkülönbség esetén más-más neuronon összegződik 

az ingerület. Az hallópályák anatómiai részleteit a modell elhanyagolja. A hang 

pontosan szemből érkezik 

 

3.52. ábra - 7. animáció (12. ábra): Koincidencia detektor a hangforrás irányát 

„számolja” ki a két fülbe érkező hang idő- ill. fáziskülönbségéből. A mozgó piros pontok 

a hallórendszerben keletkező akciós potenciálok terjedését reprezentálják, melyek csak 

akkor generálnak kimenetet a koincidencia detektáló neuronokon, ha megfelelő 

időzítéssel egyszerre érkeznek meg. A nem egyszerre érkező ingerület elhal (halvány 

rózsaszínű pont). Más-más időkülönbség esetén más-más neuronon összegződik az 
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ingerület. Az hallópályák anatómiai részleteit a modell elhanyagolja. A hang szögben, 

oldalról érkezik 

 

3.3. 3. Vesztibuláris rendszer 

A csontos labirintusban elhelyezkedő egyensúlyozó rendszer a fej mozgásának irányát és pozícióját képes 

precízen érzékelni, és ennek függvényében a test és a szem mozgását korrigálni. Ennek segítségével vagyunk 

képesek egyenesen állni, járni akár csukott szemmel is, ezzel tudjuk a szem által folyamatosan érzékelt képeket 

stabilizálni és függetleníteni a test és a fej egyéb mozgásaitól. A vesztibuláris rendszer hallatlan precizitásának 

és az általa irányított reflexek gyorsaságának egyik bizonyítéka, ha olvasás közben a fejünket vagy testünket 

jobbra balra ingatjuk, még akár táncolhatunk is közben testünkkel, semmilyen nehézséget nem jelent tovább 

olvasni, ha a szöveg álló helyben marad. Ugyanakkor ha a nyomtatott szöveget kezünkkel hasonló módon 

jobbra-balra mozgatjuk, vagy valaki más mozgatja, szinte lehetetlenné válik a betűk folyékony felismerése. 

3.3.1. 3.1. A vesztibuláris rendszer vizsgálata 

3.3.1.1. 3.1.1. Romberg teszt, vakjárás, orrhegyre mutatás 

Az egyensúly tesztek közben a beteg akár el is eshet, ezért az baleset elkerülése érdekében óvatosan kell végezni 

a vizsgálatokat, asszisztencia segítségét nem árt ilyen esetben igénybe venni. A Romberg tesz során a beteg 

vigyázállásból a karjait előre vízszintesbe elemeli, majd felszólítjuk, hogy csukja be a szemét. Egészséges ember 

egyenes testtel megingás, kilépés lékül képes percekig egyenesen egy helyben állni. Általában fél-egy percig 

figyeljük a beteg viselkedését. Amennyiben nem képes egyensúlyát megtartani, akkor vagy a vesztibuláris 

rendszer vagy a proprioceptiv rendszer nem működik jól. A nehezített Romberg helyzet az, amikor a lábak nem 

egymás mellet, hanem vonalban egyik a másik mögött foglal helyet. Időseknél, mozgáskárosultaknál a 

nehezített Romberg helyzet nem informatív, mert ép vesztibuláris rendszer mellett sem biztos, hogy képesek 

kivitelezni ezt a testhelyzetet. 

A csukott szemmel történő vakjáráshoz megkérjük a beteget, hogy egy képzeletbeli egyenes vonal mentén 

csukott szemmel, előrefelé feltartott kézzel haladjon előre. Csukott szemmel előre és hátra is járathatjuk a 

beteget. Vesztibuláris lézió esetén a beteg nyomvonala csillagra hasonló alakzatot ír le. 

Orra mutatáshoz megkérjük páciensünket, hogy csukott szemmel mutatóujjával szemből érintse meg az orra 

hegyét. Ugyanezt a célú vizsgálatot elvégezhetjük oly módon is, hogy az egyik sarkával kell megérintenie a 

másik lábának térdét. 
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Bárány próbához megkérjük a beteget, hogy csukott szemmel mutatóujját előre nyújtva engedje le majd emelje 

fel ugyanoda ahonnan indult. A kiinduló potot saját ujjunkkal rögzíthetjük a levegőben. 

3.3.1.2. 3.1.2. Nystagmus 

Nystagmus vizsgálatakor a szemek spontán mozgását figyeljük. A nystagmus nem más, mint lassú, pásztázó és 

gyors, ellentétes irányú saccadicus szemmozgások ciklikus váltakozása. A nystagmus irányát mindig a gyors 

komponens irányáról nevezzük el. Fiziológiásan ez a fajta szemmozgás automatikusan bekövetkezik, ha pl. 

vonatablakból menet közben kifelé bámulunk, vagy a képernyőn egyenletesen egyirányba mozgó csíkokat 

figyelünk. A jelenséget optokinetikus nystagmusnak nevezzük. Ugyanez kiváltható forgószékkel is (rotációs 

nystagmus). Forgás közben a nytagmust nehéz vizsgálni, de forgást követően az eredeti forgásirány alatt 

indukált nystagmussal ellentétes nystagmus alakul ki. Forgás alatt a lassú komponens a forgásiránnyal 

ellentétes, a gyors a forgással azonos irányú. A poszt rotációs nystagmus pont fordított, vagyis a forgás 

iránnyal ellentétes nystagmust vált ki. 

A spontán nystagmust mindig kórosnak tekintjük, kivéve a nagyobb frekvenciájú ún. tekintés gyengeséges 

nystagmust, mely maximális oldalra tekintéskor alakul ki és mindig a tekintés irányába mutat. A nystagmus 

irányát tekintve lehet horizontalis, vertikális, rotatoros, és ezek kombinációi, valamint a convergenca retrakciós 

nystagmus. I. fokú a nystagmus, ha csak a tekintés irányába jelentkezik, II. fokú, ha előre tekintéskor 

jelentkezik, III. fokú, ha már ellentétes irányba tekintéskor is jelentkezik. 

3.3.1.3. 3.1.3. Bárány féle kalorikus ingerlés 

Kalorikus ingerlés során a külső hallójáratba meleg (44°C) vagy hideg vizet (<30°C) alternatívaként esetleg 

levegőt fecskendezünk. Ilyenkor a hallójárathoz legközelebb eső laterális félkörös ívjáratában lévő endolympha 

termikus áramlást végez, és kialakulnak az izgalommal vagy lézióval analóg tünetek. Meleg víz az endolympha 

felfelé áramlását indukálja, ami az izgalmat szimulálja, míg a hideg víz lefelé áramlást hoz létre, ami a lézióval 

analóg. Perifériás bántalom esetén a tünetek mérséklődhetnek, amennyiben a kalorikus ingerlés ellentétes hatású 

a spontán tünetekkel, de fokozódhatnak is, ha erősítik egymás hatását. Így validálható a spontán tünetek eredete. 

3.3.1.4. 3.1.4. A vesztibuláris tünetek értelmezése 

Perifériás receptor bántalma kapcsán harmónikus tünetegyüttest figyelhetünk meg, ami azt jelenti, hogy a 

nystagmus, irányával ellentétes lesz a dőlés, félrejárás és a félremutatás. A nystagmus irányának 

memorizálásához a “COWS” mozaikszót kell csak megjegyeznünk, ami a Bárány féle kalorikus nystagmus 

irányára emlékeztet. (COWS=Cold Opposite Warm Same). Ez annyit jelent, hogy ha melegvizet fecskendezünk 

az egyik fülbe, az az izgalommal (pl. gyulladás) analóg változásokat idéz elő, és ekkor a nystagmus az izgalom 

irányával azonos lesz, vagyis az ingerelt fül felé történik. Lézió vagy hidegvíz esetén a befecskendezett oldallal 

ellentétes nystagmus alakul ki. Egy ismeretlen eredetű, fájdalommal nem járó elváltozás esetén persze nehéz 

eldönteni, hogy izgalom az egyik, vagy lézió a másik oldalon okozza a tüneteket. Az izgalommal (gyulladás) 

járó tünetek egy idő elteltével ellentétes irányba csaphatnak át, mikorra kialakul a lézió. 

Központi idegrendszeri sérülés estén dysharmónikus a tünetegyüttes, ami azt jelenti, hogy a nystagmus 

irányával azonos lesz a dőlés, félrejárás és a félremutatás. Ebben az esetben a dőlés változó is lehet, akár 

hátrafelé is dőlhet a beteg, a járás pedig meglehetősen ataxiás. 

3.3.2. 3.2. A szőrsejt a hallás és egyensúlyozás receptora 

A szőrsejtek olyan speciális érzékelők, melyek a mikroszőröket ért mechanikai behatás során depolarizációval 

vagy hyperpolarizációval válaszolnak, vagyis mechanoelektromos jelátalakítók. A szőrsejtek kb. 20-300 

nyúlvánnyal (cilium) rendelkeznek, melyek hosszúsága változó. A vesztibuláris rendszerben a kinocilium 

“polarizálja” a sejtet azáltal, hogy a kinocilium morfológiai elhelyezkedése meghatározza a sejt működését. A 

kinocilium egy kitüntetett szőr a sok közül, mert a kinocilium a leghosszabb és a sejt szélén helyezkedik el. A 

kinociliumot sztereociliumok veszik körül, melyek a kinociliumtól való távolság függvényében egyre 

rövidebbek. A ciliumok csúcsát egy vékony filamentum (tip link) köti össze egymással. Amikor a szőrök a 

kinocilium irányába mozdulnak el, a csúcsokat összekötő filamentum megfeszül, ezzel ellentétes irányú 

mozgás során viszont fellazulnak. A filamentum ioncsatornát vezérel (mechanikusan vezérelt csatorna). 

Megfeszüléskor az ioncsatorna kapuja kinyílik, a feszülés megszűnésekor pedig bezárul. Minden filamentum 

egy darab ioncsatornát működtet, így minden szőrhöz tartozik egy-egy ioncsatorna is. Egy átlagos szőrsejten kb. 

100 sztereocilium és ugyanennyi ioncsatorna található. A szőrsejtek szőreit endolympha veszi körül, ugyanúgy 

mint a cochleában, ami nagyon sajátságos ionkörnyezetet eredményez. A kálium koncentráció olyan magas, a 
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nátrium pedig olyan alacsony, mint intracellulárisan. Mikor a kinocilium irányába hajlanak el a szőrsejtek, 

minden filamentum megfeszül, és kálium és kálcium szelektív ioncsatornák kinyílnak. A kálium és kálcium az 

endolympha felől a sejtbe áramlik, és depolarizálja a sejtet. Amikor a feszülés megszűnik, a csatornák azonnal 

zárnak, és repolarizálódik a szőrsejt. 

3.53. ábra - 8. animáció (13. ábra): Szőrsejtek működése 

 

3.3.3. 3.3. Félkörös ívjáratok 

A félkörös ívjáratok a fej forgásából adódó gyorsulásra érzékenyek. A tér három különböző irányában három 

félkörös ívjáratunk van mindkét oldalon (lateralis, posterior, superior). Amikor a fej valamilyen irányba 

elfordul, legalább az egyik, de gyakran két, vagy mindhárom ívjáratban is a folyadékoszlop tehetetlensége 

kisebb-nagyobb folyadékáramlást indít el. Az utriculushoz közel helyezkednek el az ampullák, mely a félkörös 

ívjáratok kiöblösödő része. Itt helyezkednek el a szőrsejtek, melyek a félkörös ívjáratokban keltett folyadék 

elmozdulást érzékelik. Az ampullák közepébe nyúlik be egy-egy taréj (crista ampullaris), melynek tetején 

helyezkednek el a szőrsejtek. A szőrsejtek egy zselatinszerű, kissé rostos szerkezetű kupulába ágyazódnak be, 

mely diafragmaszerűen elzárja az ampullát úgy, hogy a taréjtól egészen az ampulla tetejéig felhúzódik. Amikor 

a folyadék elmozdul a fékörös ívjáratokban, ez a diafragma szerű membrán a folyadékkal együtt elmozdul, ezzel 

elhajlítva a szőrsejteket. Például amikor a fejünket balra fordítjuk, a laterális ívjáratokban az endolympha a 

tehetetlenségénél fogva ellenkező irányba áramlik, ezért a bal oldalon lévő szőrsejteket depolarizálja, a jobb 

oldalon lévőket hyperpolarizálja. Az ampullákban minden szőrsejt egy mozgásirányban polarizált, ezért minden 

sejtben ugyanolyan irányú változás keletkezik. A szőrsejteket egy afferens és egy efferens rost idegzi be. Az 

afferens rostok képezik a szőrsejtek kimenetét. Inger hiányában is van egy folyamatos transzmitter felszabadulás 

a szőrsejtekben, mely egy tónusos, kb. 100/s tüzelési frekvencián küld impulzusokat a vesztibuláris magok felé. 

Szőrsejt depolarizáció esetén a transzmitter felszabadulás fokozódik, a 100/s alap tüzelési frekvencia növekszik. 

Hyperpolarizációra a transzmitter felszabadulás csökken, az afferens rostok tüzelési frekvenciája is csökken. Az 

efferens rostok feltehetően a szőrsejtek érzékenységét állítják a vesztibuláris magokból származó centrális 

efferensek révén, melyek az extrém vesztibuláris terhelés ellen nyújthatnak védelmet. Az x. ábrán látható, hogy 

amint a fej balra fordul, az a baloldali laterális ívjáratokból eredő vesztibuláris rostok tüzelési frekvenciáját 

növeli, míg az ellenkező oldalon csökkenti. A folyamat automatikusan beindítja a horizontális konjugált 

szemmozgásokat is, melynek révén a szemgolyók jobbra tekintenek. 

3.54. ábra - 14. ábra: A laterális ívjáratok működése fejfordításra. Ha a fej balra 

elfordul, az endolympha tehetetlenségénél fogva ellenkező irányba mozdul el. Ennek 

hatására a bal oldali laterális ívjárathoz tartozó ampullában lévő szőrsejtek a 
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kinocilium irányába elhajlanak, ami depolarizáció révén fokozza a vesztibuláris idegek 

tüzelési frekvenciáját. Az ellenkező oldalon gátlás alakul ki 

 

3.3.4. 3.4. Utriculus és a sacculus 

Lineáris és statikus gyorsulásra érzékeny receptorsejtek helyezkednek el az utriculusban és a sacculusban. 

Mindkét üregben található egy-egy makula, macula utriculi et sacculi. Ezen a területen találhatók a statikus 

gyorsulást is érzékelő szőrsejtek. A szőrsejtek ezekben a szervekben szintén zselatinszerű anyagba ágyazódtak, 

melyben kálciumkarbonát kristályok, ún. otolit szemcsék találhatók. A szemcsék fajsúlyuknál fogva növelik a 

szőrsejteket körülvevő zselatinmassza tehetetlenségét, következésképpen a gyorsulásra való érzékenységét. 

Mindkét szervben a szőrsejtek több irányban polarizáltak. A sacculusban a középvonaltól kifelé irányuló a 

morfológiai polarizáció, míg az utriculusban a striola irányában polarizáltak a szőrsejtek. Mivel a striola egy 

görbült vonal, és a sacculusban inkább függőleges, az utriculusban pedig vízszintes síkban helyezkednek el a 

receptorok, gyakorlatilag a fej bármilyen irányú állása esetén is lesznek szőrsejtek, melyek ingerlődnek, míg 

mások gátlás alá kerülnek a föld tömegvonzása által keltett gravitáció hatására. Ennek a mechanizmusnak a 

segítségével vagyunk képesek minden pillanatban érzékelni a fejünk pozícióját akár csukott szemmel is. 

3.3.5. 3.5. Vesztibuláris magok 

A nervus vestibulocochlearis pars vestibularisának sejttestjei a ganglion Scarpa-ban találhatók (ganglion 

vestibularis superior et inferior). Innen a rostok a négy vesztibuláris magba haladnak, melyek a legfelül 

elhelyezkedő magon kívül a nyúltvelőben találhatók. Ezek a következők: 1. nucl. vestibularis lateralis 

(Deiters); 2. nucl. vestibularis medialis; 3. nucl. vestibularis superior; 4. nucl. vestibularis inferior. A 

Deiters mag a fékörös ívjáratokból valamint az utriculusból kap bemenetet, és elsősorban a poszturális 

reflexekben játszik szerepet. Jelentős kimenetet küld az ipszilaterális gerincvelő elülsőszarvi alfa és gamma 

motoneuronokhoz, melyek révén elsősorban az antigravitációs miotatikus reflexek érzékenysége fokozódik. Ez 

a mechanizmus felelős a decerebrációs rigiditás kialakulásáért is. A mediális és felső magcsoport neuronjai a 

szemmozgásokat irányítják a vesztibulo-oculáris reflexek révén (VOR), és elsősorban a laterális ívjáratokból 

származó információt használják fel bemenetként. A nucl. vestibularis inferior minden vesztibuláris receptorból 

és még a cerebellumból is kap bemenetet. Úgy tűnik, hogy ez a mag a leginkább integratív működésű az összes 

között, kimenetet küld a vestibulospinalis és a vestibuloreticularis leszálló pályákon keresztül is. 
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3.55. ábra - 15. ábra: Vestibulo-ocularis reflex. Amikor a fej balra elfordul, a baloldali 

laterális ívjárathoz tartozó ampulláris szőrsejtek ingerületbe kerülnek (piros). A másik 

oldal (kék) ugyanakkor gátlódik. Az ingerület a rajznak megfelelő módon átterjed a 

szemmozgató magvakra és a szemek azonnal konjugált jobbra tekintését váltják ki. rl: 

m. rectus lateralis; rm m. rectus medialis; III: nucl. oculomotorius; VI: nucl. abducens; 

VN: nucl. vestibularis lateralis; n. VIII: nervus vestibulocochlearis pars vestubularis; 

MLF: fasciculus longitudinalis medialis 

 

3.4. 4. Ízlelés 

Az ízlelés segít elkerülni a mérgező ételek fogyasztását, és kiválogatni a szervezet számára értékes tápanyagokat 

tartalmazó élelmet. Akár egy életreszóló, tanult ízelkerülő reflex a kondícionált ízaverzió, amely egy speciális 

tanulási forma. Hat-tizenkét órával korábban elfogyasztott táplálék ízével párosítunk gasztointesztinális 

diszkomfort (hányás, hányinger, fájdalom) érzést, amihez elegendő egyszeri társítás, és hatása akár egy egész 

életre szól. Az oly gyakori, egy-egy konkrét élelmiszerre specifikus, ételundorok háttérében gyakran nem is 

tudatosult, gyermekkorban kialakult kondícionált ízaverzió lehet. A tanuláshoz ugyanis nincs szükség kérgi 

mechanizmusokra, akár altatás közben átélt gasztointesztinális diszkomfort mellett is kialakulhat ízaverzió. 

3.4.1. 4.1. Az ízlelés vizsgálata 

Ízérzés vizsgálatához a öt alapíznek megfelelő oldatot kell készíteni. A savanyút híg sósav, a sóst nátrium 

klorid, az édest glukóz , a keserűt kinin hidroklorid, az umamit pedig nátrium-glutamát reprezentálja. A beteget 

megkérjük, hogy nyújtsa ki a nyelvét, majd mindegyik oldalon külön-külön hurkapálcára csavart vattával 

felvisszük a nyelvre az érzéklet kiváltásához szükséges mennyiségű oldatot. Az öt alapíz nevét felírjuk egy 

táblára, vagy karton lapra, és a beteg elé tartjuk, hogy mutasson rá az éppen érzett íz nevére, még mielőtt 

becsukná a száját. Azért kell nyitott szájjal válaszolni, mert a száj zárása után a nyelv mozgása elkeveri az 

ízanyagot, az feloldódig a nyálban, és szétterjed az egész szájüregben, ezáltal elvész az az információ, amivel 

lokalizálható lenne a zavar. 
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A nyelv elülső kétharmadáról a nervus facialis (VII. agyideg) szenzoros rostjai szállítják az információt a 

nyúltvelőbe. A hátulsó egyharmadot a glossopharingeus (IX. agyideg) látja el érző beidegzéssel. Igyekezzünk 

ennek topográfiának megfelelően alkalmazni az oldatokat, hogy a két ideg valamelyik oldali esetleges sérülése 

kiderülhessen. 

3.4.2. 4.2. Az ízlelés receptorai 

Mind az ízlelés, mind a szaglás receptorai a kémiai receptorok családjába tartoznak. Az öt alapíznek eddig 13 

különböző receptorát sikerült azonosítani, melyek zömmel a nyelven az ízlelőbimbókban (caliculi gustatorii) 

találhatók. Elvétve találhatunk még ízlelőbimbókat a lágyszájpadban, a garat falában, a gégebemenet környékén 

ill. a nyelőcső kezdetén. Ezekről a területekről a nervus vagus szállítja az ízinformációt a központi 

idegrendszerbe. Az ízlelőbimbók legnagyobb számban papillákba rendeződve helyezkednek el a nyelven, 

melyből négy típust különböztethetünk meg: papilla fungiformis, papilla foliata, papilla circumvallata, 

papilla filiformis. Mindösszesen kb. 4000-8000 ízlelőbimbó található a nyelvünkön, és további 2500 a nyelven 

kívül. Az ízlelőbimbók száma az életkorral csökken, ezzel összefüggésben csökken az ízekkel szembeni 

érzékenység is. Az ízreceptor sejteknek hasonlóan más receptor sejtekhez nincs nyúlványuk, hanem az őket 

beidegző rostokkal képez szinapszisokat., az itt található szinapszisokon keresztül neurotranszmitter 

felszabadulás aktiválja őket. 

A sós íz receptora amiloride érzékeny nátrium ioncsatorna, mely TTX-el nem blokkolható. A nátrium 

beáramlása depolarizálja a receptorsejtet, ami feszültségfüggő kálcium csatornákat aktivál, a kálcium beáramlás 

pedig traszmitter felszabadulást eredményez. A savanyú íz receptora kálium csatornán keresztül fejti ki 

működését. Ezeket a kálium csatornákat a hidrogén ionok blokkolják, melynek hatására a sejt fokozatosan 

depolarizálódik. Hasonló mechanizmus feltételezhető keserű ízre is. A depolarizáció kálcium beáramlást és 

transzmitter felszabadulást okoz. A keserű transzdukció egy másik mechanizmusa G protein aktiváció indukálta 

inozitol trifoszfát (IP3) másodlagos messenger és intracelluláris kálcium felszabadulás mediálta, végül 

transzmitter felszabadulással kiváltott ingerület. Az édes ízérzékelő sejtekben szintén G protein aktiváció 

következik be, mely intracelluláris cAMP koncentráció növekedést idéz elő, ami protein kináz A (PKA) révén 

azonnal foszforilálja, és ezzel az intracelluláris oldalról inaktiválja a kálium csatornákat. A kálium csatorna 

bezáródása depolarizációt hoz létre, a depolarizáció pedig feszültségvezérelt kálcium csatornákat aktivál, végül 

a kálcium beáramlása transzmitter felszabadulásra vezet. Az umami íz tulajdonképpen nem más, mint a L-

glutamát és ribonukleotidok (pl. guanozin foszfát (GMP) és inozin foszfát (IMP)). Ezek az anyagok egyrészt 

metabotrop glutamát receptoron keresztül hatnak, melynek során G protein aktiváció és kálcium felszabadulás 

történik, és így vált ki transzmitter felszabadulást, másrészt ionotrop NMDA receptorok is találhatók a nyelven, 

melynek aktivációja nem szelektív kation csatornák megnyílása révén vált ki depolarizációt és transzmitter 

mediált idegi aktivációt. Az “umami” japánul annyit jelent finom, ami elsősorban húskivonat, érett sajtok vezető 

íze. Logikus, hogy a nagy fehérjetartalmú ételek domináns ízvilága, erőssége korrelál a táplálék 

fehérjetartalmával. 

3.56. ábra - 16. ábra: Az ízlelés receptorai 
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Általában minden ízreceptor sejt az öt fő íz egyikére válaszol alacsony koncentrációban. A koncentráció 

emelkedésével azonban akár több ízre is reagálhat. 

3.4.3. 4.3. Ízpálya 

Az ízinformációt szállító perifériás idegek a nyúltvelő ipszilaterális nucleus tractus solitarii (NTS) magjának 

ventrális mediális részében kapcsolódnak át először. Alacsonyabb rendű emlősökben egy fontos relay állomás a 

pontine íz area, ami nem más, mint a parabrachiális nucleus. Primátákban és emberben itt nem töténik 

átkapcsolódás, viszont kollaterálisok ágazódnak le ezen a területen. Az NTS-ből eredő secunder neuronok 

axonja az ingerületet a thalamusz ipszilaterális ventralis posterior medialis (VPM) complexe felé továbbítják, 

majd átkapcsolódás után tovább az elsődleges ízkéregbe, a gustatory cortexbe (GC). Az ízkéreg emberben a 

frontalis operculum és elülső inzuláris kéreg, mely tulajdonképpen a gyrus postcentralis (primér 

szomatoszenzoros kéreg) legalsó részének a laterális sulcusba hajló folytatása, amely az agyfelszín alá bukik az 

inzuláris kéreg felé. A GC neuronok nagy része 4-5 ízre reagál, kevesebb részük csak egy-két ízre. A 

másodlagos ízkéreg az orbitofrontalis cortex (OFC), ahová elsősorban az insularis kéreg neuronjai küldenek 

rostokat, itt a neuronok nemcsak ízre válaszolnak, hanem reagálnak egyéb (pl. vizuális, szag) információkra is. 

A szomatoszensos kéregben a szájból érkező mechanikus ingerek is reprezentálódnak, melynek segítségével a 

szájba került étel textúráját érzékelhetjük, és ez része az étel élvezeti értékének. A pons parabrachiális mag 

környéki kollaterálisok sorsa emberben nem tisztázott teljesen, patkányban számos limbikus struktúrához is eljut 

az ízinformáció (laterális hypothalamus, nucleus paraventricularis, amygdala, hippocampus). A limbikus 

rendszer elemi emocionális ösztönök központja, így ezen kapcsolatain keresztül az ízinformáció elemi 

ösztönöket képes befolyásolni, pl. a kondícionált ízaverzió kialakulásáért felelős idegi struktúrák feltehetően itt 

találhatók emberben is. 

3.5. 5. Szaglás 

A szaglás egy nagyon ősi érzékszervünk. Embernél úgy gondoljuk, hogy kevéssé jelentős, mint az állatvilágban, 

de az ízleléshez hasonlóan szintén szerepet játszik a táplálékválogatásban, különösen annak élvezeti értékét 

befolyásolja. Veszélyhelyzetben életmentő lehet a funkciója, pl. füstszag érzékelése tűz esetén, gázszivárgás 

észlelése, vagy éppen romlott ételek, biológiai szennyeződések felfedezése, ezáltal súlyos fertőzések elkerülése. 

Nem elhanyagolható a sexuális párválasztásban betöltött szerepe sem, a szaglás elvesztése csökkentheti akár a 
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libidot is. A szagok nagyon gyakran emléknyomokkal hozhatók összefüggésbe, egy-egy szag képes rég 

elfeledett emlékeket nagyon élénken, egyik pillanatról a másikra előhozni. 

Állatokban egy elkülönült, speciális szaglószerv a vomeronasalis szerv, mely kifejezetten a sexuális 

jelzőingerek ún. pheromonok feldolgozására szakosodott receptorokkal van ellátva. Ez a szerv összeköttetésben 

áll a hypothalamussal, így akár nemi hormonok termelődését is befolyásolhatja. Emberben vitatható a 

vomeronasalis szerv élettani szerepe, az eddigi tanulmányok ellentmondásosak, nem elegendőek annak 

eldöntésére sem, hogy egyáltalán léteznek–e működőképes neuronális anatómiai kapcsolatok a szerv és az 

idegrendszer között. További kutatások szükségesek a kérdés potosabb megválaszolásához. 

3.5.1. 5.1. A szaglás vizsgálata 

A szaglás teljes hiánya az anosmia. Akut anosmiát okozhat pl. koponyasérülés, amikor a szaginformációt 

szállító idegrostok, a fila olfactoria a koponya csontlemezeinek vagy az agyállomány elmozdulása 

következtében megszakad. De oka lehet gyulladás, nátha, rhinitis, dohányzás, vagy mechanikus károsodás, pl. 

növekvő tumor, aneurisma, meningeoma. Anosmia figyelhető meg Alzheimer, Parkinson kórban és 

hypothyreosisban is. 

Tájékozódó szaglásvizsgálathoz elegendő, ha valamilyen jellegzetes illatú, szagú fűszert (bors, fokhagyma, 

fahéj, vanilia), illóolajat (citrom, ánizs, menta) a beteg orrához tartunk, miközben egyik orrlyukát befogjuk, és 

megkérdezzük, hogy “Milyen illatot érez?”. Kényelmesebb szaglásvizsgálatot végezhetünk az Elsberg féle 

olfactométerrel. Ez egy nagyon egyszerű készülék. A szaganyagot kibocsájtó folyadékot lombikba tesszük, 

melyet gumidugóval zárunk. A gumidugón két furaton keresztül két üvegcső halad át, mindkettőhöz flexibilis 

gumicsővel csatlakozunk. Az egyi csövön keresztül nagy, 50-100 ml-es fecskendővel levegőt fújunk át, mialatt 

a beteg a másik csövön kiáramló anyagot szagolja. Ha a páciens 4-5 különböző fajta illatból legalább egyet 

sikeresen beazonosít, azt kielégítő szaglásfunkcióként értékeljük. 

A kibocsájtott szaganyag mennyisége amyl-acetát olfactometriával precízen kalibrálható. Ez az eljárás 

kisebbfokú szaglászavarok elkülönítésére is alkalmas. 

3.5.2. 5.2. A szaglás receptorai 

Ellentétben az ízleléssel, a szagélményt előidéző molekulákat nem sikerült “alapszagokra” csoportosítani. A 

szagló neuronok a szaglóhámban találhatók, melyek centrális nyúlvánnyal rendelkeznek. Ezek a nyúlványok 

képezik a fila olfactoriát, melyek a lamina cribrosán keresztül átbújva a bulbus olfactoriusba vezetnek. Minden 

érzékelhető szagnak vízoldékonynak kell lennie ahhoz, hogy a szaglóhámban a szaglóreceptorokat borító 

nyákban feloldódhasson. A szagló neuronok apró sztereociliumai benyúlnak ebbe a nyákba. A szagmolekulák 

érzékeléséért felelős felületi receptorok feltehetően a sztereociliumokon foglalnak helyet. A szagmolekulák 

felületi receptorokhoz kötődnek. Ezek a szagreceptorok 7 transzmembrán fehérjéből állnak, melyeknek a 3-5 

alegységei jelentős variabilitást mutatnak, de minden szagdetektor sejt csak egyfajta receptort expresszál a 

felületén. A szagrecetorok nemcsak egy kémiai molekulára, hanem a kémiai anyagok egy bizonyos csoportjára 

érzékenyek. Összesen 350 genetikai variánsa létezik a szagreceptor fehérjének. A szagmolekula felületi 

kötődése G protein aktivációt idéz elő, mely adenyl cycláz enzim aktivitás fokozódása révén növelik a cAMP 

szintet. A cAMP vezérelt kationcsatornák növelik a nátrium és kálcium permeabilitásukat, a beáramló pozitív 

ionok hatására a szagló neuron depolarizálódik. A szag intenzitását az aktiválódott idegelemek száma határozza 

meg. 

3.5.3. 5.3. Szaglópálya 

Ahogy átlépik a primér szagdetektor sejtekből eredő rostok a lamina cribrósát, a közvetlenül felette 

elhelyezkedő bulbus olfactoriusban hatalmas szinapszis gomolyagokat (glomeruli olfactorii) alkotnak. 

Minden glomerulusba mintegy 20000-30000 rost érkezik be. Ez azt jelenti, hogy a különböző szagdetektor 

sejtek, amelyek feltehetően nem mind ugyanazzal a szagreceptor fehérjével rendelkeznek, igen jelentős 

konvergenciát mutatnak. A bulbusokban három típusú idegsejt található. 1. mitralis sejtek; 2. kisebb 

“pamacsos” sejtek; 3. szemcsesejtek. A mitrális sejteknek két jellegzetes apikális dendritje van, melyek több 

glomerulusból származó információt integrálnak. A primér szagdetektor sejtek axonjai a glomerulusokban 

szinaptizálnak egyrészt a mitrális sejtekkel, másrészt a pamacsos sejtekkel. A szemcsesejtek gátló 

interneuronok, axonjuk nem hagyja el a bulbust. A bulbusok kimenetét, azaz a tractus olfactoriust a mitrális és 

a pamacsos sejtek axonjai képezik. Ezek a másodlagos szenzoros neuronok öt régióba projiciálnak: 1. nucleus 

olfactorius anterior; 2. tuberculum olfactorium; 3. pyriform cortex; 4. amygdala komplex; 5. entorhinal 

cortex. Hasonlóan más szenzoros információkhoz végül a szaginformáció is eljut a thalamuszhoz, és a 
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neocortexbe. A tuberculum olfactorium sejtjei a thalamusz mediális dorzális magcsoportjában átkapcsolódva 

az orbitofrontális kéregben végződnek. A szaglópálya limbikus rendszerrel való összeköttetései rendkívül 

kiterjedtek (amygdala, hippocampus, hypothalamus, tegmentum), ezek képviselik a szagok érzelmi aspektusát, 

míg a OFC a tudatos percepcióban játszanak szerepet. Az OFC léziója a szagdiszkriminációs képesség 

elvesztésével jár. 

3.57. ábra - 17. ábra: Szaglópálya. MOT: mediális olfaktoros traktus; LOT: laterális 

olfaktoros traktus 

 

3.5.4. Tesztkérdések 

1. Melyik folyamat tudatos agyi működés? 

A. percepció 

B. receptor aktiváció 

C. ingerület vezetése a kéregbe 

D. a receptor sejt depolarizációja 

2. A pszichofizikai vizsgálatokra NEM igaz: 

A. Meglehetősen pontatlan vizsgáló eljárás 

B. alkalmas az érzékszervek funkcionalitásának megítélésére 

C. a vizsgált személlyel való kommunkációt igényli 

D. statisztikai módszereken alapszik 

3. Az alábbiak közül melyik NEM dolgoz fel látási információt? 
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A. a szem optikai rendszere 

B. retina 

C. thalamus 

D. primér látókéreg 

4. Mi NEM igaz a kétoldali amaurosira? 

A. A beteg csak 1 m távolságról képes ujjat olvasni 

B. A direkt pupilla reakciók kiesnek 

C. Az indirekt (consensualis) pupilla reflex kiesik 

D. Az akkomodációs pupillaszűkület nem figyelhető meg 

5. Amblyopiában: 

A. Lencsével nem korrigálható a látásromlás 

B. Mindkét szem visusa egyformán gyenge 

C. Minden esetben kimutatható a kancsalság valamilyen foka 

D. A stereopsis romlik, de megtartott is lehet 

6. Presbyopiában 

A. A lencse rugalmassága csökken 

B. Közelre jól, távolra rosszul lát a beteg 

C. Olvasáshoz enyhe szórólencsét kell használni 

D. A pupillák nem reagálnak fényre 

7. Astigmiára igaz? 

A. Romlik a látásélesség 

B. Eltérő a két szem törőképessége 

C. Korrigálhatatlan látásromlást eredményez 

D. sphericus lencsékkel kiválóan korrigálható 

8. A látótér: 

A. Temporális irányban a legnagyobb 

B. Mindenkinél egyforma 

C. Szigetszerű kiesése a qadrantanopia 

D. Nazális irányban a legkisebb 

9. A scotopiás látásra igaz? 

A. Jelentősen csökken a visus 

B. Csak kék és zöld csapok működnek 
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C. Scotoma nem kimutatható 

D. A retinában a rhodopsin teljesen lebomlik 

10. Melyik szemfenéki elváltozás NEM kóros? 

A. Sárgás színű, érszegény makula 

B. Homkóraszerű vénás és artériás kereszteződések 

C. Vattacsomó foltok (cotton wool spots) 

D. Artériák falvastagságának ingadozása 

11. A szem belnyomását fokozza? 

A. Mydriasis 

B. Cholinesteráz blokkoló 

C. Csökkent csarnokvíz termelődés 

D. Az artéria centralis retinae elzáródása 

12. A közelre történő akkomodációnak nem része? 

A. A szemlencse görbületének csökkenése 

B. szemgolyók konvergenciája 

C. myosis 

D. a lencse törőképességének növekedése 

13. Az akkomodáció 

A. Mértéke fitalon 12-14D 

B. megszűnése az astigmia 

C. tartománya hypermetrópiában nő 

D. gyorsabb reflex, mint a patella reflex 

14. A retinában a photoreceptor sejtek 

A. Sötétben depolarizáltak 

B. Fény hatására depolarizálódnak 

C. K+ csatornáinak permeadilitása csökken 

D. membránjában a feszültségvezérelt gyors nátrium csatornák aktivációs kapuja fény hatására kinyílik 

15. Hol keletkezik akciós potenciál a retinában? 

A. Csak a ganglion sejtek axonjában 

B. A photoreceptor sejtekben 

C. A bipoláris sejtekben 

D. Minden idegi eredetű sejtben, ha megfelelő erősségű inger éri 
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16. A fény abszolút intenziásának érzékelése és a pupillar reflex afferentációja 

A. A fotoszenzitív ganglion sejtekből származik 

B. A pálcikákból származik 

C. A csapokból származik 

D. Mind a csapok mind a pálcikák közös működésének eredménye 

17. Dichromat az 

A. Akinek csak L és M photopszinja található a retinában 

B. Akinek nincs rhodopszinja 

C. Akinek hiányzik vagy hibás a melaopszin génje 

D. Aki nem lát színeket 

18. A vakfoltra igaz: 

A. a területén a háttér mintázatával színével azonos képet érzékelünk 

B. helyén semmit nem érzékelünk, de a retinális feldolgozás „kitölti”, ezért nem vesszük észre 

C. fehér foltot látunk a helyén 

D. a makulára vetülő látótér részlet tartozik ide 

19. Albinizmusban: 

A. Minden n. opticus rost kereszteződhet 

B. A visus és a stereopsis általában megtartott 

C. Csak a melanin képzés zavara jellemző 

D. Romlik a hallás 

20. Hypofízis adenoma? 

A. Átalában bitemporális heteronym hemianopsiát okoz 

B. Homonym hemianopiát okoz 

C. Ritkán okoz látászavart 

D. Elsősorban a temporális retinafelek rostjait károsítja 

21. A halláscsökkenés vezetéses, 

A. Ha a Weber teszt során a beteg a rosszabbik fülével hallja erősebben a hangvillát 

B. Ha a Weber teszt során a beteg nem hallja a hangvillát 

C. Ha a légvezetés rosszabb, mint a csontvezetés 

D. Ha belső szőrsejtek károsodnak 

22. A középfülben lévő nyomás: 

A. Azonos a légköri nyomással 
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B. Alacsonyabb a légköri nyomásnál 

C. magasabb a légköri nyomásnál 

D. állandó 

23. Melyik állítás igaz a belső fülre? 

A. A helicotrema köti össze a scala vestibulit a scala tympanival. 

B. A scala vestibuli endolymphát tartalmaz 

C. A fenestra vestibuliba illeszkedő stapes és a fenestra tympanit lezáró membrán azonos fázisban mozog 

D. A perilympha a stria vascularisban képződik 

24. Az endocochleáris potenciál 

A. +80 mV az extracelluláris térhez viszonyítva. 

B. Révén a szőrsejtek membránpotenciálja kb. 0 mV lesz 

C. Miatt csak a Na+ képes depolarizálni a szőrsejteket 

D. Miatt a repolarizáció során K+ áramlik be a sejtbe 

25. A külső szőrsejtek: 

A. mechano-elektromos és elektro-mechanikus jelátalakítók is egyben 

B. egy sorban helyezkednek el 

C. zömmel a n. cohlearis afferens rostjaival kapcsolódnak 

D. otoakusztikus emisszióban nem játszanak szerepet 

26. Melyik állítás igaz? 

A. A hallópálya primér afferensei a ganglion spiraleben helyezkednek el. 

B. N. VIII idegét a belső szőrsejtek nyúlványai adják. 

C. A szőrsejtek a hang frekvenciájától függetlenül állandó tónusos alapaktivitást mutatnak, melyet a hang 

csak modulál. 

D. A koincidencia detektor elsősorban a fej elfordulását és pozícióját érzékeli 

27. Harmonikus vesztibuláris tünetegyüttes során 

A. nystagmus irányával ellentétes lesz a dőlés, félrejárás és a félremutatás 

B. nystagmus, irányával azonos lesz a dőlés 

C. receptor lézióhoz képest azonos irányú a nystagmus 

D. az agytörzsi vestibuláris idegpályák sérülnek 

28. A kondícionált ízaverzió 

A. Révén egy életre szóló ételundor is kialakulhat 

B. Feltétlen kondícionálás 

C. Csak keserű ízre alakulhat ki 
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D. Tudatos kérgi tanulási mechanizmussal alakul ki. 

29. Ízleléssel kapcsolatban igaz: 

A. A percepciója öt alapízre épül. 

B. Receptorok csak a nyelven találhatók. 

C. Mind a négy alapíz membránreceptorai G protein kapcsolt mechanizmussal működnek 

D. Az umami íz a keserű egy változata 

30. A szaglásra igaz: 

A. A szaglóhám szaglóneuronjai centrális nyúlvánnyal rendelkeznek, melyek a fila olfactoriát adják. 

B. A szagreceptor fehérjéknek 8 változata létezik 

C. Aszagmolekulák elsősorban lipid oldékony molekulák 

D. A pheromonok a vomeronazális szervben hatnak és emberben is szabályozza a nemi hormonok 

szekrécióját 

4. 3.d. A fájdalomérzés rendszere (receptorok, 
fájdalomérző pályák, a fájdalom központi 
idegrendszeri feldolgozása, a rendszer szerepe). – 
Csernus Valér [Szakmai lektor: Mihály András] 

4.1. 1. A fájdalomérző rendszer kialakulása 

Életben maradni nem a legegyszerűbb dolog. Egyik fontos feltétele, hogy folyamatosan tájékozódjunk 

környezetünk pillanatnyi állapotáról. Tudnunk kell azt, hogy merre van a fenntartásunkhoz szükséges 

tápanyagforrás, és azt is, hogy merre vannak a létünket veszélyeztető fizikai, kémiai biológiai – és szociális – 

tényezők, hogy mihamarabb el tudjuk azokat kerülni. 

Környezetünkről a létfenntartásunk megszervezéséhez szükséges információt érzékszerveinken keresztül 

kapunk. Már az egysejtű élőlények is rendelkeznek olyan intracelluláris szervecskékkel, melyek segítségével 

környezetük számukra legfontosabb paramétereit, mint hőmérséklet, fény, pH, stb. érzékelni tudják, és ennek 

adatai alapján módosítják anyagcseréjüket túlélésük érdekében. Ezek az egyszerű érzékelő-elemek 

szükségszerűen csak az élet fenntartásához legfontosabb környezeti tényezőkről adtak durva felvilágosítást. 

A többsejtű élőlényekben lehetővé vált, hogy egyes sejtek a külső, vagy belső környezet változásainak 

megfigyelésére „szakosodjanak.” Miután ennek a sejtnek, az érzéksejtnek, a környezet érzékelése volt az 

elsődleges feladata, lehetővé vált, hogy a környezeti tényező megfigyelésére, mérésére érzékenyebb módszert 

dolgozzon ki. A létfenntartásához szükséges számos funkciót ugyanis, mint a táplálék előkészítése, a védelem, 

az sejtek közötti együttműködés szervezése, az organizmus többi sejtjei ellátták számára. Az érzéksejtek a 

filogenezis során fokozatosan differenciáltabbá, érzékenyebbé, specifikusabbá váltak, egyre több környezeti 

hatásról tudtak egyre pontosabb adatot szolgáltatni. Annak, hogy kezdeti, egyszerű felépítésű érzékszervek 

eleinte csak az élet fenntartása szempontjából legfontosabb ingereket érzékelték, az is volt az oka, hogy a jeleket 

feldolgozó idegrendszer is egyszerű felépítésű volt, nem tudott volna a finomabb, részletgazdagabb 

információval mit kezdeni. Ezért a receptorok, az érzékszervek és az idegrendszer szükségszerűen 

párhuzamosan fejlődtek. 

Az érző információk közül a túlélés szempontjából az volt a legfontosabb, hogy értesülést szerezzünk arról, 

hogy szervezetünk valamelyik része megsérült. A sérülést szervezetünk kínzó élményként, fájdalomként éli 

meg. Ezért valószínűleg az első érző receptorok az élőlények történetében a fájdalom-érző receptorok voltak. A 

sérülésről tájékoztató fájdalomnak igen hatékonyan riadóztatni kellett az egész szervezetet, hiszen ha nem 

hagyunk fel minden más tevékenységgel, nem foglalkozunk a sérült testrészünkkel, a károsodást kiváltó 

folyamat előre haladhat, és maradandó elváltozásokat okozhat, gyakran életünket veszélyeztetheti. A sérülések 
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gyors felismerése nélkül az élőlényeknek nincs esélyük tartósabb életben maradásra. Ennek a szükségletnek a 

kielégítését megkönnyítette az a tény, hogy a sérüléseket igen durva környezeti behatások okozzák, így 

felismerésükhöz, mérésükhöz egyszerű felépítésű, relatíve érzéketlen receptorok is elegendőek voltak, melyek 

az egyszerű felépítésű élőlényekben is könnyen kialakulhattak. 

Bár az összetettebb felépítésű élőlények egyre több külső és belső, fizikai és kémiai behatás egyre pontosabb 

mérésére alkalmas receptorokkal rendelkeznek, a legkomplexebb élőlényeknek, az emlősöknek is szükségük 

van a fájdalom érzékelésére. Miután a fájdalomérzet alapja, a szövetek sérülése, az évmilliók során nem 

változott, nem volt szükség sem a fájdalomérző receptorok, sem a jeleiket feldolgozó idegi elemek jelentős 

változtatására, így azok az emlősökben is az ősihez hasonló állapotban maradtak fent. 

4.2. 2. A fájdalom-érző receptorok, nociceptorok 

Miután a fájdalom élménye valójában szöveti sérülést jelez, a fájdalomérzékelő receptorok magas ingerküszöbű, 

egyszerű felépítésű struktúrák. A sérülésre reagáló tulajdonságuk miatt nociceptoroknak (Sherrington) is 

nevezik őket (noxa = ártalom, ártalmas hatás). A nociceptorok lényegében érző (pseudounipoláris) idegsejtek 

perifériás axonjának módosult csupasz vége. A sérülés, illetve sérülés kiváltó ártalom érzékeléséhez a jeleket 

felerősítő érzékhámsejtekre nincs szükség. Az idegvégződésben ugyanakkor olyan struktúrák alakulnak ki, 

melyek az ártalmas behatások bizonyos formáira az átlagos idegvégződésnél valamivel érzékenyebbek ás 

specifikusabbak. 

A három legfontosabb, szövetsérülést okozó környezeti hatás, melyeket nociceptoraink érzékelni tudnak, az erős 

nyomás (mechanikai behatás), az erős kémiai ingerek és az extrém hőmérsékleti eltérések. Bár mindhárom 

érzés-modalitást strukturálisan hasonló, csupasz idegvégződések érzékelik, és valamennyi nociceptor 

mindhárom említett noxát érzékelni tudja, a legtöbb nociceptor a három valamelyikét preferálja, arra 

érzékenyebb. Ezen funkcionális különbség alapján a nociceptorokat több kategóriába oszthatjuk. 

4.2.1. 2.1. Mechanikai nociceptorok 

A mechanikai nociceptorok erős nyomásra, feszülésre, szövetek deformálására reagálnak. Szintén jelzik a 

szövetek elszakadását, bemetszését. Érzékenységüket az axon membránjába épült (TRP) (transient receptor 

potential) ion csatornák növelik, melyek a membrán megnyújtására, deformálására megnyílnak, és 

transzmembrán ion-vándorlást tesznek lehetővé, mely egy bizonyos határt elérve akciós potenciált generál. A 

mechanikai nociceptorokra a TRPA1 jelű ioncsatorna jellemző. 

4.2.2. 2.2. Hő érzékelő nociceptorok 

A nociceptorok ezen családja magas (42 C° feletti) hőmérsékletre érzékeny, mely már szövetek károsodását 

okozhatja. Működéséhez szintén TRP csatornákat vesz igénybe. Az idegvégződés legismertebb, a hő 

érzékelésében szerepet játszó TRP csatornája a TRPV1. 

4.2.3. 2.3. Kémiai nociceptorok 

Nevüknek megfelelően egyes, szervezetünkre káros kémiai anyagot érzékelnek, amelyek fájdalomérzést 

váltanak ki. Az idegvégződések érzékelő elemei szintén a TRP családba tartozó ion-csatornák, elsősorban a 

TRPV csoport. Számos ezen idegvégződésekre ható anyagot ismerünk. Az ingerlő anyagok közé tartozik az 

akrolein, amit harci gázként is használnak, de a füstben (és a leégett ételben) is előfordul. Ide tartozik az allicin 

(a fokhagyma hatóanyaga), a capsaicin (a paprika hatóanyaga), a wasabi csípősségéért felelős allyl 

isothiocyanate, egyes erős fájdalmat okozó pók-mérgek, de szöveteink kóros anyagcsere termékei közül 

bizonyos zsírsav-amidok is. A legtöbbet vizsgált ilyen anyag a capsaicin, melyet nociceptorok működési 

mechanizmusának tanulmányozására használnak előszeretettel. 

4.2.4. 2.4. Nyugvó nociceptorok 

A nyugvó nociceptorok a nociceptorok legérzéketlenebb családja. Speciális ingerérzékelő TRP csatornákat nem 

tartalmaznak. Akkor reagálnak csak, ha az axonvég maga is megsérül, vagy, ha a környezetben intenzív 

gyulladásos reakció lép fel. 

4.2.5. 2.5. Polymodalis nociceptorok 
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A legtöbb mechanikus-, hő- vagy kémiai ingerekre érzékeny nociceptor a három modalitás egyikét preferálja, 

elsősorban az egyik ingerfajtát érzékeli. Néhány receptor a három modalitás közül kettőre, vagy mindháromra 

egyaránt érzékeny. Ezeket nevezzük polymodalis nociceptoroknak. 

4.3. 3. A fájdalomérzés afferentációja 

A fájdalomérzékelő receptorok a pseudounipoláris érző neuronok perifériás axonjának csupasz, egyes fájdalom 

modalitások érzékelésére módosult végződései. Az axonok vékony (0.2-1.5 µm, C, ill. IV típus), lassan vezető 

(0.5-2 m/sec), velőhüvellyel nem, csak Schwann hüvellyel rendelkező idegrostok. A rostok a perifériás érző 

idegekben futnak. A perifériás ideg keresztmetszetében a fájdalomérző rostok a többi idegrosttól jól 

elkülöníthetőek, a többi rostnál jelentősen vékonyabbak, és myelin-hüvellyel nem (csak Schwann sejtes tokkal) 

rendelkeznek. 

Az axonok felépítése emlékeztet az ősi élőlények idegrendszerének felépítésére jelezve a fájdalomérzékelő 

rendszer ősi mivoltát, máig jelentéktelen változással élte át az évmilliárdokat. A lassú ingervezetést magunkon 

is megfigyelhetjük. Ha egy – elsősorban agyunktól távol elhelyezkedő – testrészünk megsérül, például egy 

szögbe léptünk, vagy kificamítjuk a bokánkat, a fájdalomérzet az eseményt követően egy jól érzékelhető, az 

egy-két másodperc nagyságrendjébe eső késletetéssel lép fel. Ez a késleltetés a multiszinaptikus 

fájdalomanalízis késleltető hatása mellett elsősorban a lassú ingervezetésnek tudható be. Ez a lassú 

ingerületvezetés különösen nagytestű állatoknál lehet hátrányos. Kutatók úgy becsülik, hogy a 30 méter 

hosszúra is megnövő dinoszauruszok esetén több mint egy percbe is telhetett, amíg az állat a farka végének 

sérülését megérezte. Ezalatt bőséges idő telt el ahhoz, hogy farka jelentősen károsodjon, például megégjen, vagy 

lerágják. Ez a jelenség jelentős szerepet játszhatott a nagytestű dinoszauruszok kihalásában. 

4.3.1. 3.1. A gerincvelői idegek érző neuronjai 

A gerincvelői idegek fájdalomérző neuronjai a hátsó gyöki ganglionban (ganglion spinale, ganglion sensorium) 

helyezkednek el a többi érző neuron társaságában. A neuronok a többi érző neuronhoz hasonlóan 

pseudounipolárisak. Ennek megfelelően az idegsejt-test (perikaryon) az átfutó ingerületet nem befolyásolja, 

csupán egy „táplálási központ” szerepét tölti be. A perikaryon megfelelve annak a szabálynak, hogy mérete 

axonjának térfogatával arányos, az igen vékony, ennek megfelelően kis térfogatú axonnal rendelkező 

fájdalomérző neuronok a ganglion spinale legkisebb idegsejtjei (1. ábra). 

3.58. ábra - 1. ábra: Érző ganglion (emberi, ganglion spinale, HE) 

 

A neuronok centrális axonja a radix posterioron belépve a gerincvelő szürkeállományának hátsó szarvában lévő 

idegsejteken végződnek. A befutó C típusú idegrostok a gerincvelő szürkeállományának II. és III. Rexed 

laminájában (substantia gelatinosaban Rollandi) lévő apró neuronokkal létesítenek kapcsolatot glutamát, vagy 

substance-P neurotransmitterrel. 
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Néha (tévesen) szintén a nociceptorok közé sorolják, a fájdalomérzetet nem közvetítő, egyéb protopátiás 

érzéscsoportba tartozó idegrostokat is. Ezek közé a szintén nem diszkriminatív, egyszerű érzetek közé tartozik 

az úgynevezett „felületes tapintás” (valami hozzám ért, de nem tudom mi – elsősorban a hátunkon lehet ilyen 

élményünk), illetve a fájdalmat még nem okozó extrém hőmérséklet-érzés (forró, fagyos). Ezek az idegrostok a 

fájdalomérző rostokénál valamivel vastagabbak (Aδ kategóriájúak) és már vékony velőshüvellyel rendelkeznek. 

A rostok nem a substantia gelatinosában, hanem az V. Rexed lamina neuronjain végződnek kollaterálisokat adva 

az I. réteg sejtjeihez is. 

4.3.2. 3.2. Az agyidegek fájdalomérző neuronjai 

A somatosensoros rostokat is tartalmazó agyidegek (n. V., n. IX és n. X.) érző ganglionjai a fejben (ganglion 

trigeminale, ganglion superius nervi glossopharyngei, ganglion superius nervi vagi) találhatók. Az idegrostokra 

és a perikaryonokra a gerincvelői idegeknél leírtak jellemzők. Az érző neuronok centrális axonja az adott 

agyidegben éri el az agytörzset, de ezután a protopátiás rostok, köztük a nociceptívek is, az agyideg többi 

rostjaitól elválva, a hordozó agyidegtől függetlenül, egy külön leszálló pályát, a tractus spinalis nervi 

trigeminit alkotják. A pálya onnan nyerte nevét, hogy a rostok egy része elhagyja az agytörzset és a gerincvelő 

nyaki szegmentumaiban a substantia gelatinosaban végződnek. A rostok zöme nyúltvelő teljes hosszán 

végigvonuló és rostralisan a híd közepéig terjedő dorso-lateralisan elhelyezkedő magban, a nucleus tractus 

spinalis nervi trigeminiben (2. ábra) végződik. A mag caudalis vége a gerincvelői substantia gelatinosa 

egyenes folytatása. Szövettani felépítése és funkciója is azonos a substantia gelatinosáéval. 

3.59. ábra - 2. ábra: Az agytörzsi magok 

 

4.4. 4. Az elsődleges fájdalom analízis 

Testi integritásunk fenntartása szempontjából rendkívül fontos, hogy az esetlegesen bekövetkező 

szövetkárosodásról, annak helyéről és milyenségéről mihamarabb tudomást szerezzünk, hogy a károsodás 

terjedését mihamarabb megakadályozhassuk, a károsodás következményeit csökkenthessük, illetve, hogy a 

„helyreállítást” mihamarabb megkezdhessük. A szövetkárosodás felléptéről egy, az életünket alapvetően 

megváltoztató érzés, a fájdalom értesít. A fájdalom, hogy ezt a funkcióját megbízhatóan betölthesse, rendkívüli 

hatalommal rendelkezik felettünk. Ha fájdalmat érzünk, mindennapi életünk, tevékenységünk gyökeresen 

megváltozik. Nem tudjuk tervezett tevékenységünket elvégezni, arra kényszerülünk – fennmaradásunk hosszabb 

távú érdekeit szolgálva –, hogy kizárólag sérült testrészünkre koncentráljunk. 

Míg testi integritásunk szempontjából ez a mechanizmus igen előnyös, a mindennapi tevékenységünk 

zavartalansága szempontjából ugyanilyen fontos, hogy a fájdalomérzés valóban csak komoly károsodás esetén 

lépjen fel. Életünk során testünkben igen gyakran történnek olyan lokális elváltozások, jelentéktelen helyi 

gyulladásos reakció, vagy egyszerűen mozgásaink következtében fellépő szövet-torzulások, melyeket fájdalom-

érzékelő receptoraink már érzékelnek, de a folyamat rövid időn belül „külső beavatkozás” nélkül helyreáll, 
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rendeződik. Ha ezek az apró események minden esetben fájdalomérzésként lépnének fel, szinte folyamatosan 

fájna valamink, mindennapi tevékenységünk nehézzé, lehetetlenné válna. 

Mindezek elhárítására a fájdalom-érzetet kiváltó idegi struktúráknak igen a gondosan kell analizálni az összes 

rendelkezésükre álló információt, hogy eldöntsék, a rendszerbe futó, károsodásról tanúskodó információk 

valóban olyan súlyosak-e, hogy az egész szervezet életét befolyásoló riasztást leadják fájdalomérzet formájában, 

vagy ne zavarják agyunkat „vakriasztással”, hagyják, hogy mindennapi munkánkat végezzük, mert a károsodás 

enyhe, azt a háttérben meg lehet oldani. Ilyen esetben a bejövő fájdalom-jelet elnyomják, nem közvetítik az 

agyunk felé. A rendszernek alapos, „felelősségteljes” munkát kell végeznie. Tévedése mindkét irányban súlyos 

következménnyel járhat. 

A filogenezis során minden olyan élőlény, aminek elegendő „felesleges” neuronja volt, hogy ezt az érzékelő 

mechanizmust kialakítsa, igyekezett azt minél hamarabb kiépíteni. Miután a rendszer hibás működése az egyed 

életkilátásait jelentősen csökkentette, rövidesen csak azok maradtak fenn, és örökítették tovább tulajdonságaikat, 

akiknél ez a mechanizmus „tökéletes” volt. Bár a törzsfejlődés során kialakult újabb, „korszerűbb”, érzékenyebb 

receptorok és idegi struktúrák lehetőségei is beépültek a rendszerbe, az alapmechanizmusok ősidők óta 

fennmaradtak. Ennek egyik következménye, hogy a relatíve komplex rendszer nem az agyba „költözött”, hanem 

megmaradt gerincvelői, alsó agytörzsi szinten. 

4.4.1. 4.1. A substantia gelatinosa és környéke 

A gerincvelő szürke állománya lamináris szerkezetű. Rexed hátulról előre számozva 10 réteget, laminát 

különböztetett meg (3. ábra). A kisebb számúak, a gerincvelő szürkeállományának hátsó szarvában lévő rétegek 

érző, míg az elülső és oldalsó szarvban lévő, magasabb számot viselő rétegek mozgató jellegűek. 

3.60. ábra - 3. ábra: A Rexed laminák 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 538  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az első négy Rexed lamina a fájdalomérzés szolgálatában áll. Ezek közül a II. réteg (substantia gelatinosa) 

nagyszámú, igen apró idegsejteket tartalmaz (4. ábra). A kis idegsejtek rövid axonjai nem hagyják el a területet, 

a sejtek elsősorban egymással kommunikálnak. A hasonló felépítésű központi idegrendszeri területek, például 

az agykéreg granuláris rétegei, vagy a striatum „érző területek”, azaz nagyszámú befutó afferens (érző) rost 

„megbízhatatlan” jeleinek elsődleges elemzésére szolgálnak. A sok kis sejt gazdag egymás közötti kapcsolata 

jól szolgálja ezt a funkciót. Miután a réteg a perikaryonok számához képest kevés idegrostot, és ennek 

megfelelően kevés myelin-hüvelyt tartalmaz, a réteg nem szürkésfehér, hanem áttetsző, kocsonyás. Innen nyerte 

a terület nevét. 

Az I.-es Rexed lamina (zona marginalis) a hátsó szarv végén vékony réteget alkot. Sejtjei közepes nagyságúak, a 

substantia gelatinosa sejtjeinél jóval nagyobbak. Hosszú dendritjeik, valamint a hátsó szarv vége mellett, a 

funiculus lateralis és posterior között néhány gerincvelői szegmentumon keresztül fel, illetve leszálló axonjaik 

vannak. Azt a területet, ahol az axonok a radix dorsalis befutó axonjaival kereszteződve függőlegesen futnak, 

Lissauer zónának nevezzük (4. ábra). 

3.61. ábra - 4. ábra: A protopátiás érző rendszer gerincvelői része 
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A III. és IV.-es Rexed laminák a hátsó szarvban a substantia gelatinosától centrálisan alkotják a nucleus proprius 

cornu posteriorist. Jellemző sejtjei orsó alakúak, a hátsó szarv tengelyével párhuzamos lefutásúak. Dendritjei a 

substantia gelatinosa sejtjei közé terjednek, azok információit gyűjtik össze. E sejtek a hátsó szarv legnagyobb 

sejtjei. Ebből sejthetően hosszú pálya (tractus spinothalamicus) kiindulási helyei. 

Az előzőnél centrálisabban, a hátsó szarv töve közelében elhelyezkedő V. lamina vegyes sejteket tartalmaz; 

kisebb, kapcsoló neuronokat és nagyobb, hosszú axonnal rendelkező idegsejteket. A sejteken a protopátiás, nem 

fájdalomérzetet közvetítő érzőideg rostok végződnek. A nagyobb sejtek axonjai szintén a tractus 

spinothalamicushoz csatlakoznak. 

4.4.2. 4.2. A substantia gelatinosa működése 

A substantia gelatinosa apró idegsejtjei a fájdalom analízis központi elemei. A kis sejtek döntik el, hogy a 

nociceptorokból származó, bejövő jeleket ne engedjék tovább az agy felé, vagy fájdalomérzetet keltve igen. 

Működésük vázlatosan a következő. A substantia gelatinosa kis idegsejtjein nagyszámú szinapszis található. 

Azon kívül, hogy az idegsejtek bőséges kapcsolatot teremtenek egymással, ezek a szinapszisok több egyéb 

forrásból nyerik információikat. Ezek: 

4.4.2.1. 4.2.1. A nociceptorok 

A nociceptorok jele a nociceptív érző neuronok centrális axonján keresztül közvetlenül a substantia gelatinosa 

idegsejtjeihez jutnak. Az axonok a belépést követően elágaznak, így minden nociceptor jele egyidejűleg a 

substantia gelatinosa több idegsejtjéhez eljut. Egy idegsejtbe is egyidejűleg több egymáshoz közeli nociceporból 

érkeznek jelek. Így a rendszer egy komplex mátrixot képez. 

4.4.2.2. 4.2.2. Egyéb protopátiás érző neuronok 

A nem nociceptív protopátiás érző neuronok centrális axonjai az V. laminában végződnek. Az axonok 

kollaterálisokat adnak a substantia gelatinosa sejtjeihez is, közvetlenül, vagy a I. lamina sejtjein keresztül 
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{3.4.4.2.3.}. Az így bejövő jelek alapján ítélik meg a substantia gelatinosa sejtjei a nociceptorok, illetve az 

érzékenyebb nem nociceptor protopátiás receptorokból származó jelek arányát, ami fontos adat „döntésükhöz”. 

4.4.2.3. 4.2.3. Szomszédos szegmentumok protopátiás információi 

Az I. laminában elhelyezkedő neuronok számos forrásból nyerik információikat axon-kollaterálisokon keresztül: 

a nociceptorokból, egyéb protopátiás receptorokból és a substantia gelatinosa neuronjaitól. Ezeket az adatokat 

felfelé és lefelé, a Lissauer zónán keresztül, néhány szegmentumon keresztül „teríti”. Axonjai a substantia 

gelatinosa sejteken végződnek. Innen indul ki a spinothalamicus pálya gyors, éles fájdalmat szállító (régebben 

neospinothalamikusnak nevezett) része is. 

4.4.2.4. 4.2.4. Az epikritikus rendszer jelei 

A bonyolult, differenciált jeleket szolgáltató, nagyérzékenységű, az epikritikus rendszerhez tartozó receptorok 

jeleit szállító érző neuronok axonjai a gerincvelő funiculus posteriorjában közvetlenül a nyúltvelői Goll és 

Burdach magokig száll fel. A gerincvelőbe való belépést követően az axonok több, különböző funkciót szolgáló 

kollaterálist adnak le {3.7.7.}. A kollaterálisok egy része a substantia gelatinosa idegsejtjein végződnek. Egy 

epikritikus axon nemcsak a belépés szegmentumában, hanem néhány szegmentummal feljebb, és lejjebb is 

kapcsolatot teremt a substantia gelatinosa neuronjaival. A leszálló kollaterálisok képezik a funiculus posterior 

közepén a csepp alakú Schultze-féle comma nyalábot {3.7.7.3.}. 

A substantia gelatinosa sejtjei tehát az adott szegmentumban beérkező nociceptív receptorok jelein kívül 

elsősorban két további tényezőt mérlegelnek. 

• A szomszédos szegmentumokból nyert protopátiás és epikritikus receptorok adatokból a neuronok azt 

érzékelik, hogy „mi történik a szomszédban”, azaz a szövetkárosodás milyen kiterjedtségű. Ha az adott 

szegmentumban a nociceptív bejövő jel bár relatíve enyhe, ugyanakkor hasonló jel érkezik a környékről is, 

azt jelzi, hogy a szövetkárosodás bár nem túl súlyos, de kiterjedt, és így kiterjedt károsodás lehet a 

következménye. Ez már ez elegendő ok a „riasztásra”, a fájdalomérzet kiváltására. Megfigyelhetjük például, 

ha a bőrünkön egy kis bakteriális fertőzés, gyulladás keletkezik, az elváltozás jól látható, de spontán (ha nem 

nyomkodjuk) fájdalmat nem érzünk. Ha a fertőzés tovaterjed, nagyobb felületet foglal el annak erős, spontán 

fájdalom lesz a következménye akkor is, ha a szövetkárosítás minősége nem változik. Hasonló jelenség lép 

fel apró, vagy nagyobb kiterjedésű égési sérülések esetén is. 

• A másik mérlegelési szempont az, hogy milyen az adott szegmentumban és környékén a nagy érzékenységű, 

és a nociceptív receptorokból beérkező jelek aránya. Ha a szövetben „valami történik”, először az érzékeny, 

epikritikus receptorok reagálnak. Ezt követően a kevéssé érzékeny nem nociceptív protopátiás receptorok 

lesznek aktívak, a nociceptorok csak akkor „szólalnak meg”, ha a környezeti behatás igen erős, a szövetek 

károsodása bármikor bekövetkezhet, vagy már be is következett. Egy adott testtájékot érő inger fokozatos 

erősödésekor először a nagy érzékenységű receptorok adnak le fokozatosan erősödő jelet, míg egy határt 

követően a receptorok által adott jel tovább nem erősödik, telítődik. A nociceptorok egy bizonyos határt 

követően, még azelőtt, mielőtt az inger a szövetkárosító szintet elérte volna „megszólalnak”, és aktivitásuk is 

az inger fokozódásával tovább erősödik. Miután az inger erőssége elérte az érzékenyebb receptorok 

telítettségi szintjét, és ennek megfelelően jelük tovább nem fokozódik, a gerincvelőbe érkező jelben egyre 

nagyobb lesz a nociceptorok aktivitásának relatív aránya. 

3.62. ábra - 1. animáció (5. ábra): A gerincvelői fájdalom feldolgozás sémája 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 541  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A substantia gelatinosa ezt az inger-arányt mérlegeli. Mint az 5. ábrán bemutatott grafikon ábrázolja, amíg 

behatás és így a nociceptorok aktivitása relatíve alacsony, a rendszer azok jeleit nem továbbítja, elnyomja. Ha a 

nociceptorokból bejövő jelek aránya egy bizonyos szintet meghalad, a rendszer nemcsak átengedi a jeleket, 

hanem fel is erősíti. Ennek a mechanizmusnak köszönhetően a fájdalom a legtöbb esetben hirtelen lép fel, még 

akkor is, ha a fájdalom hátterében lévő kóros folyamat már egy jó ideje fennáll, és lassan halad előre. 

Gondoljunk a fogfájásra, a fejfájások egy (elsősorban vascularis) csoportjára, a bél-kólikára, menstruációs 

görcsre, stb. A fájdalom hirtelen fellépésének, amellett, hogy eleinte a „nem veszélyesnek” minősített enyhe 

szakasz elnyomja, nem zavarja cortexünket addig nem jelentősnek minősített problémával, „sokkoló”, 

alarmírozó hatása van, ami a célt, a sérült testrészünkre való koncentrálást még jobban szolgálja. 

Számos klinikai adat is bizonyítja a mechanizmus működését. A syphilis egy késői tünetcsoportja, a tabes 

dorsalis esetén például, a spirochéták gerincvelői idegek dorsalis gyökerében, a Nageott pont {3.7.5.2.} 

környékén az epikritikus rendszerhez tartozó vastag rostokat szelektíven elpusztítják. A sérült epikritikus 

rostokon keresztül nem érkezik a fájdalom-analizáló rendszerbe számottevő információ, az arány kórosan 

megbomlik. A fájdalomérző receptorok már igen kis, jelentéktelen szöveti izgalmat jelentő aktivitásakor, akár 

simogatáskor az epikritikus jelek hiányában a nociceptorokból érkező jelek túlsúlyba kerülnek, így az egyensúly 

felbomlása miatt a rendszer szinte bármilyen kis ingerre fájdalmat jelez. 

4.5. 5. A tractus spinothalamicus (Edinger) 

A nociceptív jelek substantia gelatinosa által feldolgozott információi egy hosszú pálya, a tractus 

spinothalamicus közvetítésével a teljes agytörzsön áthaladva közvetlenül a thalamus specifikus érző magjaiba 

jutnak (6. ábra). 

3.63. ábra - 6. ábra: A tractus spinothalamicus 
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A pálya fájdalomérzetet közvetítő rostjai a IV. Rexed laminában lévő nagy, orsó alakú sejtjeiből erednek. A 

rostok a commissura alba anteriorban, a canalis centralis előtt áthaladnak a túlsó oldalra, és a radix anterior 

rostjainak kilépése körül felszálló tractus spinothalamicust alkotják. A pályához egyéb protopátiás modalitást 

(felületes tapintás, hőmérséklet) szállító rostok is csatlakoznak. E rostok perikaryonjai a cornu posterius 

ventrális részéhez közeli V. Rexed laminában helyezkednek el. 

A spinothalamicus pálya helyének és szerkezetének leírása nem egységes. Valójában egy, a funiculus 

anteriorból kiindulva a funiculus lateralis elülső harmadának felületes rétegéig terjedő széles pálya. A 

hosszirányban futó pályát középen a radix anterior kilépő motoros rostjai keresztezik, így ezen a területen a 

tractus spinothalamicus rostjainak denzitása kisebb. Emiatt néhány szakkönyv két spinothalamicus pályát említ: 

egy anteriort és egy lateralisat figyelmen kívül hagyva annak a kilépő axonok által átszabdalt középső részét. 

A pálya iskolapéldája az idegrendszer somatotopiás és funkciotopiás elrendeződésének (7. ábra). A két kifejezés 

azt írja le, hogy a pálya rostjai eredésük (testséma szerinti elhelyezkedése) és funkciójuk szerint meghatározott 

helyet foglalnak el. A somatotopiás elrendeződés a Kahler-szabály szerint történik. A szabály kimondja, 

minél hosszabb egy fel-, vagy leszálló pálya, azaz minél később lép ki a gerincvelőből (azaz minél később lép 

be a rost a gerincvelő szürkeállományába), annál felületesebben fut, pontosabban annál távolabb helyezkedik el 

a gerincvelő szürkeállományától. Ennek megfelelően a tractus spinothalamicus alsó végtagból eredő rostjai 

felületesen, a felső végtagból, és a nyakból eredőek a szürkeállomány mellett helyezkednek el, míg a törzsből 

eredőek a kettő között találhatók szegmentális elrendezésben. Természetesen a teljes elrendezés csak a felső 
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cervicalis gerincvelői szegmentumokban látható, hiszen ott valamennyi testrészből származó rost már 

megtalálható, de a szabály a lejjebb elhelyezkedő szegmentumokra is érvényes. 

3.64. ábra - 7. ábra: A Kahler szabály (bal oldalt), valamint a somatotopiás és 

funkciotópiás elrendezés elve 

 

Az egyes protopátiás érzéskvalitásokat szállító rostok (funkciotopiás elrendeződés) medio-lateralis megoszlást 

mutatnak. A pálya laterális részén a hő információkat szállító, középső, részben a kilépő motoros rostokkal 

átszabdalt területen a fájdalom, míg a funiculus anteriorba eső részen a felületes tapintás szolgálatában álló 

rostok vannak. 

A tractus spinothalamicus a gerincvelőben végig megtartja fent leírt helyzetét. A nyúltvelőben dorsolateralis 

irányba húzódik. A nyúltvelő nyílt részén az oliva inferiortól dorsalisan helyezkedik el, a felszíntől a tractus 

spinocerebellaris anterior választja el. A hídban dorsalis irányba változtatja helyzetét. A nuclei pontistól 

dorsalisan, a lemniscus medialis és a lemniscus lateralis között foglal helyet. A mesencephalonban a tegmentum 

középső szintjén a lateralis felszínen fut. Tőle mediálisan helyezkedik el a lemniscus trigeminalis. 

A pálya rostjai mindvégig megtartják somototopiás elrendezésüket; a test felső részéből származó rostok végig a 

medialis oldalon helyezkednek el. A diencephalonhoz érve a pálya a thalamus {3.4.8.} specifikus érző 

magjainak (nucleus ventralis posterolateralis, VPL) neuronjain végződnek. 

4.6. 6. Az agyidegek fájdalomérző pályái 

Mint korábban említettük, az agyidegek ellátási területének nociceptoraiból eredő információ az agyidegtől 

függetlenül a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben (2. ábra) végződnek, részben a tractus spinalis nervi 

trigeminin keresztül leszállva a gerincvelő nyaki szakaszának substantia gelationosajában végződnek. A mag 

mind szerkezeti, mind működési szempontból a gerincvelői substantia gelatinosa folytatásának tekinthető. A 

magból kilépő rostok kereszteződés után a nyúltvelő, túlsó oldalának közepén haladnak felfelé, majd a hídban a 

lemniscus trigeminalishoz csatlakoznak, és azzal együtt a thalamus nucleus ventralis postero-medialis-ában 

(VPM) {3.4.8.} végződnek. 

4.7. 7. A zsigeri fájdalom 
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A fent leírt nociceptorok a zsigerek falában is nagy számban előfordulnak. A zsigerek falának feszülését, 

szövetkárosodást (vágás, tépődés), az égést, valamint kóros állapotokban a szövetekből felszabaduló kémiai 

anyagokat érzékelnek. Különösen érzékenyek a gyulladások és az ischaemia során felszabaduló anyagokra. 

A zsigeri nociceptorok és pseudounipoláris neuronjaik felépítése, lefutása és elhelyezkedése nagymértékben 

hasonló a somatikusakéhoz. Az afferens rostok a sympathicus és parasympathicus efferens idegekben futnak. A 

sensoros neuronok szintén a ganglion spinaleban, illetve az agyidegi érző ganglionokban találhatók. A primer 

visceralis nociceptorok rostjai is radix posterioron keresztül a substantia gelatinosában, illetve az agyidegeken 

keresztül a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben végződnek. Az információ ez esetben is a tractus 

spinothalamicus, illetve a lemniscus trigeminalis révén éri el a thalamust. Becslések szerint a zsigeri afferensek 

teszik ki az afferens idegrostok 5-10 %-át. 

A motoros résztől eltérően, a zsigeri afferenseket nem osztjuk sympathicus és parasympathicus csoportra, azok 

egységesen viselkednek. Szintén nem egyértelműen követik azt a vegetatív ideget, melynek ágai a nociceptorok 

környezetében vannak. Így például bár a vagusban számos zsigeri afferens fut, ugyanakkor a vagus által 

innervált bélfali simaizmok közötti nociceptorok jelét jórészt a szervet ellátó ereket beidegző sympathicus 

idegek juttatják a gerincvelőbe (pl. nervi splanchnici). 

A visceralis fájdalmak diffúzak, különösen a kezdeti stádiumban igen nehezen lokalizálhatók. Ennek a rendszer 

diffúzabb felépítése mellett részben az az oka, hogy zsigereinkről nincsen olyan pontos, élményszerű 

tájékozódásunk, mint testfelületünkről. A zsigeri fájdalmak gyakran „kisugároznak”, és a kóros elváltozástól, a 

fájdalom forrásától távoli helyen (is) megjelennek megnehezítve a fájdalom helyének és okának azonosítását 

(Head zónák, {3.4.9.2.}). Ennek anatómiai alapja az, hogy a fájdalomérzet a szomatikus fájdalomérzettel 

azonos struktúrákban, a substantia gelatinosában dolgozódik fel, és ezért van az „áthallás”. 

Gyakori jelenség, hogy belső szervek olyan kóros elváltozásánál, melyek még önmagukban nem fájdalmasak, a 

zsigeri fájdalom megjelenésének területe a szokásosnál érzékenyebb, hyperalgesias lesz, ami az adott terület 

fájdalomanalizáló idegsejtjei részleges aktivitásárából eredő „áthallásra” utal. Szintén ilyen korai, még rejtett 

fájdalom a zsigeri reflexeket élénkíti. Ezért van például sokkal könnyebben hányingerünk, vagy a szokásosnál 

sokkal kisebb ingerre hányunk kezdődő gyomor, vagy bélgyulladásnál. 

Különösen nagy számban fordulnak elő zsigeri nociceptorok a zsigerek és erek falában található simaizom 

sejtek között. Ezek felelősek a fájdalom egyik legkellemetlenebb csoportjáért, a görcs érzéséért. Minden, amit 

görcsként élünk meg erőteljes izom-összehúzódás az alapja. A leggyötrőbb fejfájás hátterében is érgörcs, az 

artériák simaizmának intenzív kontrakciója áll. A görcs esetében a fájdalmat kiváltó inger összetett; részben a 

szövetek feszülésén, részben a következményes ischaemia hatására felszabaduló bioaktív anyagok váltják ki. 

4.8. 8. A thalamus érző funkciója. Somatosensoros agykérgi 
területek 

3.65. ábra - 8. ábra: A thalamus szerkezete 
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A thalamus a diencephalon központi magcsoportja. A magok több funkciót szolgálnak ki, de ezek közül 

kiemelkedő szerepet játszik az érző rendszer. A legtöbb thalamus-mag az érzések feldolgozásával foglalkozik. 

Valójában a somaticus és visceralis érzések központi subcorticalis elosztórendszerének tekinthető. 

Bár a thalamusig a protopátiás és epikritikus rendszer egymástól jól elkülönül, mindkét rendszer végül a 

thalamus specifikus érző magjaiban (nucleus ventralis posteromedialis VPM és posterolateralis VPL) (8. ábra) 

találkoznak. A magokat specifikusnak azért nevezzük, mert bennük jól nyomon követhető a somatotopiás 

tagozódás. A medialis mag a fej, a lateralis a test többi részének érző-információit gyűjti össze. A magokon 

belül is az információ gerincvelői szegmentumoknak megfelelően lemezesen tagolódik. 

A thalamus specifikus érző magjaiból az ott feldolgozott információ, köztük a minket érdeklő fájdalomérzeté, 

több úton halad tovább. Ezek: 

4.8.1. 8.1. Radiatio media (superior) thalami 

A VPL-ből és VPM-ből kijövő axonok egy része a thalamus felső-laterális részén elhelyezkedő nucleus lateralis 

dorsalis és nucleus lateralis posteriorba (LD, LP) fut. Innen egy vastag pálya fut fel a capsula internán {3.7.6.4.} 

keresztül a parietális kéregbe, a gyrus postcentralisba. A sulcus centralis mögött elhelyezkedő, mintegy ujjnyi 

szélességű kéregrész az agy úgynevezett specifikus somatosensoros kéregterülete (Brodmann area 3, 1, 2). A 

radiatio media thalami a capsula internában, annak térde mögött, a tractus corticospinalis (piramis-pálya) és a 

tractus parieto-temporo-occipito-pontin (Türck) pályák között halad. A pályában szintén fellelhető a 

somatotopia, ami a VPL-VPM-hez képest 90 fokban elcsavarodott: a test felső részének információi hátul 

helyezkednek el. 

A gyrus postcentralis elsődleges feladata a testünk különböző területeiről érkező érzések lokalizálása. Benne 

jól definiált somatotopiás elrendezés található. Testünk alsó feléről származó érzületek feldolgozási helye a 

mediálisan, részben az agykéreg mediális oldalán, míg a felső testrészeké a konvexitás laterális részén 

helyezkedik el. Az elhelyezkedés nem következetes. A konvex rész leglaterálisabb területére a nyak középső 

része vetül, ezt követi a nyak többi része, majd a fej. A szegmens csúcsán, a konvexitás mintegy 1/3-ánál a 

fejtető található. A következő szegmentum ismét egy fordított darab: a nyak alsó része, a vállöv, a felső végtag, 

majd a mellkas felső része. A területben leglaterálisabban az utóbbi helyezkedik el. A gyrus postcentralis 

maradék része, mintegy fele, már következetes. A mellkas alsó részétől a gerincvelői szegmentumoknak 

megfelelően helyezkedik el a has, a medence, az alsó végtag, végül a gáttájék vetülete. A sacralis 

szegmentumok vetülete már a parietalis lebeny mediális felszínén van. 

Az egyes testrészek kérgi vetületének kiterjedése nem arányos a testfelszínnel. Azok a testtájékok, ahol nagyobb 

számban fordulnak elő érzőideg-végződések, a kérgen jóval nagyobb területet foglalnak el. Kiemelkedő ezek 

közül a kéz, különösen a mutatóujj, az ajkak és a nyelv. Az nyelvnek például nagyobb a kérgi területe, mint a 

teljes törzsnek. A kérgi reprezentációval arányosan „eltorzított” emberi alakot homunculusnak nevezik 

{3.7.6.5}. Számos formában találhatók meg tankönyvekben és az Interneten. 

4.8.2. 8.2. Radiatio anterior thalami 

A VPL-ből és VPM-ből kijövő axonok egy másik része részben a thalamus intralamináris magjainak 

közvetítésével a thalamus mediodorsalis magjában végződik. Ez a nagyméretű mag a lamina medullaris 

internától mediálisan helyezkedik el. A magból egy igen erős pálya sugárzik szét a frontális lebenybe, főleg 

annak elülső részébe, a radiatio anterior thalami. A pálya egy része a nucleus anterior thalamiból ered, ami 

emellett a hypothalamussal, a corpus mamillarevel (fasciculus mamillithalamicus) és a limbikus rendszerrel is 

létesít kapcsolatot. 

A radiatio anterior thalami a capsula interna legelülső helyzetű pályája. Rostjai vízszintesen, vagy lapos szögben 

futnak, így a törzsdúcok és a capsula interna tanulmányozására készített szokásos Flechsig metszlapon 

{2.4.A4.} nem láthatók, mert annak síkja alá kerülnek. A pálya rostjai komplex információkat tartalmaznak, így 

megbízható somototopiás tagozódást nem tudtak benne kimutatni. 

A pálya, valószínűleg a nucleus anterior thalamiból származó információkkal együtt az érzések, esetünkben a 

fájdalom élmény-jellegéhez ad támpontot. Ez a pálya szükséges ahhoz, hogy az érzést kellemesnek érezzük, és 

emiatt igyekezzünk azt minél tovább fenntartani, vagy megismételni; kellemetlennek, amit igyekezzünk minél 

hamarabb elkerülni; vagy közömbösnek, ami csak egy információ, pillanatnyi érzelmi állapotunkat, 

cselekvéseinket jelentősen nem befolyásolja. A pálya alapvető feladata az, hogy a környezetünket, helyzetünket 
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differenciáltan kezeljük, az örömet, bánatot, vagy veszélyérzetet érezzünk, azaz befutó somatosensoros 

információk ezen a pályarendszeren keresztül befolyásolják érzelmi életünket. 

A pálya sérülése közömbössé, érzelem-szegénnyé teszi az embert. Ezt a tulajdonságát felismerve használták az 

idegsebészek korábban, a hatékony pszichopharmaconok felfedezése előtt a pálya sebészi átvágását (frontális 

leukotomia) másképpen kezelhetetlen, ön és közveszélyes, dühöngő elmebetegek lecsillapítására. A műtétet 

követően az elmebetegek egy közömbös, „minden mindegy” állapotba mentek át, környezetük nem tudta őket 

ingerelni, felbosszantani. Talán sokan emlékeznek a „Száll a kakukk fészkére” című nagyszerű filmre. A film 

főhősét, akinek színes egyéniségét konzervatív környezete nem tudta elviselni, végül szintén ilyen operációnak 

vetették alá. Jack Nicholson kiválóan játszotta el a műtét következményét, egy szürke, érzelem nélküli, sem 

örömöt, sem bánatot nem mutató személyiséget, akit korábbi életével szöges ellentétben a környezeti iránti 

érdeklődés teljes hiánya jellemzett. 

Hasonló okokból használják a frontális leukotomiát néha igen erős, a legerősebb kábítószerekkel sem 

csillapítható fájdalomtól szenvedő, terminális stádiumban lévő tumoros betegek kezelésére. A műtétet követően 

beteg érdekes állapotba kerül. A fájdalom tudatosul benne, le tudja pontosan írni a fájdalom helyét (azaz a gyrus 

postcentralisba zavartalanul bejut az információ), de az érzést nem tulajdonítja egyáltalán kellemetlennek (sem 

kellemesnek), a korábban elviselhetetlen fájdalmat egy teljesen közömbös „fáj, de nem zavar” formában éli 

meg. 

4.8.3. 8.3. Vegetatív kapcsolatok 

3.66. ábra - 9. ábra: A hypothalamus magjai 

 

Érzéseink, különösen a fájdalom, nemcsak tudatosulnak, nemcsak információt adnak tudatunknak, hol mi 

történik velünk és bennünk, hanem szerveink állapotát, működését is befolyásolják autonom idegrendszerünkön 

keresztül. Számos hétköznapi példa bizonyítja ezt. Ha bőrünk felülete lehűl, a sympatikus idegrendszer lokális 

aktiválása következtében az adott területen elhelyezkedő musculus arrector pili összehúzódik és lúdbőrösek 

leszünk. Melegnek kitett bőrterületeken verejtékezés indul el. Kellemetlen érzések, főleg fájdalom, szerveink 

állapotát kiterjedten befolyásolja, megváltozik szívverésünk, légzésszámunk, az egyes szervek vérellátása, 

bélműködésünk, sőt néha sphinctereink is önállósítják magukat. Az érzések közül a fájdalom különösen erősen 

hat szerveinkre. Tartós fájdalom nemcsak átmenetileg csökkentik, függesztik fel egyes szerveink működését, 

hanem maradandó károsodás is léphet fel ennek következtében bennük („sokk szervek”). 

A vegetatív idegrendszer központja, agya a hypothalamus. Az ebben elhelyezkedő néhány mag szervezetünk 

homeostasisának legfontosabb irányítója. A hypothalamus nemcsak a klasszikus „vegetatív idegrendszert”, a 

sympathicus és parasympathicus rendszereket irányítja, hanem a hypothalamo-hypophysealis rendszeren 

keresztül az endokrin rendszerünket is. 
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Az érző receptorokból eredő információ itt is elsősorban a „nagy elosztón”, a thalamuson keresztül érkezik a 

hypothalamusba. Bár a pontos elérési útvonalat még vitatják, valószínűsíthető a dorsomedialis mag, az 

intralaminaris magok, a nucleus anterior thalami, melynek kétoldalú összeköttetései vannak a hypothalamussal, 

valamint a középvonali magcsoport közvetítő szerepe, ahonnan az információ rövid úton eljuthat az alattuk 

elhelyezkedő hypothalamusba. 

4.8.4. 8.4. A fájdalomérzés központi feldolgozásának összefoglalása 

A testszerte generálódó nociceptív információk egy közös pontba, a thalamus specifikus érző magjaiba (VPM, 

VPL) konvergálnak. Érdekes módon, ugyanezen magokba futnak be az addig jól elkülönülő epikritikus 

érzőrendszerből származó információk is. Az érzésekből származó jelek ebből az „elosztó központból” 

különböző funkciók kiszolgálására több irányba futnak szét. 

Az érzések tudatunkra ható összetevői két, eltérő útvonalon jut az agykéregbe: az érzések lokalizálása; hol 

történik valami, és az érzések minősége; mit jelent számunkra ez az érzés. A lokalizáláshoz a jel a thalamus 

dorsolaterális magjai közvetítésével a radiatio thalami anterioron át jut a helyszín meghatározását végző kérgi 

területre, a gyrus postcentralisba. 

Az érzés minőségének meghatározását szolgáló útvonal a medialis magok, részben az elülső magok bevonásával 

a radiatio thalami anterioron keresztül érkezik a frontalis lebenybe. Itt, a frontalis, mozgató lebenyünkben az 

érzések minőségének szerepe a környezetünkre adott válaszaink irányítása, azaz segítséget ad mozgásainkat 

előkészítő elhatározáshoz. Kellemetlennek azt éljük meg, amiről a múltban rossz tapasztalatunk volt, azaz 

elhatározásunkat olyan irányba befolyásolja, hogy lehetőleg ne ismételjük meg, kerüljük el a jövőben ugyanazt a 

hibát, illetve tegyünk valamit azért, hogy ne követhessünk el hibát. Például a fájdalom esetén akadályozzuk meg 

a testrészeink károsodásának terjedését. Örömöt, kellemes élményt akkor érzünk, ha érzékszerveink segítségével 

környezetünk helyzetét úgy ítéljük meg, hogy egy számunkra kellemes esemény bekövetkezése várható, vagy az 

már zajlik. 

A harmadik útvonal az érző információ nem tudatosuló, vegetatív hatásai. Ehhez az fájdalom-információnak a 

vegetatív idegrendszer központjához, a hypothalamushoz kell jutnia. 

4.9. 9. A fájdalomérzékelő rendszer egyéb szolgáltatásai és 
kapcsolatai 

Az önmagában komplex, subcorticalis pályarendszernek a fájdalomérzés közvetítésén kívül számos egyéb, a 

szervezetünk számára hasznos, illetve a mindennapi orvosi gyakorlat számára ismerendő funkciója, tulajdonsága 

van. 

4.9.1. 9.1. A nociceptív reflex 

A nociceptív reflex, avagy a reflexet jobban leíró „azonos oldali flexor, keresztezett extensor reflex”, amit a 

legtöbb tankönyv a jelen témától izoláltan tárgyal, valójában a fájdalomérző rendszer egyik 

„mellékszolgáltatása”. Lényege, hogy a fájdalomérzetet közvetítő tractus spinothalamicusban futó axonok két 

kollaterálisával egy igen hasznos járulékos funkciót tölt be. 

Mint korábban ismertettük {3.4.5.} a nociceptív információkat szállító rostok a substantia gelatinosában történő 

kiértékelést követően a funiculus anterior dorsalis részén kereszteződnek, majd a tractus spinothalamicusban 

szállnak fel. A pálya fájdalomérzést közvetítő axonjainak perikaryonjai a IV. Rexed laminában vannak. Az 

axonok az eredés szegmentumában, még kereszteződésük előtt egy kollaterálist adnak, mely az adott 

szegmentumban lévő kapcsoló neuronokon végződik. Ezek az információt az elülső szarvi mozgató-

neuronokhoz közvetítik. Miután a tractus spinothalamicusban futó axon a túloldalra került, néhány 

szegmentummal feljebb egy újabb kollaterálist ad le. A kollaterális immár a túloldalon szintén motoneuronok 

működését befolyásoló kapcsoló-neuronokon végződik. 

A reflex testszerte létezik, mégis számunkra a mindennapi életben az alsó végtagon a leghasznosabb, így ennek 

példáján mutatjuk be (10. ábra). A reflex számára legfontosabb nociceptív terület a láb, elsősorban a talp. A 

talpról a fájdalomérzet alapjául szolgáló jelek a sacralis gerincvelői szegmentumokba érkeznek. Ugyanezen 

szegmentumok idegzik be a comb flexorait és a lábszár extensorokat is. Elhelyezkedésük miatt mindkét 

izomcsoport funkcionálisan flexor („rövidítő”) hatású az alsó végtagra. A fent leírt első axon-kollateralis tehát 

tipikusan az alsó végtagot felemeli, „rövidíti”. 
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A második, már túloldalon futó kollaterális a lumbális szegmentumok területén ágazódik el a fő axontörzsből. 

Ezen területek gerincvelői idegei a comb extensorokat innerválják. A talpból érkező fájdalom-jel hatására tehát 

a fájdalom kiváltásának helyéhez képest túloldali comb-extensorok húzódnak össze, azaz a túlsó lábat 

„megnyújtják”. 

3.67. ábra - 2. animáció (10. ábra): A nociceptív reflexív, mint a tractus spinothalamicus 

„szolgáltatása” 

 

Miért jó nekünk ez a mechanizmus? Mint korábban írtuk, a fájdalom információ a vékony nociceptív axonokon 

keresztül lassan terjed. Mire a jel a tudatunkba jut, már egy-két másodperc is eltelik. További egy-két másodperc 

szüksége ahhoz, hogy kielemezzük, hogy milyen gonosz dolog történik talpunkon és erre a lábunk felemelésével 

reagáljunk. Ez alatt a néhány másodperc alatt a szög már mélyen belement a talpunkba, az égő cigaretta, 

amelybe beleléptünk, már maradandó égési sebeket okozott, vagy kificamodott bokánkat tovább terheljük, ami 

nehezebb gyógyulást eredményez. A helyzetet súlyosbítja, hogy miután sérült lábunkat eltávolítottuk a noxa 

helyéről, azaz felemeltünk, másik alsó végtagunkra dupla terhelés jut, emiatt egyensúlyunkat elveszítjük. Ennek 

megelőzésére egy újabb észlelés, és kompenzációs cselekvés szükséges. 

Az igen egyszerű felépítésű, mindössze egy alapvetően más célt szolgáló pályarendszer két axon-kollaterálisát 

használó reflex ezt a feladatot sokkal gyorsabban és precízebben elvégzi helyettünk; ezzel komolyabb 

károsodást előzhetünk meg. Valószínűleg mindegyikünknek volt olyan élménye, hogy rosszul lépve 

kificamította bokáját. A sérült lábat szinte azonnal felrántottuk, tehermentesítettük, és a másikkal szinte 

dobbantva segítettük a sérült végtagot még jobban eltávolítani a károsító területről. Valójában az esemény már 

régen lezajlott, mikor tudatosult bennünk, valójában mi is történik, és a fájdalmat is észlelhetően később kezdtük 

érezni. Mindez a nociceptív reflexnek köszönhető. 

4.9.2. 9.2. Head zónák 

A viscerális fájdalom orvos-gyakorlati szempontból érdekes tulajdonsága, hogy nemcsak nehezen lokalizálható, 

hanem a fájdalmat gyakran a sérült területtől távol érezzük. A bizonytalan lokalizációnak elsősorban az az oka, 

hogy nincsen személyes élményünk arról, hogy hol vannak szerveink. Az érzések helyének azonosítása tanult 

funkció. Számtalanszor megtapogattuk, beütöttük, megsimogatták bőrünk bizonyos részeit, mire – csecsemő és 

kisgyerek korunkban – megtanultuk, hogy egy adott érzés testfelületünk melyik részről ered. Miután célzottan 

nem szoktuk, nincs lehetőségünk például szívünket megsimogatni, pancreasunkat megböködni, stb., belső 

szerveinken való érző tájékozódás, a fájdalomérzeté is, bizonytalan, diffúz. 

3.68. ábra - 11. ábra: Néhány viscerális Head zóna 
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Tovább rontják a helyzetet az „áthallások”. Mint leírtuk {3.4.7.}, a szomatikus és zsigeri fájdalom feldolgozása 

egy területen, elsősorban a substantia gelatinosában történik. A fájdalom feldolgozás mechanizmusa és az 

idegsejtek sokoldalú kapcsolata miatt a nociceptorok intenzív aktivitására a fájdalomérzet a szomszédos 

területekre is kiterjed, ami miatt kezdetben hyperalgesiát, fokozott érzékenységet, később fájdalmat érzünk az 

adott területen. Miután a „fájó” bőrfelületünkről több konkrét élményünk van, mint zsigereinkről, zsigeri 

fájdalmakat jórészt az egy-két dermatomára kiterjedő bőrfelületünkre lokalizáljuk. A peritoneum visceralis 

lemezében illetve a zsigerekben lévő nociceptorok polimodálisak és számuk kevesebb, mint a bőr-

nociceptoroké. Másrészt, centrális projekciójuk átfedést mutat a bőr-afferensekével, és a konvergencia miatt a 

spinothalamicus eredő neuronokat ingerli. Miután nincsen specifikus zsigeri spinthalamicus pálya, az 

információ a bőrre vetítve halad a felsőbb központok felé, és mint bőr-fájdalom tudatosul. Azt a bőrterületet, 

ami a zsigeri károsodások esetén látszólag (érezhetően) fáj, leírója után az adott szerv Head zónájának 

nevezik. A Head-zónák így a belső szervekben keletkezett fájdalom projekciós zónái, és a projekció a zsigeri 

afferens-bőr-afferens konvergenciára vezethető vissza. 

A helyzetet még tovább bonyolítja, hogy fejlődésük során, miután érellátási és idegi kapcsolataikat kialakították, 

a szervek egy része messzire vándorol maga után húzva idegeit. Fájdalom esetén a szerv nem a végleges 

helyének megfelelő dermatomot érzékenyíti, hanem azt, ahol az idege a gerincvelőbe belép. Ez esetenként igen 

távol is lehet. 
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Egyes szervek Head zónája a szervek közelében van, mint például az appendixé (Mac Burney pont), vagy a 

beleké. A gonádok, melyek a felső lumbális területen indulnak fejlődésnek és idegi kapcsolataik is ott 

maradnak, lumbális dermatomban jelzik fájdalmukat. Érdekes még, hogy az alsó nyaki területen kialakuló 

szervek vállövi Head zónája; az epehólyagé a jobb, a rekeszé mindkét oldalon. Mindkét szervet az expandáló 

tüdő és a növekvő szív nyomta le végső helyére, de idegi összeköttetései láthatóan megmaradtak az eredeti 

helyen. A válltájéki epehólyag fájdalom amiatt keletkezik, mert a n. phrenicus ad ágakat a májat körülvevő 

peritoneumhoz, és az epehólyag irritációt a peritoneum révén érzékeli. Ősrégi megfigyelés, hogy a szív 

vérellátási zavarai (angina, infarktus) esetén a bal karban és alkarban jól azonosítható zónában érzünk heves 

fájdalmat, ami típusosan a bal negyedik ujjba sugárzik. Miután a szívet és az érzelmeket a legtöbb kultúrában 

összekapcsolják, e megfigyelés alapján viseljük a szív Head zónájának megfelelően a jegygyűrűt a bal 4. 

ujjunkon. A szívtáji fájdalom sugárzása a nervus ulnaris területébe azzal magyarázható, hogy a szív afferenseket 

a szimpatikus nervi cardiaci szállítja abba a felső thoracalis gerincvelői régióba, ahová a plexus brachialis is 

(Th1) vetül. Az irradiáció a hátsó szarvban könnyen kiterjeszti a fájdalom érzését az alsó cervicalis 

szegmentumok felé (C8) ahonnan a n. ulnaris ered. 

A bőrfelületek és a zsigerek leírt érző kapcsolatai a „fordított irányban” is működnek. Régi megfigyelés, hogy 

meghatározott bőrterületek ingerlésével adott szervek működését befolyásolni tudjuk. Ezen az alapon az 

alternatív gyógyászat számos, több formában megbízhatóan működő gyógyítási eljárásait dolgozták ki, és 

évezredek óta használják, mint az akupunktúra, és a gyógy-masszázsok különböző változatai (12. ábra). 

3.69. ábra - 12. ábra: Talpmasszázs területek 
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4.9.3. 9.3. Izomtónus, formatio reticularis 

Mint máshol részletesen leírjuk {2.1., 2.4.}, az izomtónust elsődlegesen a formatio reticularis szabályozza. A 

diffúz agytörzsi neuronhálózat információt szerez gyakorlatilag valamennyi érzékelő rendszertől, így a 

fájdalomérző rendszertől is. A formatio reticularis feladata a környezet átlagos aktivitását nyomon követni, és 

ennek alapján aktív környezet esetén idegrendszerünket, köztük izmaink tónusát aktiválni, éberségünket 

fokozni. Nyugodt környezetben, amikor kicsi a valószínűsége, hogy gyorsan reagálnunk kell, szervezetünk 

energiakímélőbb „üzemmódba” megy át, izmaink tónusa és éberségünk csökken, akár el is alszunk. 

A formatio reticularis egyik leghatékonyabb aktivátora a fájdalom. A jeleket a tractus spinothalamicus és 

lemniscus trigeminalis kollaterálisai révén kapja. 

4.10. 10. A fájdalomérzés rendszerének orvosi vonatkozásai 

A fájdalomérzés patológiás, klinikai és pszichés szempontjairól jelen könyv további fejezeteiben bőséges 

információ található. Jelen fejezetben csak a legfontosabb e tárgykörbe tartozó témákat listaszerűen sorolom fel. 

• Érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás {3.5., 3.14., 3.15., 3.16. } 

• Patológiás fájdalmak, fantomfájdalom, érzéskiesések {3.5., 3.10.} 
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• A fájdalom-élmény lélektana {3.9., 3.10., 3.11., 3.12. } 

4.10.1. Tesztkérdések 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét. Egy kérdésre több helyes válasz is lehet. Ez esetben a jó megoldáshoz 

valamennyi helyes válasz betűjelét meg kell jelölni. 

1. A fájdalomérzés: (C, D) 

A. Mechanizmusa jelenősen fejlődött az evolúció során. 

B. Csak az emberben alakult ki. 

C. Receptorai csupasz idegvégződések. 

D. Receptorai kémiai ingerekre is érzékenyek. 

2. A fájdalom-érző rendszer: (B) 

A. Figyelmeztet a környezet veszélyeire. 

B. Szöveti sérüléseket jelez. 

C. Része a lemniscus medialis. 

D. Gerincvelői feldolgozása elsősorban a gerincvelő szürkeállományának oldalsó szarvában van. 

3. A nociceptorok (B, D) 

A. Csak a bőrben találhatók. 

B. Capsaicinra reagálnak. 

C. Csak szövetsérülésre reagálnak. 

D. Működésük felszíni ion-csatornák megnyílásán alapul. 

4. A polymodális nociceptorok. (B) 

A. Csoportokat képeznek. 

B. Többféle ingerfajtát érzékelnek. 

C. Periódikusan működnek. 

D. A többi nociceptorral ellentétben valamennyi testtájékon megtalálhatók. 

5. A fájdalomérzés afferensei: (D) 

A. 5-10 µm vastag axonok. 

B. Érző idegsejtjei gerincvelői szinten a substantia gelatinosában vannak. 

C. A zsigeri fájdalomérző rostok minden esetben az adott zsigerek efferens rostjaival egy idegben futnak. 

D. Érző idegsejtjei a ganglion trigeminaleban is megtalálhatók. 

6. Agytörzsi fájdalomérző mag a: (A) 

A. A nucl. tractus spinalis nervi trigemini. 

B. A nucl. tractus mesencephalicus nervi trigemini. 

C. A nucl. sensorius princeps nervi trigemini. 
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D. A nucleus tractus solitarii. 

7. A substantia gelatinosa: (A) 

A. Apró neuronokat tartalmaz. 

B. A gerincvelő elülső szarvában helyezkedik el. 

C. Az 1. Rexed laminában található. 

D. Agytörzsi megfelelője a nucl. tractus mesencephalicus nervi trigemini. 

8. A gerincvelői fájdalom-analízisben részt vesz: (A, B, C) 

A. A Lissauer zóna rostjai. 

B. A Schulze-féle comma nyalábban leszálló kollaterálisok. 

C. Az 1. Rexed lamina idegsejtjei. 

D. Az 5. Rexed lamina protopátiás információkat fogadó idegsejtjei. 

9. A tractus spinothalamicus: (B, C) 

A. Perikaryonjai a gerincvelő 2 és 3. Rexed laminájában vannak. 

B. Gerincvelői szinten kereszteződik. 

C. A gerincvelő elülső és oldalsó funiculusában is megtalálható. 

D. A thalamus ventralis laterális magjában végződnek. 

10. A Kahler szabály (A) 

A. A somatotopiás elrendezés egyik megnyilvánulását írja le. 

B. A szabály szerint a hosszabb pályák a gerincvelőben laterálisabban helyezkednek el. 

C. Csak a felszálló pályákra vonatkozik. 

D. A szürkeállomány sejtjeinek elrendeződését írja le. 

11. Az agyidegi fájdalomérző rendszer. (A, C, D) 

A. A n. vagus fájdalomérző rostjai a trigeminus fájdalomérző rostjaival azonos magban végződnek.  

B. A fájdalomérző érzéksejtek egy része a nucl. tractus mesencephalicus nervi trigeminiben található. 

C. Az agyidegek zsigeri fájdalomérző rostokat is tartalmaznak. 

D. A legvékonyabb rostok közé tartoznak. 

12. A Head zónák (B, C) 

A. A feji fájdalomérző területek összefoglaló neve. 

B. Belső szervek és a bőr fájdalomérzés feldolgozások közötti kapcsolatok eredményei. 

C. Elhelyezkedésük egy részét csak fejlődéstani ismereteink alapján tudjuk megérteni. 

D. A zsigerek fájdalomérző területei a gerincvelő hátsó szarvában. 

13. A nociceptív reflex. (B, C) 
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A. A gerincvelői epikritikus felszálló pályákhoz kapcsolódik. 

B. Két, ellenkező oldali izomcsoportot mozgat. 

C. Szerepe van a sérülések súlyosságának csökkentésében. 

D. A tractus spinothalamicus és a gerincvelői motoneuronok közötti közvetlen kapcsolaton alapul. 

14. Válassza ki a helyes állítás(oka)t: (B, D) 

A. Az evolúció során a fájdalomérzékelő rendszer jelentős változásokon ment át. 

B. A nucleus tractus spinalis nervi trigemini szerkezetében azonos a substantia gelatinosával. 

C. A fájdalom epikritikus érzésminőség. 

D. Nociceptorok a zsigerekben is előfordulnak. 

15. Válassza ki a helyes állítás(oka)t: (B) 

A. A capsaicin ingerli a mechanikai nociceptorokat. 

B. A nociceptorok TRP ioncsatornákkal működnek. 

C. Valamennyi gerincvelői ideg protopátiás érzőrostjai a substantia gelatinosában végződnek. 

D. A tractus spinothalamicus lateralis szélén fájdalomérzékelő rostok futnak. 

5. 3.e. Patológiás fájdalmak, fantom fájdalmak, a 
fájdalomérzés befolyásolásának lehetőségei. – Helyes 
Zsuzsanna, Botz Bálint [Szakmai lektor: Tajti János] 

5.1. 1. Bevezetés, etiológia, tünettan 

5.1.1. 1.1. A neuropátiás fájdalom fogalma, a neuropátiák csoportosítása 

A fájdalmat hagyományosan három nagy csoportra osztjuk: szomatikus, viszcerális ill. neuropátiás formákra. 

A szomatikus és viszcerális fájdalom egy potenciálisan káros külső hatásra (pl. forró tárgy érintése) vagy 

betegségre (pl. angina pectoris) figyelmeztet, létrejöttéhez a felszínesen vagy mélyebb szövetekben 

elhelyezkedő fájdalomérző idegvégződések ingerlése szükséges, így ez a fájdalomforma többnyire hasznos, 

hiszen segíti a szervezet integritásának megőrzését (pl. azzal, hogy rákényszerít egy sérült végtag nyugalomba 

helyezésére). A neuropátiás fájdalom ezzel szemben közvetlenül az idegrendszer károsodásának 

következtében alakul ki, ami mai tudásunk szerint többnyire irreverzibilis, az így létrejövő fájdalom 

„haszontalan”, hiszen értelmetlenül keseríti meg a beteg életét. 

A neuropátiás fájdalom a Nemzetközi Fájdalomtársaság (International Association for the Study of Pain: IASP) 

definíciója: „Fájdalom melyet közvetlenül a szomatoszenzoros idegrendszer sérülése vagy betegsége vált 

ki” 

A neuropátiás fájdalom felosztásakor két fő szempontunk a következő: 

1. a lézió anatómiai helye, 

2. a károsodás etiológiája. 

Mindezek alapján a betegek többsége besorolható négy nagy kategória egyikébe (1. táblázat). 

3.3. táblázat - 1. táblázat: Neuropátiás kórformák etiológiai-anatómiai alapú 

klasszifikációja, néhány gyakori oka 
 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 555  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fájdalmas perifériás neuropátiák 
Fantomfájdalom 

Traumás neuroma, idegsérülés 

Posztherpeszes neuralgia 

Diabéteszes mononeuropátia 

Ischemiás neuropátia 

Lyme Borrelliosis okozta neuropátia 

Perifériás idegdaganatok 

Radioterápia-indukált neuropátia 

Trigeminus/glossopharyngeus neuralgia 

Vaszkuláris és egyéb kompressziós 

szindrómák 

Polineuropátiák 
Metabolikus: 

Diabéteszes polineuropátia 

Alkoholos 

Amyloidosis 

Hypothyreosis 

Beri-Beri 

Pellagra 

Gyógyszer-okozta: 

Antiretrovirális szerek 

Cisplatin, paclitaxel, oxaliplatin 

Disulfiram 

Isoniazid 

Thalidomid 

Vincristin 

Thiouracil 

Klóramfenikol 

Metronidazol 

stb. 

Toxin-indukált: 

Arzén 

Tallium 
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Akrilamid 

Dinitrofenol 

Örökletes: 

Amyloid neuropátia 

Fabry-kór 

Charcot-Marie-Tooth-betegség 

Daganatos: 

Paraneopláziás neuropátia (carcinomák) 

Myeloma 

Infekciós/immun eredetű: 

Lyme Borrelliosis 

HIV 

Guillain-Barré szindróma 

Egyéb: 

Lövészárokláb („Trench foot”fagyási sérülés) 

Idiopátiás neuropátiák 

Centrális fájdalomszindrómák 
Vaszkuláris eredetű (hemorrhagiás/ischemiás 

stroke,) 

Sclerosis multiplex 

Trauma (agy/gerincvelő) 

Tumorok, abscessusok 

Parkinson-kór 

Komplex neuropátiás és kevert eredetű 

fájdalmak CRPS (Komplex regionális 

fájdalomszindróma) I, II 

Krónikus derékfájdalom radikulopátiával 

5.1.2. 1.2. A neuropátiás fájdalom epidemiológiája 

A neuropátiás fájdalom előfordulási gyakorisága a lakosságban nehezen határozható meg, különösen egy olyan 

alapvetően alacsony egészségtudatossággal bíró társadalomban, mint a magyar. Becslések szerint Nyugat-

Európában a lakosság akár 7-8%-át is érintheti. A betegek egy része szubklinikai szinten elveszik az 

egészségügyi rendszerben, vagy nem jut el megfelelően képzett szakellátóhoz, esetleg maga próbálja orvosolni 

baját vény nélkül kapható készítményekkel, háziszerekkel (többnyire kevés sikerrel). 

Az neuropátiás fájdalomban szenvedők legnagyobb csoportját a közép és időskorúak alkotják. A nők és a rossz 

szociális helyzetben lévők szintén gyakrabban érintettek. A leggyakoribb ok a diabétesz mellitus, a betegség 

sok évtizedes lefolyása alatt még a korszerű terápia mellett is jelentős arányban alakulnak ki a betegségre 

jellemző fájdalmas polineuropátia tünetei. A stroke-ot szenvedettek 8%-a, a gerincvelősérültek fele, a herpesz 
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zosteres betegek 10-40%-a szenved neuropátiás tünetektől. 10-20 év kórlefolyás után a Sclerosis multiplexben 

szenvedők többségénél kialakul a krónikus fájdalom. A gyakori okok között szerepel még a trigeminus 

neuralgia, rosszindulatú daganatok (a környéki idegrendszert beszűrő tumorok, vagy másodlagosan a 

kemoterápia mellékhatásaként), műtétek (thoracotomia, mastectomia, laminectomia stb.) is. A krónikus 

derékfájásban szenvedő betegek jelentős részénél (kb. 30-40%) is megjelennek neuropátiás karakterű tünetek. A 

neuropátia egy különleges formájaként említést érdemel a Komplex Regionális Fájdalomszindróma I, II 

(Complex Regional Pain Syndrome-CRPS I, II), amely főleg kisebb traumák, szövetsérülések hatására alakul ki, 

mechanizmusa nem teljesen ismert, de immunológiai folyamatok is szerepet játszanak benne (A CRPS I-et 

korábbi terminológia szerint Reflex Szimpatikus Disztrófiának, a CRPS II-t pedig Causalgia-nak nevezték). 

Fontos említést tenni a betegséggel járó életminőségromlás az egyénre és társadalomra nézve egyaránt 

hátrányos kihatásairól (QUALY=Quality Adjusted Life Years, DALY=Disability Adjusted Life Years), ill. a 

krónikus lefolyás során kialakuló számos komorbiditásról (szekunder depresszió, szorongás, inszomnia stb.). 

5.1.3. 1.3. A neuropátiás fájdalom tünetei 

Mivel az idegrendszeri károsodás egyaránt vezethet a szomatoszenzoros funkciók kieséséhez, ill. rendellenes 

működéséhez, ezért a neuropátiás fájdalmaknak hagyományosan negatív (működéskieséssel járó) és pozitív 

(rendellenes „többlet” működés) tüneteit különítjük el. 

Negatív tünet lehet például a különböző taktilis (tapintó), termális (hő) ingerek érzékelésének kiesése, 

hipesztézia (érzéscsökkenés), a vibrációérzékelés hiánya. Ezeket a tüneteket a beteg megéli ugyan, 

kellemetlenségükkel szembesül, azonban fájdalommal nem járnak, a betegek előbb-utóbb hozzászoknak 

ehhez a megváltozott állapothoz (pl. áttérnek az ügyesebb kezük használatára). 

A pozitív tünetek ezzel szemben mindig zavaróak, a folyamatos kellemetlen, fájdalmas ingert a beteg nem 

tudja megszokni, életminősége leromlik, a krónikus lefolyású betegségben előbb utóbb másodlagosan ún. 

fájdalom-személyiség alakul ki, amely gyakorlatilag egy másodlagos depresszió. Ilyen tünetek lehetnek pl. a 

paresztéziák (spontán jelentkező, kellemetlen, de nem fájdalmas inger), dizesztéziák (spontán jelentkező 

fájdalmas érzészavar, tűszúrásszerű „pins and needles”; parázsló, égő „burning”érzés), hiperalgézia (csökkent 

fájdalomküszöb), allodínia (fiziológiásan nem fájdalmas, pl. taktilis, termális inger okozta fájdalom). 

3.70. ábra - 1. ábra: A neuropátiás fájdalom formái intenzitásuk és a kiváltó ok alapján. 

Cervero F, Laird JMA Mechanisms of touch-evoked pain (allodynia): a new model. 

Pain 1996 68: 13-23. alapján 
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5.1.4. 1.4. A fantom végtag fájdalom néhány sajátossága 

Régóta ismert, hogy azok a betegek, akiknek egy végtagja sérülés/műtét során amputálódott, gyakran számolnak 

be olyan érzésről, mintha az eltávolított „fantom” végtag még testük része lenne. Ez az érzés széles skálán 

mozoghat, lehet egyszerűen csak a nem létező testrész téves propriocepciója (helyzetérzékelése), de járhat 

kifejezetten fájdalmas fonákérzésekkel (dizesztéziával), zsibbadással, bizsergéssel is. 

Fantomfájdalomról akkor beszélünk, ha a beteg tévesen nociceptív ingert tapasztal egy már nem létező 

testrészből. A jelenség változó mértékben, de az amputált betegek közel kétharmadában jelentkezik, így 

számát tekintve is jelentős beteganyagról van szó. A fantomfájdalmat kialakulási mechanizmusa alapján a 

perifériás neuropátiák közé soroljuk, ahol a primer lézió az axonkárosodás a környéki idegrendszerben, amelyre 

másodlagosan rakódnak a centrális maladaptív változások. Érdekes tény, hogy minél fiatalabb korban történik a 

végtag amputációja, annál kevésbé valószínű a későbbiekben fantomfájdalom kialakulása. 

5.2. 2. Patogenezis 

5.2.1. 2.1. A neuropátiás fájdalom etiológiájáról általában 

A perifériás neuropátiák felosztásakor egyrészt megkülönböztetünk mono- ill. polineuropátiákat (azaz egy 

vagy több ideget érintő formákat) A mononeuropátiák legtöbbször traumás, vagy kompressziós eredetűek. Ez 

utóbbi leggyakoribb formája a carpalis alagút szindróma. A polineuropátiák többnyire metabolikus (pl. 

diabétesz) vagy toxikus (pl. kemoterápia) eredetűek. Az immunmediált neuropátiák jóval ritkábbak, 

leggyakoribb formájuk a Guillain-Barré-szindróma incidenciája sem haladja meg az 1-2/100 000 főt évente. 

A perifériás idegek károsodásának hátterében három különböző patofiziológiai folyamat állhat. Ezek egyike az 

úgynevezett Waller-féle degeneráció, amikor is az adott ideg neurális (axon, myelin) és egyéb elemei (epi, peri, 

és endoneurium) egyszerre károsodnak (neuronopátia). Ezt leggyakrabban durva mechanikai trauma hozza létre. 

A funkció visszatérésére ilyenkor kevés esély van, általában egy másik ideg vagy gyök részéről létrejövő 

kollaterális ingerületátvitel (ephactic crosstalk ill. axonális sprouting) által. Ez utóbbi mechanizmus azonban 

egyben a hibás összeköttetések révén a panaszok, diszesztéziák egyik fő forrása is (2. ábra). 
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3.71. ábra - 2. ábra: Dizesztéziák kialakulásának mechanizmusai perifériás 

neuropátiákban. 2.a. ábra: Fiziológiásan a különböző szenzoros modalitások egymástól 

elkülönülve továbbítódnak a központi idegrendszerbe 

 

3.72. ábra - 2.b. ábra: A myelinhüvely sérülése esetén (myelinopátiák) az axonok már 

nem izoláltak, köztük rendellenes módon terjedhet az ingerület, ami téves percepcióhoz 

vezet 

 

3.73. ábra - 2.c. ábra: Egy perifériás ideg sérülésekor (leggyakrabban trauma 

következtében) a gyógyulás ritkán kielégítő. A disztális axonok egy része hibásan 

kapcsolódik össze, míg mások összeköttetés hiányában elhalnak. A fenti példában a 

fájdalomingerek és hőingerek továbbítása kiesik, ill. a taktilis ingereké csökken (negatív 

tünetek) míg a fájdalom pályarendszerével kórosan összekapcsolódva taktilis és 

hőingerek tudatosulnak tévesen fájdalomként (pozitív tünetek) 

 

Primer demyelinizáció (myelinopátia) esetében a lézió elsődlegesen a myelint érinti, az axonok, legalábbis 

kezdetben épek, viszont a szaltatorikus ingerületvezetés megszűntével a vezetési sebesség lassulása, súlyos 

esetben blokkja következik be. 

Legritkább (és egyben legrosszabb prognózisú) az úgynevezett axonális neuropátia. Ebben az esetben primeren 

az axon károsodik, nem teljesen ismert okokból (toxikus hatások, ill. az axonáramlás károsodása a feltételezett 

kiváltó mechanizmusok). A három fő mechanizmust a 3. ábra foglalja össze. 
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3.74. ábra - 3. ábra: Neuropátiás fájdalom kialakulásához vezető környéki 

idegrendszeri károsodások 

 

A tüneti dominanciát figyelembe véve beszélhetünk motoros, szenzoros, autonóm, ill. kevert neuropátiákról. 

Messze a legnagyobb figyelmet kapják ezek közül a szenzoros tüneti túlsúlyú formák, mivel korunk 

népbetegségei a diabétesz, alkoholizmus, ill. malnutríció révén nagy tömegek életminőségét rontják. A többi 

forma jelentősége sem kicsinylendő azonban le. Elég talán csak annyit megjegyezni, hogy az autonóm 

idegrendszeri neuropátia a diabéteszes betegek kardiovaszkuláris mortalitását legalább duplájára emeli. 

A szomatikus neuropátiák diagnosztikája ma már megoldott, az anamnézis, fizikális vizsgálat, ill. az 

elektromiográfia (EMG) és elektroneurográfia (ENG) birtokában a diagnózis ritkán kérdéses. A betegség 

súlyosságának megítélést segíti a DN4 kérdőív (Douleur Neuropathique en 4 Questions) amellyel 2-2 egyszerű 

kérdés és fizikális vizsgálati módszer segítségével eldönthetjük, hogy a beteg szomatikus vagy neuropátiás 

eredetű fájdalomban szenved (2. táblázat). 

[http://neurology.pote.hu/neuro/modules/nyomtatvanyok/dn4/dn4utmutato.pdf, 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/nyomtatvanyok/dn4/dn4kerdoiv.pdf] Ezzel együtt azonban fontos 

megemlíteni, hogy a betegek 20-30%-ánál a kiváltó alapbetegséget napjainkban sem sikerül tisztázni (idiopátiás 

formák). 

3.4. táblázat - 2. táblázat: DN4 kérdőív áttekintése 
 

Kérdés Válasz/tünet Magyarázat 

1. kérdés: Jellemző-e az Ön által 

tapasztalt fájdalomra az alábbi 

tulajdonságok közül egy vagy több? 

1. Égő A fiziológiás tartományon belüli 

hideg/meleg inger okozta fájdalom 

jellemző neuropátiára. 
2. Hideg 

3. Áramütésszerű 

2. kérdés: Tapasztalható-e a 

fájdalmas területen az alábbi 

tünetek közül egy vagy több? 

4. Bizsergés A bizsergés, zsibbadás jellegzetes 

negatív tünetek melyek szomatikus 

fájdalomban ritkák. A tűszúrásszerű 

(pins and needles) 

fájdalom  jellegzetes a perifériás 

5. Tűszúrásszerű érzés 

6. zsibbadás 

7. viszketés 
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Kérdés Válasz/tünet Magyarázat 

idegrendszer sérüléseire. 

1. vizsgálat: Tapasztalható-e 

fájdalom azon a területen, ahol a 

vizsgálat kimutatja az alábbi 

eltéréseket? 

8. Taktilis hipesztézia A negatív tünetek jelenléte 

ugyanabban a dermatomában ahol a 

beteg fájdalmat érez patognomikus. 
9. Algetikus hipesztézia 

2. vizsgálat: A fájdalmas területen 

a finom érintés kiváltja vagy 

fokozza-e a fájdalmat? 

10. Allodínia Az allodínia meglétének vizsgálata. 

Értékelés: A teszt során minden meglévő tünet/pozitív vizsgálati lelet 1 pontot ér, összesen 10 pont szerezhető. 

4 vagy annál több pont esetén a fájdalom nagy valószínűséggel neuropátiás eredetű. 

5.3. 3. Mechanizmusok 

A neuropátiás fájdalom kialakulása során függetlenül az alapbetegségtől és az elsődleges károsodás helyétől 

másodlagosan az idegrendszer minden szintjén kialakulnak olyan maladaptív változások, melyek következtében 

a fájdalom állandósul és a terápiára rezisztenssé válik (4. ábra). A fő mechanizmusokat ezért a periféria felől a 

központi idegrendszer (KIR) felé haladva mutatjuk be. 

3.75. ábra - 1. animáció (4. ábra): A neuropátiás fájdalom kialakulásában szerepet 

játszó legfontosabb mechanizmusok sémásan ábrázolva, kapcsolódásuk a betegség 

lefolyásával 

 

5.3.1. 3.1. A fájdalomérző idegvégződések szenzitizációja (perifériás 
szenzitizáció) 

A fájdalomérző idegvégződések (nociceptorok) amelyek nem myelinizált C vagy vékonyan myelinizált Aδ 

típusú rostok, aktiválhatóság szempontjából lehetnek egy adott modalitásra (mechanikai, kémiai, termális) 

specifikusak vagy polimodálisak. A nociceptorokat aktiválhatják a külső noxák mellett endogén anyagok is 

(gyulladásos mediátorok, neurotranszmitterek, növekedési faktorok stb.). 

Amikor egy perifériás idegben futó axonok károsodnak, megindul a már említett Waller-féle degeneráció 

folyamata. Ilyenkor a léziótól disztálisan mind az axon, mind a myelinhüvely elpusztul, a halott szöveteket 

makrofágok és T-sejtek infiltrálják egy steril gyulladást hozva létre. A felszabaduló gyulladásos mediátorok és 
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növekedési faktorok következtében lokálisan csökken a fájdalomküszöb, kialakul a neuropátia egyik fő tünete 

a hiperalgézia. 

Ennek a mechanizmusnak a jelentőségét különösen olyan betegségekben hangsúlyozzák, mint pl. a CRPS I vagy 

a posztherpeszes neuralgia. 

A szenzitizációért felelős egyik legfontosabb útvonal a Tranziens Receptor Potenciál (TRP) családba tartozó 

receptorok aktivációja a nociceptorokon. Kiemelkedő szerepe van ezen belül is a TRPV1 receptornak, melyet a 

paprika csípős ízét okozó kapszaicin aktivál, de „endogén” aktivátora a fájdalmas hőinger és számos 

gyulladásos medátor (lipoxigenáz termékek, protonok. Mindezek alapján nem meglepő, hogy a TRPV1 receptor 

fokozott aktivációja neuropátiában jellegzetes, égő fájdalommal jár. Más, a TRP családba tartozó receptorok 

szerepe (TRPA1, TRPM8) még kevésbé tisztázott. 

5.3.2. 3.2. Az érző idegvégződések rendellenes, ectopiás ingerlése 

A neuropátia pozitív tüneteiért és a fantomfájdalomért nagyrészt az érző idegrostok megváltozott 

ingerelhetősége, spontán kisülése felelős, mely sejtszinten a különböző feszültségfüggő nátriumcsatornák 

fokozott expressziójával magyarázható. Ennek alapján érthető, hogy a nátriumcsatornákat blokkoló 

hatóanyagok (carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, lidocain) miért hatásosak egyes neuropátiás betegeknél. 

A triciklikus antidepresszánsok (TCA) szintén rendelkeznek nátriumcsatorna-blokkoló tulajdonsággal, így 

eredményesen használhatók neuropátiás fájdalom kezelésére, szemben az szelektív szerotonin reuptake inhibitor 

(SSRI) szerekkel, melyeknek ilyen effektusa nincs. 

5.3.3. 3.3. Pro-nociceptív (fájdalomérzetet fokozó) változások a gerincvelői 
hátsó szarvban (centrális szenzitizáció) 

A pszeudounipoláris elsődleges érzőneuronok centrális végződései a gerincvelői hátsó szarvban szinaptizálnak a 

másodlagos szenzoros neuronokon. A központi idegrendszer, így a fájdalomérző rendszerben is a fő 

excitatorikus neurotranszmitter a glutamát, melynek három receptora ismert (az ioncsatornához kapcsolt 

AMPA és NMDA [N-metil D-aszpartát] receptorok, valamint a Gs/q proteinhez kapcsolt (metabotrop) receptor 

mGluR). A hátsó szarv területén az AMPA receptorok fokozott aktivációja, ill. az NMDA receptorok 

fiziológiás gátlás alóli felszabadulása együttesen idézi elő a másodlagos érző idegsejtek fokozott 

ingerelhetőségét, amelyek így már nem csak a C és Aδ, hanem az Aβ rostok által is ingerelhetővé válnak. Ez 

egy folyamatosabb fájdalomingerhez (pin-prick hiperalgézia), vagy normálisan nem fájdalmas stimulusok által 

kiváltott fájdalomhoz (allodínia) vezet. Mindezek alapján logikus lépésnek látszott a glutamát-receptorok 

blokkolása, ám a klinikai vizsgálatok nem voltak meggyőzőek (memantin, dextrometorphan), viszont a ketamin 

hatékonynak bizonyult több neuropátiás fájdalomszindróma kezelésére. 

5.3.4. 3.4. A spinális inhibitoros rendszer gátlása 

A spinális inhibitoros rendszer jelentőségére talán leginkább az először 1896-ban leírt termális rács-illúzió 

kísérlet világít rá. A bárki által elvégezhető kísérletben felváltva helyeztek el egymás mellé meleg és hideg 

fémrudakat. Az egyszerre csak egy rúddal érintkező kísérletező egyértelműen érzi a hideg/meleg ingert, ami 

nem kellemetlen mértékű (40/20 °C). Ha azonban egyszerre ér hozzá több rúdhoz, akkor kellemetlen, égő 

érzésről számol be. A jelenség oka, hogy a meleg ingert közvetítő rostok a hátsó szarvban blokkolják hideg 

ingert közvetítő Aδ rostokat, így viszont a fájdalmas hőingereket közvetítő C rostok felszabadulnak a gátlás alól 

és tévesen fájdalmas hőingert továbbítanak a magasabb központok felé – ez a jelenség játszódik le a neuropátiás 

égő fájdalom kialakulásakor is. 

További fontos mechanizmus a fájdalom leszálló gátló pályarendszerének csökkent működése (különösen az 

endomorfinok szerepét hansgúlyozzák). Ugyanakkor fokozódik a hátsó szarvban a kolecisztokinin-receptorok 

expressziója (a kolecisztokinin antagonizálja az endorfinok és az exogén morfin hatását). Ennek az inhibitor 

mechanizmusnak az erősítésével magyarázzák részben vagy egészben számos hatóanyag terápiás hatását (SNRI-

k, SSRI-k, TCA-k, duloxetin, venlafaxin, valproát lsd. később). A nem gyógyszeres terápiás lehetőségek közül a 

transzkután elektromos idegstimuláció (Transcutaneous Electric Nerve Stimulation=TENS), ill. a gerincvelő-

stimuláció (Spinal Cord Stimulation=SCS) is nagyrészt erre az inhibitoros pályarendszerre hat. 

5.3.5. 3.5. Szimpatikus ingerrel fenntartott fájdalom 

A szimpatikus stimulusokkal fenntartott fájdalom esetében a fiziológiásan egymástól jól elkülönülő 

szimpatikus, ill. a szenzoros idegrendszer között keletkezik rendellenes kapcsolat. Számos vizsgálat 
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igazolta, hogy neuropátiás fájdalommodellekben a nociceptív afferensekre a szimpatikus afferensek aktiváló 

hatást fejtenek ki, elsősorban a gerincvelői hátsó szarv területén. Különösen fontos ez mechanizmus a komplex 

regionális fájdalom szindróma, a fantomfájdalom, ill. a traumás neuropátiák esetében. 

5.3.6. 3.6. Centrális reorganizáció 

Az elsődlegesen vagy másodlagosan kialakuló központi idegrendszeri változások léte, jelentősége sokáig 

tisztázatlan volt. A korszerű funkcionális képalkotó eljárások (MRI traktográfia, diffúziós tenzor technika stb., 

ill. PET) ezen a területen jelentős változást hoztak. Annyi bizonyos, hogy minden krónikussá váló 

fájdalomszindróma (a neuropátia pedig típusosan ilyen) másodlagosan változásokat indukál a KIR területén, 

ugyanakkor egyes neuropátiás fájdalomszindrómákban (pl. poszt-stroke neuropátia) a KIR lézió az elsődleges. 

Az agykéregben kialakuló neuronális átrendeződés ritkán előnyös. A diszkrét szomatotópiás (testtájakat 

leképező) elrendeződés felborulhat, különösen igaz ez a fantomfájdalomra, ahol ez a jelenség a fájdalom 

erősödésével jár. A cortexen kívül mély agyi struktúrák is érintettek lehetnek, különösen a periaqueductalis 

szürkeállomány (PAG), ill. a rostralis ventrális medulla (RVM), azonban ez összességében nem egyértelműen 

pro- vagy antinociceptív hatású. Ezt a mechanizmust jelenleg sajnos gyógyszeresen nem tudjuk befolyásolni, 

csak egyéb kísérleti fázisban lévő módszerek, mint pl. a transzkraniális mágneses stimuláció esetében számoltak 

be több-kevesebb javulásról. 

5.3.7. 3.7. A fantomfájdalom kialakulásának sajátosságai 

A fantomvégtagban jelentkező fájdalom kialakulásában hagyományosan a perifériásan a csonk (stump) 

neuromából származó ectopiás ingerületeknek tulajdonították a legnagyobb szerepet. Ilyenkor a sérült idegek 

végén a rostok demyelinizilálódnak, közöttük rendellenes kapcsolódások alakulhatnak ki (ephactic crosstalk), a 

rostok spontán ingerelhetősége fokozódik. 

A klinikai tapasztalatok azt mutatták, hogy a lokális anesztézia a betegek jelentős részénél nem hoz enyhülést, 

így korán felvetődött, hogy a fantomfájdalom kialakulásában központi idegrendszeri reorganizációs folyamatok 

is szerepet játszhatnak. Gerincvelői szinten a hátsó gyöki ganglion (DRG) szerepe a legjelentősebb, az innen 

kiinduló ectopiás inger és a szimpatikus-szenzoros idegrendszer közötti kóros kapcsolatok kialakulása révén (ez 

utóbbi magyarázza azt a jelenséget is, hogy pszichés stressz hatása alatt a fantomfájdalom tünetei 

súlyosbodnak). A hosszú ideig fennálló, a perifériáról kiinduló kóros ingerületek előbb-utóbb a tartós 

változásokat idéznek elő a DRG neuronjainak válaszkészségében: kialakul a centrális szenzitizáció. További 

fontos változás az opioid receptorok downregulációja, a GABAerg neurotranszmisszió csökkenése, a P-anyag 

(Substance-P) expressziójának fokozódása. 

A supraspinális változások utolsóként alakulnak ki a folyamatban, megjelenésükkel a fantomfájdalom 

krónikussá válik, kezelhetősége romlik. Jellemző a primer szomatoszenzoros és motoros cortex reprezentációs 

területeinek eltolódása, a thalamusban lezajló reorganizációs folyamatok. 

Érdekes tény, hogy sok esetben a fantomvégtagban érzett fájdalom karaktere hasonlít a végtag elvesztése előtt 

ugyanott érzett szomatikus fájdaloméra. Ez alapján felvetették, hogy ezek az ún. „fájdalomemlékek” fontos 

tényezők lehetnek a fantomfájdalom kialakulása során. Klinikai vizsgálatok is igazolták, hogy az amputáció 

után a fantomfájdalom kialakulásának legjobb prediktora a végtag elvesztése előtt fennálló krónikus fájdalom az 

adott testrészben (a vizsgálatba ugyanakkor nem vontak be olyan betegeket akiknél az amputációt hirtelen 

trauma idézte elő). 

5.4. 4. A neuropátiás fájdalom gyógyszeres kezelése 

Fontos leszögezni, hogy a járóbeteg-ellátásban amúgy legkedveltebb, és a vény nélküli gyógyszerforgalmazás 

egyik legjelentősebb csoportját kitevő nem-szteroid gyulladásgátló-fájdalomcsillapítók (NSAID) ebben a 

betegségcsoportban nem eléggé hatásosak, ugyanakkor mellékhatásaikkal további szövődményekhez 

vezethetnek (amivel az öngyógyítással kísérletező betegeknél gyakran találkozunk is). Ugyanakkor a korábban 

gyakran használt „morfinrezisztens” fájdalom fogalma nem megalapozott, így használata a továbbiakban 

kerülendő. A fő kihívást az jelenti, hogy a ma elérhető terápiás lehetőségek legfeljebb csak tüneti kezelést 

jelentenek, ráadásul még a legkorszerűbb gyógyszereink, mint pl. a duloxetin és a pregabalin is csak minden 

negyedik betegnél hoznak érdemi javulást, és még náluk is csak 50%-kal mérséklik a fájdalmat. 

5.4.1. 4.1. A neuropátiás fájdalom kezelésére használt gyógyszercsoportok 

5.4.1.1. 4.1.1. Első vonalbeli szerek 
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A triciklikus antidepresszánsok (TCA: amytriptilin, nortriptilin, imipramin, desipramin) fő hatása a 

monoamin visszavétel (reuptake) centrális gátlása, alkalmazhatóságukat azonban számos mellékhatásuk 

korlátozza. Hatásukat úgy fejtik ki, hogy a monoaminok (noradrenalin, dopamin, szerotonin) koncentrációját 

fokozzák a szinaptikus résben, ezáltal hatásukat serkentik a központi idegrendszer leszálló fájdalom-gátló 

pályarendszerében. 

Klinikai vizsgálatok igazolták hatásukat HIV-asszociált, ill. kemoterápia-indukált neuropátiában, ezen kívül 

antidepresszáns hatásuk is előnyös, hiszen a hangulatzavarok képezik a krónikus fájdalommal együtt járó 

leggyakoribb komorbid betegséget. Előnyük, hogy viszonylag olcsók (gyakorlatilag mindegyikük elérhető ma 

már generikumként), és egyszerűen adagolhatók (1x1 naponta). Ugyanakkor mellékhatásaik, elsősorban 

kardiovaszkuláris mellékhatások, valamint a muszkarin receptor antagonizmusból adódó számos probléma, mint 

a szájszárazság, orthostaticus hipotenzió, obstipáció és vizeletretenció, veszélyessé és nehezen tolerálhatóvá 

teszik őket. Kardiotoxikus hatásukkal szintén számolni kell, így pl. ischemiás szívbeteg (diabétesz-ISZB 

összekapcsolódása!), vagy kamrai ingerületvezetési rendellenességgel élő betegeknél csak csökkentett dózisban, 

és rendszeres EKG-kontroll mellett adhatók. 

A venlafaxin és duloxetin hasonló mechanizmussal hat, azonban szelektíven a noradrenalin és szerotonin 

visszavételét gátolják (Szelektív Szerotonin-Noradrenalin Reuptake Inhibitorok-SSNRI). Különösen diabéteszes 

neuropátiákban találták hatékonynak. Mellékhatások szempontjábol a duloxetin biztonságosnak tekinthető, 

szívhatásai nincsenek, hányingert válthat ki, de ez a terápiás dózis fokozatos beállításával kivédhető. A 

venlafaxin ezzel szemben okozhat vezetési rendellenességeket, ill. vérnyomásemelkedést, ezért a gyógyszer 

beállításakor és elhagyásakor fokozott óvatosságra van szükség. 

A gabapentin és pregabalin eredetileg főleg antiepileptikumként kerültek forgalomba, azonban ma már a 

neuropátiában is a leggyakrabban indikált hatóanyagok közé tartoznak mivel biztonságos, kedvező 

mellékhatásprofilú szerek. Sajnos hazánkban az OEP csak diabéteszes neuropátia esetében támogatja az amúgy 

igen drága, originális készítményeket, azonban tehetősebb országokban ma ezek jelentik a legtöbb neuropátiás 

fájdalomszindróma kezelésének első vonalát. Annak ellenére, hogy GABA analógnak fejlesztették őket, fő 

hatásmechanizmusuk a feszültségfüggő kalciumcsatornák működésének blokkolása, melynek következtében a 

neurotranszmitter-felszabadulást gátolják. Mivel mindkét szernek jó a tolerálhatósága és nincs veszélyes 

interakciója, ezért különösen az idősebb, komorbid betegek számára előnyösek. Ugyanakkor mindkettő okozhat 

kezdetben szédülést, szedációt, mely a dózis lassú feltitrálásával többnyire elkerülhető. Súlyosan beszűkült 

vesefunkciójú betegeknél fokozott óvatosságra, ha szükséges dóziscsökkentésre is szükség van (a kreatinin-

clearance ennek megítélésére megfelelő). A pregabalin biológiai hozzáférhetősége felülmúlja a gabapentinét, 

így gyorsabb hatásbeállást várhatunk tőle (a gabapentin nonlineáris farmakokinetikája miatt csak lassan szabad 

elérni a terápiás dózistartományt, míg a pregabalin farmakokinetikája lineáris, a dozírozása így egyszerűbb). 

A lidocain közismert helyi érzéstelenítő, emellett azonban neuropátiában is jó hatású (a már hangsúlyozott 

feszültségfüggő nátriumcsatorna-aktivációt gátolja). Sajnos rövid plazma-féléletideje korlátozza 

alkalmazhatóságát, főleg helyileg alkalmazzák, ilyen módon sokszor meglepően hosszan fejti ki analgetikus 

hatását. Az 5%-os lidocain tapasz hatékonynak és jól tolerálhatónak bizonyult posztherpeszes neuralgiában és a 

legkülönfélébb eredetű neuropátiás allodíniában is. Mivel ilyen módon alkalmazva alig szívódik fel, így 

szisztémás mellékhatásai sincsenek. Az 5%-os lidocain-gél szintén eredményesen alkalmazható és a tapasznál 

olcsóbb. Összességében a helyileg alkalmazott lidocaintól eredményt várhatunk perifériás neuropátiákban, 

azonban centrális mechanizmussal fenntartott fájdalom esetén hatástalan. 

5.4.1.2. 4.1.2. Második vonalbeli szerek (bizonyos esetekben az első lépcsőben is 
használhatók) 

A tramadol kettős mechanizmussal fejti ki analgetikus hatását: egyrészt a felszálló fájdalomérző pályarendszer 

gátlásával, ami a μ-opioid receptor agonista hatásból ered, másrészt a gerincvelőben leszálló monoaminerg gátló 

rendszer aktivációja útján (noradrenalin és szerotonin visszavételének gátlása). Az analgetikus hatás a kétféle 

mód potencírozó hatásának az eredménye. Eredményesen alkalmazható posztherpeszes neuralgia, diabéteszes 

polineuropátia, és minden más fájdalmas polineuropátia kezelésére. Gyengébb hatású, mint a klasszikus 

opioidok (morfin, oxycodon stb.) azonban hozzájuk hasonlóan gyors a hatás beállása, abúzuspotenciálja pedig 

lényegesen kisebb azokénál. A tramadol mellékhatásai hasonlóak a többi opioidéhoz, emellett csökkenti a 

görcsküszöböt és SSRI és SSNRI szerekkel együtt alkalmazva akár végzetes szerotonin-szindrómát idézhet elő, 

A hasonló hatásmechanizmusú tapentadolt szintén hatékonynak találták diabéteszes polineuropátia 

kezelésében. Sajnos mivel ez utóbbi egy új, originális készítmény, így ára jóval magasabb. 
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Az egyéb opioidok neuropátiában való alkalmazásának kérdésében nincs egységes álláspont. Egy 

összehasonlító vizsgálat során ahol posztherpeszes neuralgiában szenvedőket sorozatban opioiddal, triciklikus 

antidepresszánssal, ill. placeboval kezeltek, a betegek egyértelműen az opoidot részesítették előnyben. 

Mellékhatásaik közül kiemelendő az obstipáció, hányinger és szedáció, ezen kívül a krónikus kezelés során 

elkerülhetetlenül kialakuló dependencia (ezért a gyógyszer mindig fokozatosan kell elhagyni). 

Mindezek alapján az opioid analgetikumok ma elsősorban akkor javasoltak, ha az első vonalbeli szerek 

fájdalomcsillapító effektusa már nem kielégítő. Létezik azonban néhány kivétel, amikor első lépcsőben opioid 

(általában tramadol) alkalmazása ajánlott, ilyen pl. az akut neuropátia, malignitás okozta neuropátia, krónikus 

neuropátia súlyos exacerbációja, ill. egy első vonalbeli szer beállítása során átmenetileg. Különös figyelemmel 

kell eljárni abúzusra hajlamos, ill. légzőszervi betegségben szenvedő betegeknél, egyértelműen előnyösek a 

hosszú hatású opioidok (sustained release készítmények, transzdermális tapasz stb.). 

5.4.1.3. 4.1.3. Harmadik vonalbeli szerek (körülírt kórformákban alkalmazott hatóanyagok) 

A carbamazepin szintén antiepileptikum, főleg nátrium, kisebb részben pedig kalciumcsatorna-blokkoló 

hatású. A carbamazepin relatíve alacsonyabb ára miatt a hazai járóbeteg-ellátásban nagyon kedvelt, elsőként 

választandó szer trigeminus neuralgia kezelésében, de olyan egyéb neuralgiákban is jól alkalmazható, mint a 

posztherpeszes neuralgia, ill. herpesz zoster. 

A lamotrigin poszt-stroke neuropátiában második vonalbeli szer, míg a valproát, topiramát, egyén 

antikonvulzánsok alkalmazásával kapcsolatban kevesebb a tapasztalat, az eddig eredmények alapján főleg 

diabéteszes, HIV-indukált, ill. poszt-stroke neuropátiákban lehetnek előnyösek. 

Az NMDA receptor antagonisták hatékonyságát a centrális szenzitizáció kialakulásának gátlásában látják. A 

ketamin eredményesnek bizonyult posztherpeszes neuralgia kezelésére, míg az orálisan adható NMDA 

antagonistákat (dextrometorphan, memantin stb.) diabéteszes polineuropátiában találták hatékonynak. 

A szelektív szerotonin visszavétel gátló (SSRI) szerek neuropátiás fájdalomban való alkalmazhatósága nem 

egyértelmű. A klinikai vizsgálatokban a paroxetint és citalopramot, ha szerény mértékben is, de előnyösnek 

találták, míg a fluoxetin nem bizonyult hatékonynak a placeboval összehasonlítva. 

5.4.2. 4.2. Központi idegrendszeri léziók okozta neuropátiák kezelése 

Sokkal kevesebb klinikai adat áll rendelkezésre azoknak a neuropátiás kórformáknak a kezeléséről, ahol a 

primer lézió a központi idegrendszer területén helyezkedik el, vagy ahol a fájdalom fenntartásában centrális 

mechanizmusok játszanak döntő szerepet (bár tulajdonképpen minden neuropátia kialakulásáért legalább 

részben központi idegrendszeri változások is felelősek). 

Az eddigi adatok alapján poszt-stroke neuropátiában a TCA, SNRI-k, és a Ca2+-csatorna blokkoló szerek, míg 

gerincvelő-sérülés okozta neuropátiában a Ca2+-csatorna blokkolók és a tramadol bizonyult eredményesnek. Az 

endokannabinoid-rendszer ígéretes célpont lehet a sclerosis multiplex-asszociált neuropátiákban (lsd. később). 

5.4.3. 4.3. A fantomfájdalom kezelésének sajátosságai 

A fantomfájdalomra fokozottan igazak a neuropátiák kezelésére tett megállapítások, a kezelés effektivitása nem 

kielégítő, mindez igaz a gyógyszeres és nem gyógyszeres (idegstimuláció) kezelésekre is. A várható eredmény 

legjobb esetben is szerény, kevés és általában nem kontrollált klinikai vizsgálati adat áll rendelkezésre ezekben 

az állapotokban, az eredmények alapján a hatás ritkán haladja meg a 30%-os javulást a fájdalom intenzitásában 

(pl. Vizuális Analóg Skála alapján). 

Az opioidokat, ketamint, dextrometorphant és gabapentint találták szignifikáns analgetikus hatásúnak. A 

lidocainnal történő lokális anesztézia hatékonyságáról kevesebb adat van. 

5.5. 5. EBM (Evidence Based Medicine) adatok 

5.5.1. 5.1. Klinikai vizsgálatok neuropátiás fájdalomban 

Fontos leszögezni, hogy bizonyított adataink az ismert neuropátiás kórformáknak csak egy töredékéről vannak. 

Az eddig lezajlott randomizált összehasonlító prospektív vizsgálatok (Randomized Controlled Trial- RCT) 

többségében posztherpeszes neuralgiában, vagy fájdalmas diabéteszes polineuropátiában szenvedőket 
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vizsgáltak. Szintén nem előnyös, hogy ezek között alig van keresztezett (ún. cross-over) vizsgálat, ahol a 

különböző készítmények/hatóanyagok hatását önkontrollosan hasonlították volna össze. 

Fontos tehát hogy kellő kritikával szemléljük a terápiás lehetőségeinkkel kapcsolatos ismereteket, melyeknek 

egy részét az újabb vizsgálatok alapján egészen biztosan újra kell majd értelmezni. Jellemző példája ennek a 

HIV-asszociált neuropátia, aminek kezelésében az első vonalbeli szerink meglepően eredménytelennek 

bizonyultak. A kemoterápia-indukált és lumbosacralis radikulopátia okozta neuropátiák szintén rezisztensnek 

bizonyultak a gyógyszeres terápiával szemben. 

Mindezek alapján hangsúlyozni kell, hogy a neuropátiák kezelésénél a mechanizmus-centrikus megközelítés 

vezethet eredményre, ill. a terápiás rezsim megválasztásakor a betegre szabott, individuális gyógyszerelésre van 

szükség. 

5.5.2. 5.2. Monoterápia vs. kombinációk 

Évezredes tapasztalat az orvostudományban, hogy a beteg kigyógyszerelésének a lehető legegyszerűbbnek kell 

lennie, ugyanis az együttműködő készség (compliance) ellenkező esetben nagyon rossz. Így érthető az a 

törekvés, mely a monoterápiára és a minél könnyebben megjegyezhető, betartható adagolásra törekszik (p. 1x1 

naponta). Sajnos amint azt láttuk, a neuropátiás fájdalom kialakulása egy sokszereplős folyamat, ahol ennek 

megfelelően rengeteg támadáspont van, közülük pedig gyakran nem elég csak egyet megcélozni ahhoz, hogy a 

betegnek elfogadható életminőséget tudjunk biztosítani. 

A helyes megközelítés a mai lehetőségeink mellett az, hogy először monoterápiával indítjuk a kezelést, ám 

amennyiben a fájdalomcsillapító effektusa nem vezet eredményre korán második, eltérő támadáspontú 

gyógyszerrel kombinációs terápiát kezdünk (a lehetséges interakciókra ügyelve!). 

Sajnos arra nézve, hogy a gyakorlatban mely gyógyszerkombinációk a legeredményesebbek, még kevés az adat. 

Az eddigi vizsgálatok alapján a gabapentin + sustained-release opioid, vagy TCA + gabapentin kombinációk 

alkalmazásával csökkenthető mindkét készítmény dózisa, ugyanakkor egyértelmű ajánlások a neuropátiában 

alkalmazható gyógyszerkombinációkról ma még nincsenek. Pregabalin eredményesen kombinálható 

gabapentinnel, TCA-val és tramadollal is, a 8% kapszaicint tartalmazó Qutenza tapasz (lsd. később) pedig 

kontraindikáció hiányában gyakorlatilag bármivel. 

5.5.3. 5.3. Klinikai ajánlások a jelenleg forgalomban lévő hatóanyagokról 

3.5. táblázat - 4. táblázat: Néhány kiemelt neuropátiás fájdalomszindrómában használt 

hatóanyag ajánlási szint szerint csoportosítva 
 

Betegségcsoport Első vonalban Második vonalban 

Diabéteszes neuropátia duloxetin tramadol 

gabapentin opioidok 

pregabalin   

TCA   

venlafaxin ER   

Posztherpeszes neuralgia gabapentin kapszaicin tapasz 

pregabalin opioidok 

TCA   

Lidocain tapasz   

Trigeminus-neuralgia carbamazepin nem gyógyszeres terápia (sebészi 

beavatkozás) oxcarbazepin 

Centrális fájdalomszindrómák gabapentin kannabinoidok 

pregabalin lamotrigin 

TCA opioidok 

  tramadol 

Daganatos neuropátia gabapentin TCA 
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Betegségcsoport Első vonalban Második vonalban 

tramadol 

opioidok 

Radikulopátia pregabalin TCA 

opioidok 

Fantomfájdalom tramadol gabapentin 

opioidok 

Megj. Az EFNS (European Federation of Neurological Societies) 2010. évi ajánlása alapján 

Amennyiben a gyógyszeres terápiával nem tudunk megfelelő életminőséget biztosítani, akkor bizonyos 

neuropátiás betegségekben nem gyógyszeres kezeléshez (főleg idegstimulációs módszerek) folyamodhatunk (az 

ajánlásokat lsd. külön táblázatban). 

3.6. táblázat - 5. táblázat: Ajánlások a neurostimulációs eljárások alkalmazásával 

kapcsolatban a gyógyszeres kezelésre nem reagáló esetekben 
 

Etiológia Beavatkozás típusa 

Gerincvelő sérülés, poszt-stroke fájdalom Motoros kéreg ingerlése transzkraniális 

mágneses stimulációval (rTMS) 

Fantomfájdalom Thalamus, PAG ingerlése mély agyi 

stimulációval (DBS) 

CRPS, Gerincműtétet követő fájdalom 

(„failed back” szindróma) 
gerincvelői hátsókötél epidurális ingerlése 

gerinvelői stimulációval (SCS) 

Arcfájdalom, poszt-stroke fájdalom Motoros kéreg ingerlése motoros kéreg 

stimulációval (MCS) 

Forrás: Cruccu és mtsai.. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic 

pain. Eur J Neur 2007;14:952-70 

5.5.4. 5.4. Hazai szakmai irányelvek, tapasztalatok, néhány gyakorlati 
megjegyzés a terápiával kapcsolatban 

Az EFNS aktuális szakmai ajánlásának alapján megfogalmazott hazai terápiás irányelvek a következő 

webcímen érhetők el: http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/neurologia 

Az a tapasztalat, hogy amennyiben a fájdalom neuralgiás jellegű (villámcsapásszerű) akkor a 

carbamazepintől várható a legjobb eredmény. 

Ha valamilyen okból a beteg a carbamazepint nem tolerálja, akkor oxcarbazepint, gabapentint, pregabalint, 

ritkábban lamotrigint alkalmaznak. 

Krónikus, nem neuralgiás fájdalom kezelésére a TCA szerek javasoltak, ha a mellékhatásaik miatt nem 

toleráltak, akkor duloxetin, venlafaxin, ill. pregabalin, gabapentin jöhet szóba. A kapszaicin-tartalmú 

Qutenza tapasz nem diabéteszes perifériás neuropátiákban szintén alkalmazható. 

Arra az időszakra, amíg a megfelelő fájdalomcsillapító hatás nem alakul ki megengedett az altatószerek, 

benzodiazepinek átmeneti alkalmazása a társuló alvászavar és feszültség enyhítésére. 

Mint említettük, krónikus neuropátiában a teljes panaszmentesség elérése ritkán reális cél, így érdemes ún. 

terápiás egyezséget kötni a beteggel, pl. a kezelés előtt Vizuális Analóg Skálán: VAS (0-fájdalommentesség 

10- elviselhetetlen fájdalom) meghatározzuk a beteg aktuális fájdalmát, és megjelöljük az elérendő értéket (ami 

első lépcsőben ne nulla legyen). 

Fontos időben észlelni, kiszűrni azokat a betegeket, akiknél a gyógyszeres terápiától már nem várhatunk érdemi 

javulást, az ő esetükben funkcionális idegsebészeti eljárások jelenthetnek reményt. 

5.5.5. 5.5. A kezelési módszerek eredményességéről 
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A különböző gyógyszeres kezelések összehasonlításakor az egyik legfontosabb mutató az ún. szükséges 

kezelendő betegszám (Number Needed to Treat-NNT) ami azt mutatja meg, hogy hány pácienst kell lege artis 

az adott gyógyszerrel kezelni ahhoz, hogy közülük egynél definitív javulást (esetünkben a fájdalom 

csökkenését) tudjuk kimutatni. Hagyományosan az analgetikumok eredményességét vizsgáló kutatásokban az 

érdemi javulást a fájdalom legalább 50%-os csökkenéseként definiálják. 

Az eddigi tapasztalatok alapján az NNT a legjobb szereknél (TCA, nátriumcsatorna-blokkolók, opioidok) is 3 

körül van (3. ábra), azaz érdemihatást három jól beállított(!) kezelést kapó beteg közül mindössze egynél 

várhatunk! Mindezek alapján érthető, hogy a mai terápiás lehetőségeink mennyire korlátozottak, különösen ha 

azt is hozzátesszük, hogy még a terápiára reagáló betegeknél is szinte minden esetben csak részleges hatás 

érhető el. 

3.76. ábra - 5. ábra: Szükséges kezelendő betegszám (Number Needed to Treat-NNT) 

néhány neuropátiában kiterjedten vizsgált szisztémásan ható gyógyszercsoportnál. 

Forrás: Finnerup et al. Algorithm for neuropathic pain treatment: an evidence based 

proposal Pain 2005 118: 289-305. alapján 

 

5.6. 6. Új terápiás lehetőségek (klinikai és preklinikai adatok) 

A neuropátiás fájdalom gyógyszeres kezelésének eddigi szerény eredményei részben azzal magyarázhatók, hogy 

minden ma forgalomban lévő készítményt serendipity módszerrel (tulajdonképpen szerencsés véletlen folytán) 

fedezték fel, gyakran csak az után, hogy az adott szer más indikációval már forgalomba került (pl. a pregabalint 

eredetileg elsősorban antiepileptikumnak, míg a TCA-kat antidepresszánsnak fejlesztették). 
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Nagyon nehéz kérdés ennél a betegségcsoportnál, hogy ha a preklinikai fázison túl is jut egy hatóanyag (amely 

az állatkísérletes módszerek nehézsége miatt eleve számos buktatóval jár), a szer kipróbálásakor milyen 

betegcsoportokat vonjunk be a vizsgálatba. A másik probléma, hogy mit tudunk mérni, milyen mutatókkal 

tudjuk a hatást/annak hiányát követni. Napjainkban leggyakrabban posztherpeszes neuralgiában és diabéteszes 

neuropátiában szenvedőket választanak ki a fázis II, III vizsgálatokohoz, mivel ezek a leggyakoribb neuropátiás 

kórformák. 

A fájdalom jelátvitelének sejt, ill. receptoriális szinten való jobb megértése az elmúlt két évtizedben lehetővé 

tette, hogy a kiemelten fontos mechanizmusokra, célmolekulákra ható specifikus hatóanyagok fejlesztése 

kezdődjön el (4. táblázat). 

3.7. táblázat - 6. táblázat: Új terápiáscélpontok (hatóanyagok, mechanizmusok 

klinikai/preklinikai visgálatok fázisában) 
 

Glutamát receptor Metabotróp, AMPA, ill. NMDA receptoron ható antagonistákkal fázis I, és II 

vizsgálatok. 

TRPV1 receptor Fázis I, II, ill. III vizsgálatok is folynak különböző antagonistákkal, de a receptort 

tartósa aktiváló, és ezáltal az idegvégződés deszenziblizációját okozó agonistákkal 

is. A néhány éve forgalomba hozott Qutenza dermális tapasz 8% kapszaicint 

tartalmaz. A TRPV1 ioncsatorna megnyitásával az idegvégződésbe áramló nagy 

mennyiségű Ca2+) tartós deszenzibilizációt eredményez. A fájdalmas területre való 

felhelyezése helyi érzéstelenítő alkalmazása után történik, de így is nagy 

körültekintést igényel. Hatása tartós (közel 12 hét fél-egy órás kezelést követően). 

Az eddigi tapasztalatok alapján jó hatékonyságú a legkülönfélébb etiológiájú 

perifériás neuropátiákban (posztherpeszes neuralgia, AIDS), ugyanakkor 

diabéteszes betegeknél a bőr mikrocirkulációját rontó hatása, és a következményes 

fekélyképződés miatt ellenjavallt. 

CBr1 kannabinoid 

receptor 
Agonistákkal Fázis I, és II vizsgálatok, centrális eredetű fájdalomszindrómák és 

sclerosis multiplex kezelésében. 

Feszültségfüggő Kálium 

és Nátriumion-csatornák A retigabin (Trobalt/Potiga,Valeant Pharmaceuticals) a KCNQ feszültségfüggő 

káliumcsatornákon agonista, 2011-ben törzskönyvezésre került, jelenlegi fő 

indikációja a parciális epilepsziák, azonban hatásmechanizmusa, relatív 

interakciómentessége alapján nagy reményeket fűznek rá a neuropátiás fájdalom és 

a migrén terápiájában is. 

A lacosamid (Vimpat, UCB) egy új antiepileptikum, mely a feszültségfüggő 

nátriumcsatornákon hat. Az eddigi eredmények a hatásosságáról nem döntőek, a 

fázis II és III vizsgálatokban is csak marginális különbséget találtak placeboval 

szemben. 

A ralfinamid (Newron Pharmaceuticals) egy kevert hatású feszültségfüggő 

nátriumcsatorna-blokkoló/MAO-B gátló, melynél az állatkísérletes eredmények 

bíztatóak voltak azonban a klinikai vizsgálatokban (SERENA trial) neuropátiás-

radikulopátiás hátfájdalomban szenvedő betegeknél nem mutattak ki érdemi hatást. 

Botulinum toxin Az intradermális botulinum toxin eredményessége az eddigi klinikai vizsgálatok 

alapján nem dönthető el, egyesek hatásosnak találták a neuropátiás mechanikai 

allodínia kezelésére, míg más esetben ezt nem sikerült igazolni. 

Génterápia, egyéb 

lehetőségek Ezek a fejlesztések kivétel nélkül preklinikai fázisban vannak, a klinikumban való 

megjelenésük, közép-hosszútávon várható csak. 
A felmerült lehetőségek között van az endogén analgetikus hatású peptidek 

(endorfinok, enkefalinok) génjeinek vírus-vektorokkal való bejuttatása a 

intrathecalisan vagy közvetlenül a hátsó gyöki ganglionokhoz, ill. glutamát-

dekarboxiláz gént hordozó vektorok bejuttatása a perifériás idegekhez. 

5.6.1. Tesztkérdések 

Egyszerű választás: 
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1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? (B) Magyarázat: A helyes válasz a B a neuropátiás betegek arányát 

a az európai populációban 7-8%-ra becsülik. Az A válasz nem helyes, mivel neuropátia kialakulhat tisztán 

központi idegrendszeri károsodás következtében is (pl. post-stroke depresszió). Az NSAID szerek a 

neuropátiás fájdalom kezelésére nem alkalmasak, így kerülendők, míg az opioidok megfelelő dózisban és 

helyes indikációval jól alkalmazhatók. A neuropátiás betegek kezelésekor ritkán érhető el teljes 

fájdalommentesség, különösen nem monoterápiával 

A. A neuropátiás fájdalom kialakulásában mindig szerepet játszik a perifériás idegrendszer károsodása. 

B. A neuropátiás fájdalom előfordulása az európai lakosságban elérheti a 7-8%-ot is. 

C. A neuropátiás fájdalom kezelését érdemes NSAID (nem szteroid gyulladásgátló-fájdalomcsillapító) 

gyógyszerekkel kezdeni. 

D. Az opioidok nem hatékonyak neuropátiás fájdalom kezelésében, ezért alkalmazásuk nem javasolt. 

E. A neuropátiás fájdalomban szenvedő betegek többségénél monoterápiával is teljes fájdalommentesség 

érhető el. 

2. Melyik állítás hamis az alábbiak közül? (C) Magyarázat: Mivel a neuropátiás fájdalom többnyire hosszan 

fennáll, ezért másodlagosan szinte mindig központi idegrendszeri változások is kialakulnak, melyek a 

gyógyszeres kezelésre nagyon nehezen reagálnak. 

A. A perifériás szenzitizációnak szerepe van a hiperalgézia kialakulásában. 

B. A TRPV1 receptort a fájdalmas hőingerek is aktiválják. 

C. A neuropátiában kialakuló központi idegrendszeri elváltozások ritkák és gyógyszeresen jól 

befolyásolhatók. 

D. A glutamát a fájdalomérző rendszer egyik fontos excitatorikus neurotranszmittere. 

3. Egy súlyos fájdalomról panaszkodó beteg keresi fel (Vizuális Analóg Skálán 9-es), mely DN4 kérdőív 

alapján egyértelműen neuropátiás karakterű. A beteg kb. 2 hónapja vény nélkül kapható NSAID 

analgetikummal próbálja fájdalmát csillapítani - eredménytelenül. Mit tesz ebben az esetben? (D) 

Magyarázat: Az NSAID szedése ebben az esetben egyértelműen értelmetlen, mellékhatásai (pl. 

gasztrointesztinális) révén csak tovább ronthatja a beteg életminőségét. Neuropátiás fájdalom esetén 

törekednünk kell a mielőbbi etiológiai diagnózisra, mivel a háttérben súlyos testi betegség is állhat (pl. 

rosszindulatú daganat), ez pedig neurológus szakorvos kompetenciája. Amíg az etiológia nem tisztázott addig 

a gyógyszeres kezelés megkezdése nem célravezető, különösen nem opioid analgetikumokkal. 

A. Az NSAID dózisát megemeli, idegsebészeti konzíliumot kér. 

B. Az NSAID szedését megtiltja, helyette opiod-analgetikumot ír fel. 

C. Az NSAID dózisán nem változtat, a kezelést kiegészíti carbamazepinnel és tramadollal, a beteget 

pszichiátriára irányítja feltételezett gyógyszerabúzusa miatt. 

D. A beteget neurológus szakorvoshoz irányítja az etiológia tisztázása végett, a NSAID szedését megtiltja. 

4. A felsoroltak közül melyik gyógyszert adná elsőként egy trigeminus neuralgiában szenvedő betegének? 
(D) Magyarázat: trigeminus neuralgiában a carbamazepin az elsőként alkalmazandó gyógyszer. 

A. Tramadol 

B. Gabapentin 

C. Kapszaicin-tapasz 

D. Carbamazepin 

E. Lamotrigin 
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5. Beszűkült vesefunkciójú betegeknél csak fokozott óvatossággal alkalmazható? (C) Magyarázat: A 

gabapentin nonlineáris farmakokinetikája miatt beszűkült vesefunkciójú betegekben akkumulálódhat. 

A. Carbamazepin 

B. Lidocain tapasz 

C. Gabapentin 

D. Tramadol 

E. Duloxetin 

Relációanalízis: 

A – igaz-igaz, van összefüggés 

B – igaz-igaz, nincs összefüggés 

C – igaz-hamis 

D – hamis-igaz 

E – hamis-hamis 

1. Az allodínia a neuropátiás fájdalom egyik pozitív tünete, mert allodínia esetén fiziológiásan nem fájdalmas 

ingerek is fájdalomérzetként tudatosulnak (relációanalízis) 

(igaz-igaz, van összefüggés - A) 

Magyarázat: Az allodínia jellegzetes többlet érzés, ezáltal pozitív tünet, melyet a normálisan nem fájdalmas (pl. 

taktilis) ingerek fájdalomként való tudatosulása jellemez. 

2. Az axonopátiák a myelinopátiáknál jobb gyógyhajlamúak, mert myelinopátiában az axonok között kóros 

ingerületvezetések alakulhatnak ki. 

(hamis-igaz –D) 

Magyarázat: A primer axonkárosodás nagyon rossz gyógyhajlamú. Myelinopátiában az axonok 

„szigetelésüket” elveszítik, így köztük rendellenesen terjedhet az ingerület. 

3. A neuropátiás és szomatikus fájdalom elkülönítését segíti a DN4 kérdőív, mert szomatikus fájdalomban az 

NSAID szerek mindig hatékonyak. 

(igaz-hamis – C) 

Magyarázat: A DN4 kérdőívet használva néhány egyszerű kérdés és fizikális vizsgálati módszer segítségével 

tájékozódhatunk a fájdalom karakteréről. Az NSAID szerek természetesen szomatikus fájdalom esetén sem 

mindig kellően effektívek. 

4. A neuropátiás fájdalom kezelésében a korai kombinációs kezelés helyes, mert a ma forgalomban lévő 

hatóanyagokkal teljes fájdalommentesség érhető el neuropátiás betegeknél. 

(hamis-hamis – E) 

Magyarázat: Neuropátia esetében legtöbbször monoterápiával indítjuk a kezelést, úgy, hogy amennyiben nem 

bizonyul a fájdalomcsillapító hatás elegendőnek, továbblépünk a kombinációs kezeléshez. Teljes 

fájdalommentesség a ma forgalomban lévő gyógyszerekkel csak a betegek kis részénél érhető el. 

5. Triklikus antidepresszánsok hangulatjavító hatása előnyös neuropátiás betegek kezelésekor, mert viszonylag 

gyakori mellékhatásaik miatt nehezen tolerálhatók. 

(igaz-igaz, nincs összefüggés – B) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 572  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Magyarázat: A TCA szerek hangulatjavító hatása hasznos, hiszen a krónikus fájdalomban szenvedő betegeknél 

nagyon gyakori a szekunder depresszió. Ettől függetlenül igaz az is, hogy sok és veszélyes mellékhatásuk 

limitálja alkalmazásukat. 

Többszörös választás 

A – 1,2,3 igaz 

B – 1,3 igaz 

C – 2,4 igaz 

D – Csak a 4. igaz 

E – Mindegyik válasz igaz 

1. Melyek neuropátiás pozitív tünetek az alábbiak közül? 

1. allodínia 

2. paresztézia 

3. hiperalgézia 

4. hipesztézia 

(1,2,3 – A) 

Magyarázat: A hipesztézia csökkent fájdalomérzés egy adott területről, így a negatív tünetek közé soroljuk. 

2. Az alábbiak közül mely gyógyszerkombinációk célszerűek neuropátiás fájdalom kezelésekor? 

1. Triciklikus antidepresszáns + gabapentin 

2. Tramadol + tapentadol 

3. pregabalin + tramadol 

4. tramadol + SSRI 

(1,3 – B) 

Magyarázat: A tramadol és a tapentadol két gyenge opioid melyeknek kombinálásától terápiás „többlet” hatást 

nem várhatunk. A tramadol SSRI szerekkel együtt adva veszélyes szerotonin-szindrómát idézhet elő, így ez a 

kombináció kifejezetten kerülendő. 

3. Az alábbiak közül mely esetekben szükséges fokozott óvatosság a triciklikus antidepresszánsok 

alkalmazásakor? 

1. Ha a neuropátia AIDS részjelensége. 

2. Ha a beteg pitvarfibrillál, EKG-ján kamrai extraszisztolék láthatók. 

3. Ha beteget korábban anamnéziséban depresszió miatti pszichiátriai kezelés szerepel. 

4. Ha régóta ismert hypertoniás betegnél az orális glukóztolerancia teszt pozitív. 

(2, 4 –C) 

Magyarázat: TCA szerek alkalmazása különösen kockázatos ha a betegnek ventricularis vezetési 

rendellenessége van, míg hosszú ideje fennálló hipertónia és a csökkent glukóztolerancia Metabolikus 

szindrómát, ISZB-t valószínűsít, mely esetben a TCA-k kardiotoxicitásuk miatt veszélyesek lehetnek. 

4. Mely esetben NEM alkalmazna kapszaicin-tartalmú dermalis tapaszt? 
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1. Diabéteszes polineuropátia 

2. Posztherpeszes neuralgia 

3. Post-stroke depresszió 

4. Possztraumás mononeuropátia. 

(1,3 –B) 

Magyarázat: Diabéteszes neuropátiás betegeknél a kapszacin ronthatja a bőr mikrokeringését, így elősegítheti a 

fekélyképződést. A post-stroke depressziói tisztán központi idegrendszeri lézió okozza, így a kapszaicin helyi 

alkalmazásától nem várható eredmény. 

Összehasonlítás: 

A – 1. nagyobb mint 2. 

B – 2. nagyobb mint 1. 

C – egyenlő 

1. Melyik esetben alakul ki gyakrabban fantomfájdalom? 

1. Végtag amputációja hirtelen baleset következtében fiatal korban. 

2. Végtag műtéti amputációja krónikus betegség (pl. Buerger-kór) következtében, idős betegnél. 

(B) 

Magyarázat: Ha a végtag amputációját megelőzően ugyanott hosszan tartó szomatikus fájdalom állt fent, akkor 

a fantomfájdalom kialakulásának esélye jóval nagyobb (fájdalomemlékek). Kevésbé bizonyított, de a fiatalabb 

korban történő amputáció esetében ritkábbnak találták a fantomfájdalom előfordulását. 

1. Melyik gyakoribb neuropátiás betegség? 

1. Carpalis alagút szindróma 

2. Guillain-Barré-szindróma 

(A) 

Magyarázat: A carpalis alagút szindróma gyakori, előfordulásában jellegzetes női dominancia figyelhető meg. 

Az immunmediált Guillain-Barré-szindróma nagyon ritka, de az életet veszélyeztető, gyors felismerést igénylő 

betegség. 
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6. 3.f. Egyéb protopátiás rendszerek (extrém hő, elemi 
tapintás). – Reglődi Dóra [Szakmai lektor: Juhász 
Tamás] 

A szomatoszenzoros rendszer általános leírásáról a 3.a. fejezet szólt. Alapvetően elkülönítettünk epikritikus, 

protopathiás és proprioceptív érzéskvalitásokat. Az epikritikus rendszerről részletesen 3.g. fejezetben 

olvashatunk, míg a proprioceptív rendszerről a motoros rendszereknél. A protopathiás érzéskvalitásokat a 

tractus spinothalamicus vagy más néven anterolateralis rendszer szállítja. A fő érzéskvalitások a hő, fájdalom és 

durva tapintás (1-5. ábra). A fájdalom orvosi szempontból annyira jelentős, hogy több külön fejezet is 

foglalkozik vele részletesen (3. d. és 3. e. fejezetek). A receptorokról ugyancsak külön fejezet számol be 

részletesen (3. b. fejezet). Ebben a fejezetben az egyéb protopathiás rendszerekről lesz szó, bár előljáróban el 

kell mondani, hogy ezek nem különíthetők el teljes egészében a fájdalom pályáktól. 

3.77. ábra - 1. ábra: Hidegérzés 
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3.78. ábra - 2. ábra: Melegérzés 
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3.79. ábra - 3. ábra: Simogatás – durva tapintás vizsgálata 

 

3.80. ábra - 4. ábra: Simogató érzés – durva tapintás vizsgálata 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 577  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.81. ábra - 5. ábra: Fájdalomérzés vizsgálata 

 

6.1. 1. Az egyéb protopathiás érzéskvalitások 

6.1.1. 1.1. Hő 

A bőr képes a környezeti hőmérsékletet igen széles tartományban érzékelni. A thermoreceptorok szabad 

idegvégződések, két csoportja közül az egyik inkább a meleg, a másik inkább a hideget érzékeli, a receptorokból 

húzódó rostok pedig A delta és C rostok. A hőérzékenyek szabad idegvégződések a bőr felszíne alatt 

helyezkednek el és a bőr hőérzékenysége nem egyenletes a test felületén. A bőr hideg és meleg receptorai lassan 

vezetik az ingerületet. Nagyobb intenzitású hőinger már nemcsak a hőérzékeny szabad idegvégződéseket 

ingerli, hanem a polimodalis nociceptorokat is. Ez már azt teszi lehetővé, hogy a túlzott hőingert fájdalomként 

érzékeli az idegrendszer, és a szervezet megpróbál ellene védekezni. Abban az esetben, ha neurogén gyulladás 

lép fel, akkor ez a fájdalomküszöb lecsökken, melynek mértéke jellemzi a károsodás mértékét. Ebben az esetben 

a hőmérséklet már kismértékű emelkedése is fájdalommal jár. Ezt termális hiperalgéziának hívjuk, és ennek 

jelentős komponense a nociceptorok perifériás végződésének szenzibilizációja (Pethő és Reeh 2012; Szolcsányi 

et al. 2011; Vay és mtsai 2012). A melegreceptorok adekvát ingere a bőr melegítése, leginkább 35-45 Celsius 

fok között aktívak. A hidegreceptorok adekvát ingere pedig értelemszerűen a bőr hűtése, 35 Celsius fok alatt 

már aktívak. Azonban a hidegérzékeny receptorok egy része érdekes módon 45 Celsius fok felett is aktív, mely 

magyarázatot adhat arra a paradox érzésre, hogy forró vízbe merülve hirtelen hidegérzést érzünk és libabőr is 

megjelenhet a bőrünkön. Egyes állatfajokon a hőreceptorok speciális formái jelennek meg, ilyen a kígyókon 

lévő hőérzékelő szerv, mely a hőspektrum infravörös tartományában is képes érzékelésre. 

6.1.2. 1.2. Tapintás 

A tapintás az egyik első érzés, ami kifejlődik az intrauterin fejlődés során. A fejlődő magzatot már az 

anyaméhben érik taktilis ingerek, melyek már a 8. hét után érzékelhetők (Martin-Alguacil és mtsai, 2012). A bőr 

taktilis ingerek iránti érzékenysége a 10. hétre a genitáliákat is eléri, majd a 11. héten a tenyeret, 12. héten a 

talpat, majd a 17. hétre a hasat és gluteális tájékot. A 32. terhességi hétre a magzat minden testrésze képes már 

taktilis ingereket felfogni és válaszolni a bőr érintésére. A fejlődésnek ezen mintázata a testtájaknak megfelelően 

tükrözi a felnőttkorban is megfigyelhető legérzékenyebb-legkevésbé érzékeny területek hierarchiáját, mely 
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később a kortikális reprezentációban is megmutatkozik. A fejlődés során alapvető jelentőségű, hogy a fejlődő 

magzat illetve születés után az újszülött el tudja egymástól különíteni az ártalmas ingert és a nem ártalmas 

tapintási ingert, azaz a tapintás és fájdalom érzet elkülönüljön egymástól. Újabb kutatások szerint ez a képesség 

az intrauterin élet 35-37 hete között már kifejlődik (Fabrizi és mtsai., 2011). A bőr receptorainak sofélesége 

felelős azért a rendkívül változatos funkcióért, mely a bőrre, mint érzékszervre jellemző. A bőr receptorait 

részletesen a 3.b. fejezet tárgyalja. 

6.1.3. 1.3. Elemi tapintás 

A tapintásnak alapvetően két fő fajtáját különíthetjük el. A finom, úgynevezett diszkriminatív tapintás és a durva 

vagy elemi, non-diszkriminatív tapintás. A finom tapintás pályája a hátsó köteg – lemniscus medialis rendszer, 

mely részletesen a 3. g. fejezetben kerül tárgyalásra. Ez a rendszer teszi lehetővé a két pont elkülönített 

érzékelését, és ezzel a finom tapintást, mint amilyenre például szükségünk van egy tárgy csukott szemmel való 

megítéléséhez, vagy a teljesen pontos lokalizációhoz (6-8. ábra). Ez a rendszer elkülönítendő a durva, nem 

diszkriminatív tapintás rendszerétől. Ez egy ősibb, primitívebb tapintás, mely nem tesz annyira pontos 

lokalizációt lehetővé. Azonban erre nincs is mindig szükség. Érezzük például, hogy a ruha a testünkön van, de 

nincs arra szükség, hogy annak minden egyes pontját milliméter pontossággal meghatározzuk, hogy éppen 

melyik testrészünk melyik részét éri a ruha. Ugyanez a helyzet, ha ülünk egy széken, nekitámaszkodunk a 

falnak, táskát cipelünk a hátunkon, vagy valaki átölel (9-10. ábra). Ezekben az esetekben is az adott testfélről 

csak egy durva, megközelítő tájékoztatás érkezik a központi idegrendszerbe, hogy az adott testrészünkhöz 

valami hozzáér. Ilyen értelemben beszélünk elemi vagy durva tapintásról. Hívják ezt a tapintást felületes 

tapintásnak is, azonban ez a kifejezés félrevezető lehet, hiszen a finom, diszkriminatív tapintási információ egy 

része is a felületes rétegekből származik. A két rendszer között különbség jól érzékelhető akkor, ha az egyik 

rendszer működése megsérül. A hátsó köteg – lemniscus medialis rendszer sérülése esetén például, ha a bőrre írt 

számokat akarja a beteg megítélni (graphaesthesia), akkor erre képtelen, viszont a spinothalamicus rendszer 

épsége esetén érzi, hogy ott valami érinti a bőrét, de céltalan „matatásnak” érzékeli, nem tudja pontosan 

lokalizálni, diszkriminálni az ingereket. A tractus spinothalamicus anterior által közvetített elemi tapintási 

ingerek gyengén lokalizálható tapintási ingerületfeldolgozás. Ez filogenetikailag ősibb pálya, a tractus 

spinothalamicus lateralis újabb keletű, és pontosabb lokalizációt tesz lehetővé a hő és fájdalomérzésben, 

azonban a legfinomabb tapintás feldolgozás és a legpontosabb lokalizáció a hátsó köteg lemniscus medialis 

közvetítette diszkriminatív tapintás. 

3.82. ábra - 6. ábra: Összetett finom tapintási funkciók: ing begombolása 
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3.83. ábra - 7. ábra: Összetett finom tapintási funkciók: egy tárgy felületi érdességének 

tapintása 
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3.84. ábra - 8. ábra: Összetett finom tapintási funkciók: egy tárgy felismerése csupán 

tapintás alapján 

 

3.85. ábra - 9. ábra: Durva tapintási funkciók: nagyobb felületen történő tapintás, pl. 

széken ülés 
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3.86. ábra - 10. ábra: Durva tapintási funkciók: nagyobb felületen történő tapintás, pl. 

táska szíja 
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Az utóbbi években a kutatók az érzéskvalitások közül külön kategóriaként kezelik a kellemes érzést közvetítő 

receptorokat és pályákat (Martin-Alguacil és mtsai, 2012). Ezek az érzések keletkeznek simogatáskor és 

szexuális ingerléskor. Ezeket A és C rostok közvetítik. A rostok egy csoportja mielinhüvely nélküli, ún. CT rost 

(C tactile – CT), melyek lassú ingerületvezetéssel az érzésnek inkább a limbikus, emocionális komponenséért 

felelősek. A vizsgálatokat leginkább az nehezíti meg, hogy szőrös bőrön nagyon nehéz ezeket az 

idegvégződéseket úgy ingerelni, hogy az A delta rostokat ne ingereljék. Ezek a CT rostok a gerincvelő II. 

laminájába projiciálnak, majd a már megismert tractus spinothalamicussal az insularis kéregbe vetülnek. 

Kutatók szerint a CT rostoknak nagyon fontos szerepük van a szociális magatartás kialakulásában. Ennek az ún. 

szociális tapintásban a szubjektivitásnak is fontos szerep jut, hiszen jól ismerjük, hogy ugyanaz a tapintás undort 

és kellemetlen érzést is kiválthat, melyet nyilván a magasabbrendű kérgi működés befolyásol. A lassú és 

mérsékelt érintés, mely általában a szeretet, szerelem jele, hormonális változásokat is képes létrehozni. 

Endorphin és oxytocin felszabadulást is írtak már le. A CT rostok részben hasonló agyi területekre vetülnek, 

mint a fájdalomérző rostok. Részben ezzel magyarázható, hogy a gyengéd érintéssel a fájdalom is csillapítható. 

Ez nemcsak gerincvelői szinten, hanem felsőbb agyi szinten is működik, azonban ennek a rendszernek a 

megismeréséhez még nagyon sok vizsgálatra van szükség (Martin-Alguacil és mtsai 2008). 

6.1.4. 1.4. Viszketés 

Viszketés (pruritus) egy kellemetlen érzés, mely vakarózási ingert kelt (11. ábra). A pálya, mely a viszketés 

érzését közvetíti, nem azonos a fájdalom pályával. A viszketést a szabad idegvégződések egy külön csoportja 

közvetíti, melyek C rostok, és melyek nem érzékenyek mechanikus ingerekre. A központi idegrendszerben 

histaminerg gerincvelői idegek közvetítik a viszketés érzését a thalamus felé. A histamin érzékeny 

érzőidegvégződéseken kezdődik az inger, ezt többféle kémiai inger is kiválthatja, mint a capsaicin, 

prostaglandin, serotonin és más gyulladásos molekulák. A viszketés érzéssel nagyon ritkán jár együtt fájdalom. 

3.87. ábra - 11. ábra: Viszketés – vakarózás 

 

6.1.5. 1.5. Csiklandósság 

A csiklandósság pontos pályája még nem teljesen tisztázott. Valószínűleg egy vegyes érzékelésről van szó, a 

fájdalom és a tapintási ingerek együtteséről. Egyes kutatók szerint a valódi csiklandósság ember (és 

emberszabású majom) specifikus, míg mások úgy tartják, hogy ez sok fajban kifejlődött 
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Tickling). A bőrfelszín finom simogatása hasonlít az ún. elemi tapintáshoz, 

azonban a csiklandósság érzéséhez a fájdalomérző rostok együttes ingerlése is szükséges. Bizonyos sebészi 

beavatkozások után, amikor a fájdalmat a pálya átvágásával szüntették meg, a csiklandósság érzése is megszűnt 

(Lahuerta és mtsai., 1990). A csiklandóssággal kapcsolatban még számos kérdés megválaszolásra szorul. A 

testen a receptorok megoszlása sem magyarázza meg, hogy egyes emberek miért érzékenyebbek 

(csiklandósabbak), amikor pedig a fájdalomérzékenységük nem különbözik, illetve egyes testtájak miért 

mutatnak teljesen eltérő érzékenységet, holott a receptor eloszlás ezt nem magyarázza. 

6.2. 2. A protopathiás rendszer központi idegrendszeri része 

6.2.1. 2.1. Gerincvelői szinten: Spinothalamicus rendszer 

A spinothalamicus rendszert anterolateralis rendszernek is hívják, mivel a gerincvelő elülső és oldalsó 

kötegében halad, mintegy körülölelve az elülső szarvat. Az anterolateralis rendszerben több, a spinothalamicus 

pályán kívüli pályi is fut, tehát nem tekinthető teljesen szinonímának a két elnevezés. Az elülső illetve oldalsó 

kötegben haladó részeit a pályának hívják tractus spinothalamicus anteriornak illetve tractus spinothalamicus 

lateralisnak is külön-külön. 

3.88. ábra - 12. ábra: Tractus spinothalamicus fő kapcsolóállomásai 
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Az érzőrendszer láncolata 3 fő neuronból áll (12. ábra): 

1. Elsőrendű neuronok 

Lokalizáció: ganglion spinale 

A pseudounipolaris idegek centrális nyúlványa a gerincvelő hátsó szarvában végződik 

2. Másodrendű neuronok: 

Lokalizáció: A centrális nyúlvány a gerincvelő hátsó szarvában végződik. A hátsó szarv minden laminájából 

erednek rostok a tractus spinothalamicushoz, de főleg a IV, I, II és VII laminákból erednek. Ezek az axonok 

kereszteződnek a commissura alba anterior-ban, a belépésnél néhány szegmentummal feljebb. A felszálló 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 585  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

pálya szomatotopiásan rendezett, ami azt jelenti, hogy a különböző testrészekből származó rostok szakrális, 

lumbális, thoracalis és cervicalis elrendezésben helyezkednek el kívülről befelé haladva. A keresztezett 

rostok a thalamus nucleus ventralis posterolateralisban végződnek, a hátsó köteg – lemniscus medialis 

rendszerrel együtt. 

3. Harmadrendű neuronok: 

Lokalizáció: A thalamus nucleus ventralis posterolateralis 

A harmadrendű neuronok a thalamocorticalis rendszer részeként a capsula interna hátsó szárában a gyrus 

postcentralisba sugárzanak. Ez az elsődleges somatosensoros kéreg, a Brodmann 3, 1, 2. 

6.2.2. 2.2. Agytörzsi szinten – nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

1. Elsőrendű neuronok 

Lokalizáció: ganglion trigeminale (ganglion geniculi – n. VII., és a n. IX és X. szenzoros ganglionjai is). 

A pseudounipolaris idegek centrális nyúlványai a belépés után lefelé szállnak, és a tractus spinalis nervis 

trigeminit hozzák létre. Innen származik a mag neve, a nucleus tractus spinalis nervi trigemini, ahol ezek a 

rostok végződnek. A tractus spinalis nervi trigemini egészen a C3 szegmentum szintjéig lehúzódik, innen 

ered a spinalis elnevezés. 

2. Másodrendű neuronok: 

Lokalizáció: Az elsőrendű neuronok a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben végződnek. A nucleus 3 fő 

részből, egy orális, egy középső, és egy caudalis részből áll. A fájdalomérző idegek elsősorban a caudalis 

részben végződnek. A magnak ezt a részét el is szokták különíteni, mint nucleus caudalis nervi trigeminit, 

pontosan a fájdalomérző központok fontossága miatt. A másodrendű neuronok innen indulnak a thalamus 

felé, a trigeminothalamicus pályák részeként. A trigeminothalamicus rendszer nemcsak ebből a magból, 

hanem a nucleus principalis nervi trigeminiből is ered. A csak ebből a magból induló pályát lemniscus 

trigeminalisnak hívjuk, vagy egyes könyvek szerint lemniscus trigeminalis ventralis, különbséget téve a 

nucleus principalisból induló epikritikus lemniscus trigeminalis dorsalistól. A lemniscus trigeminalis 

kereszteződik. 

3. Harmadrendű neuronok: 

Lokalizáció: Ellenoldali thalamus nucleus ventralis posteromedialis 

A harmadrendű neuronok a thalamocorticalis rendszer részeként a capsula interna hátsó szárában a gyrus 

postcentralisba sugárzanak. Ez az elsődleges somatosensoros kéreg, a Brodmann 3, 1, 2. Az arcnak megfelelő 

lokalizáció a kéreg oldalsó részén található (ld alább). 

6.3. 3. Részletek a protopathiás érzéskvalitásokat szállító tractus 
spinothalamicushoz 

A protopathiás ingereket szállító idegrostok vékony mielinhüvelyesek vagy mielin hüvely nélküli Schwann 

hüvellyel rendelkeznek csupán. A gerincvelő hátsó gyökerén lépnek be. Az epikritikus szenzibilitásért felelős 

rostokkal ellentétben ezek az axonok a gerincvelő szürkeállományában, a hátsó szarvban szinaptizálnak. Az első 

szinapszis gyakran a gerincvelő hátsó szarv zona marginalisban van, amit I. Rexed laminának is hívunk. Néhány 

axon mélyebbi rétegekben is szinaptizál. Több rost pár gerincvelői szegmentumot felszáll a Lissauer féle 

kötegben, mielőtt a gerincvelő szürkeállományába futna. A tractus spinothalamicus különböző laminákból ered, 

leginkább a I-II és a IV-V. Rexed laminákból. Az eredő neuronokat nagyon sok gátló és serkentő szinapszis 

befolyásolja, melyeken fontos kapuzás történhet. Így már itt eldőlhet, hogy milyen információ továbbítódik a 

thalamus felé. A fájdalomhoz hasonlóan, a vastag mielinhüvelyes rostok felől befutó ingerület gátolhatja a 

tractus spinothalamicus eredő neuronját, mely ott a fájdalom gátlásánál részletesebben tárgyalásra kerül. 

Azonban a tapintás és hőérzékelésben is hasonló jelenségek figyelhetők meg. Ugyancsak gátolhatja az ingerület 

továbbvitelét leszálló pályán keresztül lejövő információ. 

A másodlagos neuronokból származó rostok a gerincvelő commissura alba anteriorban kereszteződnek és a 

felszálló anterolateralis rendszert képezik. A pálya egy része ipszilaterálisan fut, de döntő részben keresztezett, 
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és a klinikai tüneteket is eszerint tudjuk értelmezni. A kereszteződés pontos szintjét tekintve a szakkönyvek 

között vannak ellentmondások, néhány azt írja, hogy a belépés felett egy szegmentummal történik meg a 

kereszteződés, mások szerint több szegmentummal feljebb kereszteződik a pálya (Livingstone, 1995; 

Blumenfeld, 2000). Mindenesetre károsodás esetén megfigyelhető, hogy a tünetek egy-két szegmentummal 

lejjebb jelentkeznek a sérülés szintjénél. 

A tractus spinothalamicus rostjai szomatotópiásan rendezettek, hasonlóan a legtöbb felszálló és leszálló 

pályához. Az alsó testfélből és a törzsből származó rostok helyezkednek el leglaterálisabban, míg a felső 

tesfélből származók a legmediálisabban. Tehát a rostok helyzete kívülről befelé alsó végtag, törzs, felső végtag 

és nyak. Néhány könyv szerint ez csak az oldalsó kötegi részre jellemző, az elülső kötegben egyáltalán nincs 

szomatotópia (Fitzgerald és mtsai., 2012). 

A tractus spinothalamicus a gerincvelő fehérállományának elülső és oldalsó kötegében fut, innen az 

anterolateralis elnevezés. A tractus spinothalamicus anterior az elüldő gyökerek (fila radicularia ventralia) 

medialis oldalán fut, a tractus vestibulospinalistól dorsalisan. Más pályák rostjai pedig a tractus spinothalamicus 

anterior rostjai között húzódnak összekeveredve: a leszálló tractus reticulospinalis és a felszálló tractus 

spinoreticularis. A pálya folyamatosan átmegy az oldalsó kötegben található tractus spinothalamicus lateralisba. 

Ez utóbbi a tractus spinocerebellaris anterior mediális oldalán húzódik. 

A pálya két része funkcionálisan nem egyforma. A tractus spinothalamicus anterior a durva/elemi tapintást 

közvetíti, míg a tractus spinothalamicus lateralis a fájdalom és a hő érző pályája. Egyes adatok szerint nem 

különíthető el ennyire egyértelműen a pálya két része és egységesebbnek tekintik a tractus spinothalamicust. Azt 

is meg kell említeni, amire már a fejezet elején kitértünk, hogy a tractus spinothalamicust, bár a legtöbb 

tankönyv az anterolateralis rendszer szinonímájaként említi, nem tekinthető teljesen egyenlőnek az 

anterolateralis rendszerrel. Ugyanis az anterolateralis rendszerben más felszálló pályák is futnak, melyeknek 

funkciója eltér az eredetileg leírt tractus spinothalamicustól. Ilyen a tractus spinoreticularis es tractus 

spinomesencephalicus. A tractus spinothalamicus maga a fájdalom és a hő lokalizációjának és intenzitásának 

tudatosulásában játszik szerepet, míg a másik két pálya ősibb, a fájdalom és hő elemibb érzelmi reakcióinak 

kiváltásában játszanak szerepet. 

A tractus spinoreticularis egy filogenetikailag ősibb pálya, a szomatoszenzoros pályák közül a legősibb. A 

formatio reticularishoz futó pálya rostjai bilateralisan futnak, a rostok legalább fele nem kereszteződik. A 

spinoreticularis rostok a gerincvelő hátsó szarvának V-VII lamináiban erednek és a pálya tractus 

spinothalamicussal együtt fut az agytörzsig. A spinoreticularis pálya pontos feltérképezését megnehezíti, hogy a 

tractus spinothalamicus számos kollaterálist ad le a formatio reticularishoz és más agytörzsi struktúrákhoz. A 

spinoreticularis pálya az agytörzs minden szintjében végződik, és nem jellemző rá a szomatotópiás 

elrendeződés. Az impulzusok a thalamusig is eljutnak indirekt úton, felszálló aktiváló rendszeren keresztül. A 

limbikus rendszerrel elsősorban a gyrus cinguli útján kapcsolódik. A tractus spinoreticularis fő funckiója a kéreg 

stimulálása, az ébrenlét fenntartása, és a limbikus rendszerrel való kapcsolat útján különböző emocionális 

válaszok kiváltása (Fitzgerald és mtsai., 2012). A két rendszert, a paleospinothalamicus és neospinothalamicus 

rendszert úgy is szokás elkülöníteni, hogy az ősibb rendszer az érzőingerek általi aktiválást és emocionális 

válaszokért felelős, míg az újabb rendszer, a neospinothalamicus rendszer az érzőkvalitások lokalizálásának, 

intenzitásának elemzéséért felelős. 

A fent leírt rendszerek mellett még más felszálló pályák is szállítanak szomatoszenzoros információt, azonban 

ezek sokkal kevésbé ismertek részleteiben. A tractus spinotectalis a tractus spinothalamicus mellett, illetve azzal 

együtt fut, eredete ugyanazokból a receptorokból történik. A pálya a colliculus superiorban végződik, ahová 

leginkább vizuális ingerek érkeznek és ahonnan reflexes fej és törzsmozgások iniciálása történik. A tractus 

spinoolivaris taktilis információt küld a nyúltvelőben található oliva inferiorba. Ennek az 

ingerületfeldolgozásnak is szerepe lehet az oliva motoros tanulásban betöltött működésében. A tractus 

spinocervicalist macskákban írták le, emberben csökevényesnek tűnik. 

A nyúltvelőt elérve a spinothalamicus pálya rostjai az oliva inferior és a pedunculus cerebellaris inferior között 

haladnak. Ezt a barázdát sulcus parolivaris lateralisnak is hívjuk. A hídban és a mesencephalonban a 

tegmentumban futnak a pálya rostjai, a lemniscus medialistól lateralisan. 

6.4. 4. Tractus spinothalamicus végződése – thalamus - 
érzőkéreg 
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3.89. ábra - 13. ábra: Frontális agyszelet, a nyíl a thalamus hátsó részét mutatja. Forrás: 

PTE ÁOK Anatómiai Intézet, Pécs. Fotó: dr. Hollósy Tibor 

 

A tractus spinothalamicus, mint fent már említésre került, a thalamuson át az érző kéregbe vetül. A thalamus a 

diencephalon legnagyobb részét kitevő óriási magkomplexum (13. ábra). Ezt a tudat kapujának is nevezik, az 

érzékeléshez elengedhetetlen. A legtöbb érző információ áthalad a thalamuson, mielőtt a kéregbe sugárzik és 

tudatosul. A thalamus magjait többféleképpen lehet osztályozni és csoportosítani. Az egyik legtöbbet 

alkalmazott beosztás szerint a thalamus magjait specifikus és nem specifikus magokra lehet osztani aszerint, 

hogy mennyire lokalizálható a kérgi kapcsolatrendszere a magnak. A specifikus magok meghatározott kérgi 

területre vetülnek, kapcsolatrendszerük jól feltérképezhető. A nem specifikus magoknak jóval diffúzabb 

összeköttetései vannak, és az egész szervezet alarm reakciójában vesznek inkább részt. Ma már tudjuk, hogy ez 

a beosztás nem teljesen helyes, hiszen a technika fejlődésével és a kutatók fáradhatatlan munkájának 

köszönhetően egyre több specifikus kapcsolatot írnak le a régebben úgynevezett nem specifikus magokkal 

kapcsolatban is. Azonban ennek részletes tárgyalása túlmutatna e fejezet témáján, ezért a későbbiekben 

maradunk a specifikus magok eredeti beosztásánál, részletesen csak a szomatoszenzoros 

információfeldolgozásban fő szerepet játszó magokat említjük. Ezeket a magokat a lamina medullaris három fő 

magcsoportra osztja: elülső, medialis és lateralis. A thalamus hátsó-alsó részén további két nagy specifikus mag 

helyezkedik el: a corpus geniculatum mediale és corpus geniculatum laterale, melyek a hallópálya illetve a 

látópálya átkapcsolóállomásai. Ezen utóbbi két magot szokás volt metathalamusként külön is említeni, azonban 

ma már ritkán használják ezt a nevet, hiszen ezek is a thalamus részét képezik. A lateralis magcsoportot tovább 

oszthatjuk dorsalis és ventralis magcsoportra, a ventralis csoport is további részekre osztható: egy ventralis 

anterior és egy ventralis posterior csoportra. A szomatoszenzoros pályák a ventralis posterior csoportot érik el, 

melyet VP-nek rövidítünk. Ennek a magnak van egy medialis és egy lateralis része, mely funkciójában csak 

abban különbözik, hogy a testből jövő felszálló érzőrostok a mag lateralis részében végződnek, a fej területéről 

származó trigeminothalamicus rostok pedig a mag medialis részében. Ezeket úgy hívjuk, hogy nucleus ventralis 

posterolateralis és nucleus ventralis posteromedialis, leginkább rövidítve találkozhatunk velük: VPL és VPM. 

Amikor a szomatoszenzoros rendszer egészét tárgyaljuk, akkor gyakran a két magot együtt VPL/VPM-nek 

nevezzük. A thalamusnak ezt a részét, ahol az érzőmagok is találhatók szokás dorsalis thalamusnak/thalamus 

dorsalis-nak is nevezni, hogy megkülönböztessék a szomszédban elhelyezkedő ventralis thalamustól. A mai 

nevezéktan azonban leginkább csak a thalamus elnevezést használja az eredeti dorsalis thalamus helyett (Price 

et al. 2012). A szomatoszenzoros magok további szerveződése figyelhető meg a beérkező modalitások szerinti 

rétegződésben, azonban ennek részletes tárgyalása túlmutat ezen tankönyvön. A thalamus fejlődését tekintve a 

prosencephalon hólyag diencephalon részéből fejlődik. A diencephalon hólyag kezdeti rétege felülről lefelé 

haladva az epithalamus, a thalamus dorsale, a subthalamus és a hypothalamus. A thalamus dorsale (későbbi 
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thalamus) pontosan a felszálló pályák átkapcsolódása miatti hatalmas növekése felelős a diencephalon későbbi 

átrendeződéséért. A thalamus fejlődésének részleteit leginkább rágcsálókon végzett tanulmányokból ismerjük. 

Számos szabályozó gént és faktort leírtak már, melyek a thalamus kezdeti megjelenésétől kezdve szabályozzák 

annak növekedését. Ezeknek óriási szerepük van a thalamus kérgi kapcsolatainak fejlődésében is, mely az egész 

thalamocorticalis rendszert meghatározza. 

6.4.1. 4.1. Thalamocorticalis projekció – elsődleges érzőkéreg 

A másik fő érzőpályához, a hátsó köteg – lemniscus medialis rendszerhez hasonlóan a spinothalamicus pálya is 

elsősorban a thalamus nucleus ventralis posterolateralisában (VPL) végződik. A magon belül a két pálya 

végződése eltérő (Blumenfeld 2000). Azonban a spinothalamicus pálya a thalamus más magjain is végződik, 

mint az intralaminaris magok (ezek közül is a nucleus centromedianus kiemelendő), valamint a mediodorsalis 

magok. Ezek a projekciók a spinoreticularis rendszerrel együtt a filogenetikailag ősibb részét jelentik az 

anterolateralis rendszernek, és inkább az érzés ingereket kísérő emocionális válaszokért felelősek. A tractus 

spinoreticularis a nyúltvelő és a híd formatio reticulariaban végződik, melyből a thalamus intralaminaris 

magjaijoz húzódnak rostok. A fájdalomérző pálya részletesen a 3.d. fejezetben kerül tárgyalásra. 

6.4.2. 4.2. Elsődleges érzőkéreg 

A thalamus nucleus ventralis posterolateralisából felszálló thalamocorticalis rostok a felső thalamusnyelet 

alkotva a capsula interna hátsó részén (14. ábra), majd a corona radiátán áthaladva érik el a parietalis lebeny 

gyrus postcentralisát, mely az elsődleges szomatoszenzoros kéreg, és nevét onnan kapta, hogy a sulcus centralis 

mögött helyezkedik el közvetlenül (15. ábra). Néhány tankönyv gyrus centralis posteriornak is nevezi. 

Broadmann beosztása szerint Br. 3, 1, 2. Szövettanilag a granuláris kéregtípushoz tartozik, melyet a IV. lamina 

erős fejlettsége jellemez, ahol a felszálló affernes rostok végződnek (16. ábra). Az érzőpályákra jellemző 

somatotopiás elrendeződés itt is megfigyelhető. A különböző testrészek reprezentációja a kéreg más-más 

területén van, és a beidegzés finomságának megfelelően nem méretarányosan, hanem a finomabb beidegzéssel 

rendelkező területek jóval nagyobb területet foglalnak el. Ezt hívjuk érző homunculusnak (17. ábra). A fissura 

longitudinalis cerebri mellett elhelyezkedő medialis felszínen a genitáliák és az alsó végtag reprezentációja 

helyezkedik el. A convex felszínen pedig sorban felülről lefelé a törzs, váll, kar, ujjak majd laterálisan pedig a 

száj, arc, nyelv helyezkedik el. Legnagyobb reprezentációval arc arc, különösen az ajkak és a nyelv rendelkezik, 

illetve az ujjak, különösen a mutatóujj rendelkezik még igen nagy reprezentációs területtel. A gyrus 

postcentralist nevezik S I területnek is, míg a másodlagos szenzoros területet S II-nek hívják. 

3.90. ábra - 14. ábra: Horizontális agyszelet, a nyíl a capsula interna hátsó részét 

mutatja. Forrás: PTE ÁOK Anatómiai Intézet, Pécs. Fotó: dr. Hollósy Tibor 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 589  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.91. ábra - 15. ábra: Funkcionális MR kép az ujjak passzív mozgatásakor (érzés). Az 

érzőkéreg ábrázolódik. Forrás: PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika, dr. Tóth Arnold 
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3.92. ábra - 16. ábra: Szomatoszenzoros kéreg szövettani képe – granuláris típusú kéreg. 

Nissl festés. Forrás: PTE ÁOK Anatómiai Intézet 
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3.93. ábra - 17. ábra: Szenzoros homunculus három (3) fő testtáj ábrázolásával: 

végtagok, törzs, kéz és fej-nyak 
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A gyrus postcentrális károsodásának tünetei elsősorban paraesthesiák, mely nem létező fonákérzést, zsibbadást, 

hangyamászás érzést jelent. A tünetek az ellenoldalon lépnek fel. Néha hő paraesthesia is felléphet, de a 

fájdalom kérgi léziókban nemigen fordul elő. Izgalmi tünetek előfordulnak epilepsziában, ez lehet roham 

formájában jelentkező szomatoszenzoros Jackson-roham. A fonákérzés a szomatotópiás elrendeződésnek felel 

meg. 

6.4.2.1. 4.2.1. Az elsődleges érzőkéreg kapcsolatai 

Az elsődleges érzőkéreg intrakortikális kapcsolatai révén kiterjedt összeköttetésben áll a motoros rendszerrel is. 

Nemcsak a gyrus praecentralisban elhelyezkedő primér motoros kéreggel van kapcsolatban a szenzoros kéreg, 

hanem szupplementáris és premotoros területekhez is ad rostokat. Ez magyarázza azt a jelenséget, hogy a gyrus 

postcentralis izgatására motoros válaszok is nyerhetők. Az elsődleges érző és motoros kéreg olyan szorosan 

együttműködik, hogy szokták a gyrus postcentralis és gyrus precentralis együtt szomatomotoros kérgi területnek 

is nevezni. 

6.4.3. 4.3. Asszociációs szomatoszenzoros régiók 

A primér szomatoszenzoros kéreg mögötti parietális lebeny területek a Broadmann 5 és 7-es területek alkotják 

az asszociációs szomatoszenzoros kérgi területeket. Itt történik a látó, halló és szomatoszenzoros információk 

integrálása. A Broadmann 5 régióban történik a szomatoszenzibilitás legmagasabbrendű szintézise, ahol már a 

szomatotópiás elrendeződés nem érvényesül. A Broadmann 7 régióban pedig elsősorban a vizuális ingerek és a 

szomatoszenzoros ingerek integrációja történik. Az alsó parietális régióban, a lobus parietalis inferiorban pedig 
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a szomatoszenzoros ingerek legmagasabbrendű szintézise zajlik, emellett pedig a szenzoros ingerek és az 

emléknyomok egybevetése is itt történik. Mindennek az az anatómiai háttere, hogy a parietális kéreg ezen 

területe szomszédos a temporális és occipitális lebenyekkel, ahol a halló és vizuális információk elsődleges 

feldolgozása történik. Ezekkel a területekkel a parietalis lebeny kétirányú összeköttetésben is áll. Ezt a területet 

nevezik három lebeny vidékének is, melynek magasan integrált tevékenysége humánspecifikus funkciókat 

eredményez (Péter, 1984). Ezen magas integrációs tevékenység szükséges ahhoz, hogy például tárgyakat 

tapintás alapján felismerjünk. Tapintás útján történő tárgyfelismeréshez először a tárgy alakját, felületi 

tulajdonságait, anyaga, nagyságát, hőmérsékletét valamint felületi formáit ismerjük fel. Majd a feldolgozott 

információt összevetjük korábbi emlékképekkel, ehhez már magasabb rendű idegi funkciók és a három lebeny 

összességének épsége szükséges. Ennek a funkciónak, nevezetesen a tárgyak tapintás útján való felismerésének 

a hiányát nevezzük taktilis agnóziának. 

6.5. 5. Érdekességek, további olvasmányok az egyéb 
protopathias rendszerekkel kapcsolatban 

6.5.1. 5.1. A tractus spinothalamicus rendszer károsodása 

A károsodásokról részletesen más fejezetekben lesz szó. Azonban a rendszer funkciójának megértéséhez pár 

szót ejtünk a károsodásokról. A chordotómiák sokban hozzájárultak a spinothalamicus rendszer megismeréséhez 

(Nathan, 1990). A chordotomiát leginkább olyan betegek esetében alkalmazták/alkalmazzák, amikor már más 

módszerekkel nem csillapítható a fájdalom és a beteg terminális stádiumban van. Az anterolaterialis rendszer 

sértésekor a beteg az ellenoldalon nem érez fájdalmat, hideget továbbá meleget. A tapintás is csökken. Az 

érzéskiesés néhány szegmentummal a lézió alatt keletkezik az ellenoldalon. A pálya lézióját leginkább 

terminális stádiumban lévő betegek esetében végzik, mivel a fájdalomcsökkentő hatása egy év után már nem 

teljes a módszernek, amit azzal magyaráznak, hogy a spinoreticularis rendszer nem keresztezett rostjai illetve 

néhány C rost kollaterális a hátsó kötegben biztosítja a rendszer regenerálódását (Fitzgerald és mtsai., 2012). 

6.5.2. 5.2. A szomatoszenzoros rendszer plaszticitása 

A kérgi plaszticitás azt jelenti, hogy az agy képes a megváltozott környezethez és körülményekhez 

alkalmazkodni, ami az agy ún. áthuzalozását jelenti. A legnagyobb fokú plaszticitással az agy gyermekkorban 

rendelkezik, mely a későbbi életkorokban egyre csökken. A szomatoszenzoros kéreg is képes a megváltozott 

körülményekhez, új ingerekhez alkalmazkodni. A modern neurológiai képalkotó eljárásokkal lehetőségünk van 

ennek sokkal behatóbb, részletesebb tanulmányozására. A funkcionális képalkotás, mint amilyen a funkcionális 

MR, különösen alkalmas arra, hogy ezt a plaszticitást vizsgálja. Többek között megfigyelték, hogy azokban a 

zenészekben, akik az ujjukat használják igen intenzíven, mint a hegedű- vagy zongora művészek, a 

szomatoszenzoros kéregben az ujjak reprezentációs területe jóval nagyobb. Ugyanez figyelhető meg vakokban 

is, akik a vakírást (Braille írás) használják, és ezzel az ujjak tapintófunkciója sokkal finomabb, mint 

átlagemberekben (Feldmann and Breacht, 2005; Lissek et al. 2009). A szenzoros kéreg plaszticitását ilyen 

esetekben már elég sokat tanulmányozták. Kevésbé ismert, hogy ennek az ellenkezője is ugyanígy 

megfigyelhető: akár rövid idejű taktilis inger hiány is okozhat átrendeződést a szomatoszenzoros kéregben. Ezt 

írták le például néhány hetes gipsz viseléskor is, hiszen a taktilis ingerek is redukálódnak a gipszviselés ideje 

alatt, és már ennyi idő is elegendő lehet a szomatoszenzoros kéregben az adott testrész reprezentációs 

területének lecsökkenéséhez (Lissek és mtsai 2009). 

6.5.3. 5.3. Fantomérzés 

A fantomérzés amputáció után jelentkezik sok betegnél. Ez bármilyen szenzoros tünet lehet, melyet a beteg a 

már amputált végtagból érez. Az érzés lehet zsibbadás, égő érzés, viszkető érzés illetve fájdalom. Ezek közül 

kiemelkedő a fantomfájdalom, mely időnként az elviselhetetlenségig fokozódhat. A fantomfájdalom részletesen 

a 3. e. fejezetben kerül bemutatásra. A fantomérzésekért régebben az amputált végtagban az átvágott idegek 

felől jövő izgatást tették felelőssé, azonban újabb vizsgálatok szerint a felszálló érző rendszer is részt vesz ebben 

a pathológiás folyamatban. Ugyanis a perifériás idegek megszűnése után is megmarad a teljes felszálló rendszer, 

a kérgi reprezentációval együtt. Tehát a beteg érezheti úgy, hogy az amputált végtagból származnak a tünetek, 

hiszen a szomatoszenzoros kéregben ott található továbbra is pl. a levágott alsó végtag reprezentációja a végtag 

hiányában is. Ennek a rendszernek az átrendeződése hosszú időt vehet igénybe, mely nyilván a kortól is függ. 

Fiatal idegrendszer hamarabb át tud alakulni, és a levágott végtag helyére más testrész reprezentációja kerül. 

Idősebbekben ez a kérgi plaszticitás jóval kisebb fokú. Az, hogy magát a fals érzést mi okozza, arra több teória 

is született. Ezek közül a legtöbbet idézett a kéreg nem megfelelő átrendeződése; a szenzoros konflikt, mely a 
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bejövő szomatoszenzoros és vizuális ingerek között fellép; illetve a kéreg más részeiből jövő emlék és 

emotionális információk. 

6.5.4. 5.4. Amikor csak a somatosensoros rendszer marad - Helen Keller 
története 

Helen Keller egészségesen született, de 19 hónapos korában egy valószínűleg agyhártyagyulladás következtében 

süket és vak lett. Kezdetben csak a család inasának kislányával tudott speciális jelekkel kommunikálni. Helen 

csaknem teljes elszigetelődését a külvilágtól az mentette meg, hogy a család egy Anne Sullivan nevű tanárnőben 

megtalálta azt az embert, aki megtanította a lányt jelekkel kommunikálni és később vakírni. Az első áttörést 

éppen az hozta, amikor a tanítónő vizet csorgatott Helen kezére, és közben mutatta a víz jelét a tenyerén. Ezzel 

kezdődött a jelrendszer megtanulása. Később több nyelvet megtanult, bölcsészdiplomát szerzett, híres író és 

szónok lett és a fogyatékos emberekért harcolt. Helen példája volt az első ismert példa arra, hogy csak a 

szomatoszenzoros rendszerrel hogyan tudunk kommunikálni. Helen történetét a Miracle Worker – Csodatévő 

című filmből is megismerhetjük. 

Helen Keller esete nem egyedi sajnos. Ma Magyarországon több, mint 1000 ún. siketvak ember él. A 

siketvakság legfőbb okai a genetikai rendellenességek és a terhesség alatti vírusfertőzés, mely az érzékszervekre 

van káros hatással, pl. a rubeola és citomegalovírus. A siketvak emberek látása és hallása súlyosan károsodott, 

kommunikációjuk a tapintáson alapszik. Speciális jelnyelvet, a kézből kézbe jelelést használják 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller). 

6.5.5. 5.5. A barrel cortex 

Az úgynevezett barrel cortex a rágcsálók szomatoszenzoros kérgében a IV.-es laminában megfigyelhető 

sötétebb régiókat jelenti. Ezek az ellenoldali testfélből hoznak információt a thalamuson keresztül. Az egyik 

legtöbbet tanulmányozott része a patkányok bajszát reprezentáló kérgi terület. Egy-egy bajuszt reprezentáló 

terület jól körülhatárolható, egymástól szeptumok választják el. A terület tanulmányozása nagyban hozzájárult a 

thalamocorticalis és corticothalamicus kapcsolatrendszer megismeréséhez, ezen kívül sok új adatot szolgáltatott 

a szinaptikus plaszticitás megértéséhez és a szenzoros integráció molekuláris és biokémiai alapjainak 

felderítéséhez. További részletek egy frissen megjelent összefoglaló tanulmányban olvashatók (Feldmeyer és 

mtsai 2013). 

6.5.6. 5.6. Az elemi tapintás és az agy fejlődése 

Az elemi tapintási funkció a legősibb érzéskvalitások közé tartozik. A limbikus rendszer egyik fő bemenete a 

szaglás mellett a külvilággal való bőrkontaktus, tehát a nem-diszkriminatív, elemi tapintás (Szentágothai és 

Réthelyi, 2002). Az egyedfejlődés során is ez a funckió igen hamar megjelenik, hiszen az újszülött tapadása az 

anyához már az első pillanattól jelen van, de igazából ennél már jóval előbb, az anyaméhben elkezdődik a 

tapintási ingerek és a kellemes érzések megjelenése. A későbbi életben is a tapintási funkciók és a limbikus 

rendszer szoros kapcsolata megfigyelhető, és a fentiekből érthető, hogy a nemi működés és a tapintás, azaz a 

spinothalamicus rendszer és a limbikus rendszer kapcsolata milyen fontos szerepet játszik szexuális magatartás 

szabályozásában. Mindezek pedig a hormonális és vegetatív rendszerrel is szoros kapcsolatban állnak. 

Az elemi tapintásnak az újszülött idegrendszerének fejlődésében is fontos szerepe van. Az anyai neglekt nagyon 

súlyos következményekkel járhat az újszülöttre nézve, és ennek egyik komponense a taktilis ingerek hiánya 

(Kuhn és Schanberg, 1998). A maternális depriváció egyik kedvelt kísérletes modell az újszülöttkori stressznek, 

amit gyakran a depresszió perinatális pillérének is tartanak (Gaszner et al. 2009). Azonban a maternális 

szeparáció jelentősége ennél is túlmutat. Kimutatták, hogy az anyai taktilis ingerek hiányában súlyos agyi 

fejődésbeli zavarok lépnek fel. Az ornitin dekarboxiláz enzim szintézise csökken, mely sejtosztódási zavarokhoz 

vezet, továbbá a neuroendokrin rendszer abnormálisan fejlődik és a sejtek válasza a legfontosabb növekedési 

faktorokra és hormonokra is abnormális. Mindennek a biokémiai és hormonális változásnak a következménye a 

maternális depriváció szindróma, mely elhanyagolt csecsemők esetében is megfigyelhető (Kuhn és Schanberg, 

1998). Ezeknek a vizsgálatoknak igen fontos jelentőségük van a pszichiátriában, a gyermekgyógyászatban és 

közvetlen klinikai következménye is van a koraszülöttgyógyászatban, ahol a már igen korán anyától elválasztott 

koraszületteknek szükséges biztosítani bizonyos taktilis ingereket az inkubátorban. 

6.5.7. 5.7. Örökletes analgesia 
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Az örökletes általános analgesia nagyon ritka betegség, amikor a beteg teljesen érzéketlen fájdalommal és más 

protopathias érzékeléssel szemben (Swanson és mtsai 1965). Skandináviában fordul elő kisebb falvakban ez a 

mutáció. Állatokban is leírtak hasonló jelenségek bizonyos belterjes kutyafajokban például (Cummings és mtsai 

1983). USA-ban 40 alatti a betegek száma. A sporadikus eseteket a normális fejlődés ellenére megfigyelhető 

végtag mutilációk, sebek, önpusztító magatartás, fájdalom és hőérzékenység teljes hiánya alapján lehet 

felismerni (Dias és Charki 2012). A betegség a vegetatív idegek zavarával is általában együtt jár. A gyermekek 

az ujjakat gyakran az amputációig rágják le, és hasonló önpusztítás figyelhető meg gyakran az ajkakon, szájon. 

A betegség hátterében azt gondolják, hogy a tyrosin kináz receptor I. es típus géndeficit áll. Ez a receptor 

szükséges ahhoz, hogy az idegi növekedési faktor (nerve growth factor, NGF) megfelelőképpen hasson a 

szenzoros és vegetatív idegek fejlődésére. A legjellemzőbb a vékony mielinhüvelyes és mielinhüvely nélküli 

idegrostok hiánya vagy abnormális fejlődése. A hő- és fájdalomérzés, valamint a mechanocepció zavara számos 

más örökletes és szerzett betegségben is megfigyelhető (Tan és Katsanis, 2009), melyek részletes tárgyalása más 

fejezetekben található (http://en.wikipedia.org/wiki/Congenital_insensitivity_to_pain). 

6.5.8. Tesztkérdések 

1. Hol van az elsődleges érzőkéreg? (A) 

A. Gyrus postcentralis 

B. Gyrus precentralis 

C. Gyrus temporalis superior 

D. Gyrus lingualis 

E. Gyrus frontalis medius 

2. A thalamus mely magja vetül az elsődleges érzőkéregbe? (D) 

A. Nucleus ventralis anterior 

B. Nucleus medialis 

C. Nucleus centromedianus 

D. Nucleus ventralis posterolateralis 

E. Nucleus ventralis lateralis 

3. A felsorolt érzéskvalitások közül melyik nem protopathias? (E) 

A. Hő 

B. Fájdalom 

C. Elemi tapintás 

D. Viszketés 

E. Vibráció 

4. Az anterolateralis rendszernek melyik pálya nem képezi a részét? (C) 

A. tractus spinothalamicus anterior 

B. tractus spinothalamicus lateralis 

C. tractus spinocerebellaris posterior 

D. tractus spinoreticularis 

E. tractus spinotectalis 
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5. A gerincvelői protopathias rendszer elsőrendű neuronjainak sejttestjei hol ülnek? (C) 

A. gerincvelő hátsó szarv lamina IV 

B. ganglion celiacum 

C. ganglion spinale 

D. gerincvelő elülső szarv 

E. nucleus gracilis 

6. A tractus spinothalamicus hol kereszteződik? (B) 

A. medulla alsó részén 

B. gerincvelő commissura alba 

C. medulla decussatio 

D. pons 

E. mesencephalon 

7. Egy 65 éves férfibeteg féloldali felső végtagi zsibbadással, fájdalomérzés kieséssel és erős fejfájással 

jelentkezett. MR vizsgálattal diencephalicus léziót találtak. a diencephalon melyik területén volt a lézió 

a legnagyobb valoszínűséggel? (D) 

A. hypothalamus nucleus arcuatus 

B. epithalamus 

C. metathamus 

D. thalamus hátsó része 

E. thalamus elülső része 

8. Egy fiatal nőbeteg napok óta tartó alsó végtagi zsibbadással jelentkezett. MR felvételen egy 

meningeómát találtak. A tünetek alapján melyik a legvalószínűbb lokalizáció? (B) 

A. Temporalis lebeny, gyrus temporalis superior 

B. Parietalis lebeny, középvonal mellett 

C. Frontalis lebeny, pars opercularis 

D. Frontalis lebeny, sphenoidais szárnyat bevonva 

E. Occipitalis lebeny, gyrus lingualis 

9. Hol vannak a tractus spinothalamicus eredő sejtjei? (C) 

A. Ganglion spinale 

B. Nucleus gracilis 

C. Gerincvelő hátsó szarv 

D. Szabad idegvégződések 

E. Thalamus nucleus ventralis posterolateralis 

10. A felsoroltak közül melyek szomatoszenzoros asszociációs területek? (A) 
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A. Br. 5, 7 

B. Br. 41, 42 

C. Br. 18, 19 

D. Br. 44, 45 

E. Br. 6, 8 

11. Thorakalis oldalsó köteg sérülésnél milyen érzéskiesés lesz? (E) 

A. Mindkét felső végtagon teljes érzéskiesés 

B. Ellenoldali tejles érzéskiesés 

C. Teljes testfél ellenoldali hő, fájdalom, tapintás kiesés 

D. Azonos oldali alsó testfél hő, fájdalom kiesés 

E. Ellenoldali alsó végtagi hő, fájdalom kiesés 

12. A nyelv hol reprezentálódik a szenzoros kéregben? (A) 

A. Parietalis lebeny, oldalsó felszín 

B. Parietális lebeny, mediális convexitás 

C. Frontális lebeny, oldalsó felszín 

D. Occipitális polus 

E. Parietalis lebeny, fissura longitudinalis cerebri mellett 

13. Az szomatoszenzoros információt szállító thalamocorticalis rostok hol futnak az érzőkéreg felé? 
(B) 

A. Capsula interna, elülső szár 

B. Capsula interna, hátsó szár 

C. Capsula interna, genu 

D. Capsula interna, radiatio acustica 

E. Capsula interna, radiatio optica 

14. Az arc területéről érkező hő és fájdalomérző rostok melyik magba érkeznek? (C) 

A. Nucleus tractus solitarii 

B. Nucleus ambiguus 

C. Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

D. Nucleus mesencephalicus nervi trigemini 

E. Nucleus principalis nervi trigemini 

15. A fej terültéről érkező protopathiás információt melyik pálya szállítja a thalamusba? (E) 

A. Lemniscus medialis 

B. Lemniscus trigeminalis dorsalis 
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C. Lemniscus lateralis 

D. Capsula interna 

E. Lemniscus trigeminalis 
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7. 3.g. Az epikritikus szenzoros rendszer (felépítése, 
működése, szerepe reflexekben és az extrapiramidális 
rendszer működésében). – Csernus Valér [Szakmai 
lektor: Mihály András] 

7.1. 1. Az érzékelés evolúciója 

Az élőlények fennmaradásának alapvető feltétele, hogy a környezet pillanatnyi állapotáról megbízható értesülést 

szerezzenek. Minél szélesebb körből – fizikai, kémiai és szociális – származnak az adott organizmus 

információi, és minél pontosabbak, részletgazdagabbak azok, annál nagyobb esélye van a környezethez való 

célszerű alkalmazkodásra, a túlélésre. Környezetünkről az adatokat érzékszerveink gyűjtik. Valamennyi 

érzékszervünk, pontosabban érzékszervi egységünk, receptorunk egyfajta kémiai, vagy fizikai inger érzékelésére 

specializálódott. Érzékszerveink, receptoraink a rá jellemző ingert érzékelik, mérik, majd az inger nagyságát 

„lefordítják” az idegrendszer „nyelvére” és az adatot átadják az érző idegeknek, ami azt a központi 

idegrendszerbe juttatja. A központi idegrendszer az így beérkezett adatokat feldolgozza, elemzi, korábbi 

tapasztalataival összehasonlítja, döntésre előkészíti a központi idegrendszer környezetre adott választ kivitelező 

része számára. 

Minél többfajta receptorral rendelkezünk, azaz minél több ingerfajtát tudunk érzékelni, minél precízebb, 

pontosabb a receptorok működése és minél komplexebb a központi idegrendszerbe beérkezett környezetből 

származó adatok feldolgozása, annál finomabban, célszerűbben tudunk környezetünk változásaira reagálni. 

A filogenezis során mind a receptorok, mind a jeleiket feldolgozó idegrendszer jelentős fejlődésen ment át. Az 

egysejtű, majd egyszerűbb többsejtű élőlények csak a legdurvább, életüket veszélyeztető ingereket tudták 

érzékelni és azokra sztereotip választ adtak. A többsejtű élőlényekben lehetővé vált az együttműködő, együtt 

maradó sejtek közötti munkamegosztás, így annak a lehetősége is, hogy egyes sejtek a külvilág ingereinek 

felfogására specializálódjanak az általuk érzékelt adatokat a többi sejttel megosszák. Később ezt a 

tulajdonságukat fokozatosan javították, fejlesztették; kialakultak a receptorok. 

A kezdetleges receptorok csak a durva behatásokat érzékelték: szövetsérülést, szélsőséges hőmérsékletváltozást, 

környezetük durva kémiai változásait. Ténylegesen e durva környezeti behatások érzékelése volt a legfontosabb, 

legalapvetőbb az élőlény számára, hiszen ezek veszélyeztették közvetlenül épségüket, életüket. Ahogy az 

élőlények fejlődtek, a szervezetük sejtszáma nőtt, egyre több sejt „engedhette meg magának” hogy 

ingerfelvételre specializálódjon. Kialakultak a többsejtű, egyre érzékenyebb, egyre kisebb ingerküszöbű, egyre 

kisebb környezeti behatást jól érzékelő receptorok, érzékszervek. 

A fejlettebb, összetettebb élőlényekben az új, nagy érzékenységű receptorok mellett megmaradtak az ősibb, 

magasabb ingerküszöbű érzékelő szervek is, hiszen a szervezet fennmaradása számára alapvető fontosságú 

ingerek érzékelésének szükségessége változatlan maradt. A filogenezis azon alapelve szerint, hogy „ha egyszer 

valami jól működik, és még szükség van rá, ne változtassunk rajta”, az ősi receptorok mellett az azok adatait 

feldolgozó idegrendszeri egységek is jórészt változatlanok maradtak és együttműködnek a „korszerűbb” idegi 

elemekkel. Ezért szervezetünkben, ha az adott tevékenységre még szükségünk van, az újak mellett, szinte 

változatlan formában fennmaradtak ősi struktúrák és funkciók. 

Ez a kettősség igen jól tanulmányozható érzékelő rendszereinkben. Az ősi, egyszerűbb felépítésű, magas 

ingerküszöbű, kevéssé érzékeny receptorok jeleit az ősi idegrendszerre emlékeztető, kis, relatíve lassan vezető 

idegsejtek továbbítják, és a jelek elsődleges feldolgozása központi idegrendszerünk ősibb területén, a 

gerincvelőben történik. Ezt a rendszert külön, összefoglaló névvel protopátiás rendszernek nevezzük; πρώτος 
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(protosz) görögül elsődleges, elemi, πάθος (patosz) = érzés, azaz protopátiás = elemi érzésekkel kapcsolatos). A 

fejlettebb, érzékenyebb, összetettebb felépítésű, az információkat finomabban megkülönböztetni tudó, 

„modernebb” receptorok jeleit nagy, gyorsan vezető idegsejtek szállítják, melyek axonjai közvetlenül a központi 

idegrendszer fejlettebb részében, az agytörzsben végződnek. Csak itt, „magasabb szinten”, ahol hely van több 

neuronra és ez által lehetővé válik a jelek finomabb elemzése, történik a jelek elsődleges feldolgozása. A 

rendszert epikritikus rendszernek nevezzük; επί (epi) = felső, felül, κριτική (kritike) = bírálat, azaz felülbíráló 

rendszer. Még magasabb szintet jelentenek az érzékszervek megjelenése. Az eddig leírt adatok forrása a bőr-

receptorok és a mélyebb szövetek, melyek diffúzan, testszerte helyezkednek el. Az érzékszervekben a 

receptorok egy csoportba koncentrálódnak, meghatározott alakzatban helyezkednek el, és összetett, inger-

előkészítő struktúrák (pl. szemlencse, csiga, félkörös ívjáratok) segítségével érzékelnek. 

A nemzetközi szakirodalomban az érzőrendszerek osztályozása heterogén. Az elsősorban „receptor szemléletű” 

felosztási rendszerek epikritikus csoporthoz csak az érzékenyebb bőr-receptorokat sorolják, míg az izmok és 

inak mechanoreceptorait, valamint az ízületek feszülést érzékelő receptorait ettől elkülönítetten 

proprioceptorként írják le. Ugyancsak számos könyv a bőr-receptorokat egységesen kezeli függetlenül az 

idegrendszeri feldolgozás jellegétől. Jelen fejezetben az érzőrendszerek osztályozását a „klasszikus”, 

idegrendszeri feldolgozás szemléletű megközelítésből tárgyalom. Így a nem érzékszervi érző rendszerek 

leírására a receptorok minősége és elhelyezkedése szempontjából heterogén, de az idegrendszeri feldolgozás 

szempontjából egységes protopátiás és epikritikus rendszer kifejezéseket használom. 

A protopátiás rendszerrel {3.4., 3.5.} és az érzékszervekkel {3.8.} a könyv más fejezeteiben foglalkozunk. Jelen 

fejezetben a fentiek alapján definiált epikritikus rendszert írjuk le részletesen. 

7.2. 2. Az epikritikus rendszer áttekintése 

Mint a bevezetőben leírtuk, az epikritikus rendszer alatt a bőrünkben és mélyebben, testszerte elhelyezkedő 

érzékeny, alacsony ingerküszöbű, precíz jeleket szolgáltató, az inger-erősséget és –minőséget részlet-gazdagon 

megkülönböztető receptorokat, és az azok jeleit feldolgozó idegi struktúrákat értjük. A rendszer fontosabb 

elemei: 

1. Epikritikus bőr-receptorok, 

2. a mozgásszervek receptorai (izomorsó, ínorsó, az ízületi tokok feszülési receptorai), 

3. az érző idegek, érző neuronok, 

4. az epikritikus érzőpályák, 

5. a rendszer jeleit feldolgozó dienkephalikus és agykérgi területek, 

6. az epikritikus érző rendszerek „szolgáltatásai”. 

A továbbiakban ezen alkotóelemek részletes leírását adjuk. 

7.3. 3. Epikritikus bőr-receptorok 

Bőrünkben számos érzékelő elem, receptor helyezkedik el. Ezek különböző fizikai ingerekről informálnak 

minket, mint a nyomás, a vibráció, hőmérséklet, szöveti feszülések vagy deformálódások. Ezek egy része 

tartozik az epikritikus érzékelés kategóriájába. Az epikritikus érzékelés kategóriájába tartozó receptorok 

jellemzője, hogy bonyolult, komplex szöveti felépítésűek, alacsony az ingerküszöbük, azaz érzékenyek, 

ingerfeldolgozásuk precíz, széles skálán mozog. Ingerületüket vastag (Aβ, más felosztásban II. kategóriába 

tartozó, 10-12 µ átmérőjű), gyors vezetési sebességű idegrostok vezetik el. Az érzékhámsejtek és az ingerületet 

felvevő idegvégződések (érző neuron perifériás axonja) között nincsenek az idegsejtek közötti, vagy az 

idegsejteknek az effektorokkal való kommunikációra szolgáló, kémiai jelátvitellel működő szinapszisok, hanem 

az érzékhámsejtek felszínén kialakuló membránpotenciál-változás hatására alakul ki az axonban az ingerület, az 

akciós potenciál. 

A mechano-receptorok érzékhámsejtjeinek sejthártyájába mechanikus vezérlésű ioncsatornák épültek. 

Nyomásváltozásra a sejt alakja megváltozik, a sejthártya megnyúlik, ennek következtében az ioncsatornák 

kinyílnak. A sejtbe áramló nátrium és kiáramló kálium ionok a membrán-potenciált megváltoztatják. Ezt a 

membránpotenciál-változást érzékelik az érzéksejtekkel érintkező idegvégződések. 
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Az e kategóriába tartozó bőr-receptorok: 

7.3.1. 3.1. Vater-Pacini végkészülék 

Nagyméretű (0.5-1 mm), ovoid képződmény. Mélyen, a subcutisban helyezkedik el (1. ábra). A tengelyében 

elhelyezkedő csupasz axont 50-60 hagymalevélszerűen egymásra rétegződő lapos sejt fogja körül. A lapos 

sejtek módosult Schwann sejtek. A számos rétegben elhelyezkedő sejtek jelerősítőként szolgálnak. Az egyes 

sejtrétegek mechanikus ion-csatornák megnyílásából eredő membrán-potenciál változásai összeadódnak, így 

igen komoly jelerősítés lép fel. 

A Vater-Pacini végkészülékek szervezetünk legérzékenyebb receptorai közé tartoznak. Gyorsan adaptálódnak a 

nyomásváltozásra, így a nyomásváltozások gyors követésére alkalmasak. Segítségükkel enyhe 

nyomásváltozásokat, gyors vibrációt (optimuma 250 Hz) érzékelhetünk. Ez teszi lehetővé az általunk tapintott 

tárgyak felszíni mintázatának finom analízisét is, amikor végighúzzuk rajta ujjunkat. Már 200 µ mélységű 

felszíni egyenetlenséget is érzékelhetünk segítségével. 

3.94. ábra - 1. ábra: Vater Pacini végkészülék tenyérbőrben 

 

7.3.2. 3.2. Meissner test 

A bőrben felületesen, a str. papillareban elhelyezkedő, 50-140 µm nagyságú, tojás alakú receptor (2. ábra). A 

kötőszöveti tokban elhelyezkedő szervecske lemezes elrendezésű lapos sejteket tartalmaz, melyek között 

spirálisan, vagy meander vonalban fut az idegrost. Nyomásra érintésre, (tapintás), vibrációra érzékeny. Vibráció 

érzékelési optimuma 50 Hz. 

3.95. ábra - 2. ábra: Meissner test (tenyérbőr) 
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7.3.3. 3.3. Merkel test 

Felszínesen, közvetlenül a hám alatt, a cutis stratum papillarejéban, illetve nyálkahártyák hám alatti részén 

elhelyezkedő, tokkal nem rendelkező, korong alakú képződmény. Lassan adaptálódik. Tapintásra, lassú vibráció 

(5-15 Hz) érzékelésére alkalmas. Igen érzékeny, 1 µ-nál kisebb szöveti elmozdulásokat is érzékel. Fontos 

szerepet játszik az alak-felismerésben. 

7.3.4. 3.4. Ruffini végkészülék 

Lapos, elnyújtott orsó alakú, tok nélküli receptor. A subcutisban, valamint az ízületek tokjában helyezkedik el. 

A lassan adaptálódó receptor elsősorban nyújtásra érzékeny. A bőr feszüléséről, illetve az ízületek pozíciójáról 

tájékoztat. Az ízületek 2°-nál kisebb elfordulását is érzékelhetjük vele. 

7.3.5. 3.5. Krause test 

Gömb alakú, kötőszöveti tokkal rendelkező receptor a cutis papilláris rétegében, nyálkahártyákban, ízületekben 

és néhány belső szervben helyezkedik el. A felcsavarodott axon vég ovális érzékelő sejtek között fut. 

Hőmérsékletre, elsősorban hidegre (4 °C-tól 43 °C-ig) érzékeny. Érző neuronjainak rostjai a mechano-

receptorokénál vékonyabb, Aδ kategóriába tartoznak. A hőmérsékletkülönbségek finom észlelését szolgálják. 

Nyomás információt is közvetít. Kiegészítésül: a meleg receptorok más, sokkal egyszerűbb felépítésűek. 

Gyakorlatilag vékony, módosult csupasz idegvégződések, így a protopátiás családba tartoznak. 
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7.4. 4. A mozgásszervek receptorai 

A receptor-család tagjai izmaink, inaink feszüléséről adnak pontos tájékoztatást. Segítségükkel végtagjaink 

helyzetét, terhelését (pl. a kezünkben lévő tárgy súlyát) érzékeljük, és pontos adatokat szolgáltatnak mozgásunk 

célszerű, összehangolt megszervezéséhez {2.4.}. A receptorok izmainkba, inainkba épülnek be. 

Nagyérzékenységű, precíz, nagy felbontású jeleket szolgáltatnak. Információikat valamennyi érzőrost közül a 

leggyorsabban vezető, legvastagabb (15-20 µm átmérőjű, Aα I.) idegrostok vezetik el. E receptor-sejtek 

membránja is mechanikus hatásra (nyújtásra) megnyíló ion-csatornákat tartalmaznak, melyeken keresztül 

beáramló ionok következtében kialakuló membránpotenciál változás alapján alakul ki az idegi impulzus. 

7.4.1. 4.1. Izomorsók 

Az izmaink feszülését érzékelő receptorok, az izomorsók, az izomműködés szabályozásában speciális helyet 

betöltő, úgynevezett „intrafuzális” izomrostokban foglalnak helyet. Az intrafuzális rostok 3-12 vékony izomrost 

középen orsószerűen megvastagodó kötege, melyek két vége szabályos izomrost, közepe módosult, receptorokat 

tartalmaz. A rostok két végének motoros beidegzése is egyedi; a szokásos alfa motoneuronok helyett gamma 

motoneuronok {3.7.7.1.2.} idegzik be, melyeknek működése speciális. Az izomrostokban kétfajta receptor van 

(3. ábra). 

3.96. ábra - 3. ábra: Az izomorsó vázlatos szerkezete 

 

A magzsák receptorok nagymennyiségű sejtmagot tartalmaznak kiöblösödő zsák formában. A receptor 

ingerületét spirálisan rácsavarodó „annulospirális” rostok vezetik el. A magzsák receptorokat funkcionálisan két 

alcsoportra osztjuk. A dinamikus „bag1” receptorok az izom feszüléséről, míg a statikus „bag2” receptorok az 

izom nyúlásáról adnak felvilágosítást. 

Az izomcső (maglánc) receptorok szintén számos sejtmagot tartalmaznak, de ez esetben a sejtmagok 

láncszerűen, egy sorban helyezkednek el. A receptorok statikusak, azaz az izom nyúlásával arányos jelet adnak. 

A jeleket „virág-kosár” rostok vezetik el. 

Az intrafuzális rostoknak szerepük van az izomműködés hatékony szabályozásának számos részletében, köztük 

az úgynevezett gamma hurokban {3.7.7.1.2.}, valamint az ezzel kapcsolatos nyújtási reflexben {3.7.7.1.}. 

7.4.2. 4.2. Ínorsók 

A Golgi által leírt ínorsók az inak feszülését, nyújtását érzékelik. Az ínorsók inakban, elsősorban az izomrostok 

határán helyezkednek el. A speciális, hurokszerű elágazásokat tartalmazó kollagén rostkötegek hézagaiban 

találhatók el az érző neuronok gazdagon elágazó, spirálisan végződő axonjai. Az így felépülő, vékony tokkal 

ellátott szervecskék orsó alakúak. Izomreflexek és mozgáskoordináció mellett a tudatosuló izom-feszülés érzést 

szolgálják. 
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7.5. 5. Az érző idegek, érző neuronok 

Az epikritikus rendszer receptorainak ingerületeit az érző (afferens) idegrostok vezetik el. Az idegrostok az érző 

ganglionokban elhelyezkedő pseudounipoláris idegsejtek perifériás axonjai. Az rendszer szolgálatában álló 

axonok szervezetünk legvastagabb axonjai; Aα (I.), illetve Aβ (II.) típusúak. A ganglionokban a protopátiás, 

epikritikus és zsigeri érző neuronok perikarionjai keverten helyezkednek el. Megfelelve annak a szabálynak, 

hogy a neuronok mérete axonjuk térfogatával arányos, a gyorsan vezető, vastag axonnal rendelkező epikritikus 

érző neuronok az érző ganglionok legnagyobb sejtjei {3.4.3.1.} (70-120 µ). 

7.5.1. 5.1. Az agyidegi epikritikus érző neuronok 

Az érző funkciót is betöltő agyidegek általában saját érző ganglionnal rendelkeznek. Ezek somatosensoros 

ganglionjai a ganglion trigemini (Gasser dúc), ganglia superiores nervi glossopharyngei és vagi. A vagussal 

számos tekintetben szoros kapcsolatban lévő nervus accessorius (n. XI) proprioceptív neuronjai valószínűleg a 

vagus érző ganglionjában vannak. Az epikritikus érző neuronok centrális axonjai függetlenül attól, hogy melyik 

agyidegen keresztül lépnek be az agytörzsbe, a hídban található nucleus sensorius princeps (nucleus principalis) 

nervi trigeminiben végződnek (4. ábra). 

3.97. ábra - 4. ábra: A nervus trigeminus epikritikus érző magjai 

 

Érdekes kivételként az epikritikus érző idegsejt egy csoportja „szabályellenesen” nem ganglionokban 

helyezkedik el, hanem a központi idegrendszerben. A trigeminus által beidegzett rágóizmok izomorsóinak jelét 

átvevő primer érző neuronok a központi idegrendszerben, a mesencephalon tegmentumában foglalnak helyet a 

nucleus tractus mesencephalicus nervi trigeminit alkotva (4. ábra). Csak ebben a magban, ami egy áthelyezett 

ganglionnak is tekinthető, vannak a központi idegrendszerben pseudounipoláris (primer érző) neuronok. A 

jelenség okára meggyőző magyarázat nincs. A nervus trigeminus többi epikritikus (bőr) receptorainak érző 

neuronjai a ganglion trigemináléban helyezkednek el. 

A tisztán motoros agyidegek, a szemmozgató nervus oculomotorius, trochlearis és abducens valamint a 

nyelvmozgató nervus hypoglossus saját érző ganglionnal nem rendelkeznek, bár mind a szemmozgató 

izmokban, mind a nyelvben számos izomorsót mutattak ki. Ezen izmokban funkcionálisan is kimutattak 

proprioceptív funkciót. Adatok arra utalnak, hogy ezen izmok izomorsóinak jeleit szállító érző rostok a mozgató 

agyidegekben futnak, és a primér érző neuronok perikarionjai szintén a nucleus tractus mesencephalicus nervi 

trigeminiben foglalnak helyet. A nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini érző idegsejtjeinek centrális 

axonjai a többi epikritikus érzőideg centrális axonjához hasonlóan a nucleus sensorius princeps nervi 

trigeminiben végződnek (4. ábra). 

7.5.2. 5.2. A gerincvelői epikritikus érző neuronok 
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A gerincvelői idegek elsődleges érző neuronjai a ganglion spinaleban {3.4.3.1.} helyezkednek el. A ganglion 

spinale (ganglion sensorium nervi spinalis) a gerincvelőbe futó érző rostokat tartalmazó radix posteriorba épül 

be, rendszerint közvetlenül a nervus spinalis elágazása után foramen intervertebrale közelében. Ellentétben a 

protopátiás érző rendszer elsődleges neuronjaival, melyek centrális axonja a gerincvelőben, elsősorban a 

substantia gelatinosa idegsejtjein végződnek, az epikritikus érző neuronok centrális axonja néhány kollaterális 

leadása után a gerincvelő dorsalis kötegében felszállva a nyúltvelőben végződnek. A különbség valószínű 

magyarázatát a bevezetőben említettük {3.7.1.}. 

Klinikai érdeklődésre is számot tartó információ, hogy a ganglion spinale centralis axonjai a gerincvelőbe való 

belépés előtt hüvely váltanak. A belépéstől 1-2 mm-re vált át a perifériás idegekre jellemző Schwann + 

velőshüvely a centrális idegrendszerben előforduló oligodendroglia sejtek által kialakított velőshüvelyre. Az 

átváltás helyén az axonok rövid darabon csupaszok (Nageotte pont). Ezen a gyenge pont számos kórokozó 

„támadási helye”. Ezek közül legismertebb az ily módon tabes dorsalist okozó spirocheta pallida, amely 

elektíven pusztítja itt az epikritikus rostokat. 

7.6. 6. Az epikritikus érzőpályák 

Az agyidegi és a gerincvelői érző pályák egy darabig elkülönülve futnak. Az általuk szállított, érző magokban 

feldolgozott információ végül egy közös pontos, a thalamus specifikus érző magjaiban {3.4.8.} találkoznak. 

7.6.1. 6.1. Agyidegi epikritikus érzőpályák 

Mint említettük, az agyidegek érző neuronjai vagy az agyidegek érző ganglionjában, vagy a nucleus tractus 

mesencephalicus nervi trigeminiben helyezkednek el. Függetlenül attól, hogy az érzőideg melyik agyideggel 

érkezik az agytörzsbe, valamennyi epikritikus primér érző neuron centrális axonja a nucleus principalis nervi 

trigeminiben végződik (4. ábra). A magból a lemniscus trigeminalis indul el. A pálya rostjai a magból való 

kilépésük után kereszteződnek, majd a túlsó oldalon a mesencephalon tegmentumán keresztül érik el a thalamus 

nucleus ventralis postero-medialis magját. A pálya a mesencephalonban a tegmentum közepén, a nucleus ruber 

és a tractus spinothalamicus között fut. 

Egyes speciesekben leírták, hogy a nucleus principalis nervi trigemini dorsalis területéről keresztezetlen rostok 

is futnak a thalamusba (tractus trigeminothalamicus dorsalis). A dorsális magrész tartalmaz egy kis elkülönülő 

ovalis magrészt is (nucleus ovalis), mely az ízérző rendszer része. 

7.6.2. 6.2. A gerincvelői idegek epikritikus érzőpályái 

A nervus spinalis radix posteriorján keresztül befutó rostok a gerincvelő hátulsó kötegébe érnek, majd a hátsó 

kötegben felszállnak egészen a nyúltvelő zárt részéig. A lefutásnak köszönhetően az érző ganglionok idegsejtjei 

szervezetünk legnagyobb kiterjedésű sejtjei. Egy, a lábujjainkon lévő Vater Pacini receptor ingerületét a talpon 

felvevő axon, melynek perikarionja valamelyik sacralis ganglion spinaleban foglal helyet, megszakítás nélkül 

halad a nyúltvelőig. Ha a „szükséges kanyarokat” is figyelembe vesszük, a neuronnak két méter hosszú is lehet 

az axonja, ami sejt dimenzióban óriási. 

3.98. ábra - 5. ábra: A lemniscus medialis rendszer 
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A hátsó köteget teljes egészében az epikritikus felszálló érzőpályák foglalják el (5. ábra). A rostok 

topográfiailag rendezettek. A Kahler-szabálynak {3.4.5.} megfelelően a test alsó részéből eredő rostok az 

eredési hely szerint rendezve a hátsó köteg mediális, a hátsó szarvtól távolabb eső részén, míg a felső testrészből 

eredő rostok a szarv-közeli laterális részén futnak. Az előbbit fasciculis gracilisnak, az utóbbit fasciculus 

cuneatusnak nevezik. A hátsó köteg közepének egy csepp alakú területén a rostok kollaterálisai egy néhány 

segmentumon keresztül röviden leszállnak. Ezen rostok egymást váltó kötegei a Schultze-féle comma nyalábot 

alkotják (9. ábra). A pálya szerepét a fejezet végén írjuk le {3.7.7.2.}. 

A hátsó kötegi felszálló pályák a nyúltvelő zárt részének dorsalis területén elhelyezkedő magokban, a nucleus 

fasciculi gracilisben (Goll) és nucleus fasciculi cuneatiban (Burdach) végződnek. A magok követik a rostok 

somatotópiáját; a Goll mag a test alsó, a Burdach mag a test felső részében elhelyezkedő epikritikus receptorok 

jeleit dolgozzák fel. 

A Goll és Burdach magok neuronjainak axonjai a magból való kilépés után ív alakban mediál és ventrál felé 

futnak (fibrae arcuatae internae), majd a nyúltvelő nyílt részének ventrális területén, a piramis pályától 

dorsalisan kereszteződnek (decussatio lemniscorum). Ezt követően a rostok az egész agytörzsön keresztül 

felszállva a thalamus specifikus érző magjaiban végződnek. A felszálló pályát lemniscus medialisnak nevezzük 

(5. ábra). A pálya a kereszteződést követően a középvonalhoz közel fut és ezt a helyzetét sokáig megtartja 

(innen a mediális név). A nyúltvelő nyílt részében a nucleus corporis trapezoidei és a tractus tectospinalis között 

a fasciculus tegmentalis centralistól medialisan helyezkedik el. A hídban a pálya a középvonal közelében 
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található a nuclei pontistól dorsalisan. A mesencephalonban valamivel lateralisabb helyzetű, a nucleus ruber és a 

substantia nigra között fut. A pálya végül a diencephalonhoz érve a thalamus VPL magjában {3.4.8.} végződik. 

7.6.3. 6.3. A rendszer jeleit feldolgozó diencephalikus és agykérgi területek 

A thalamus egyik fő feladata a test minden részéről beérkező érző információk fogadása, részleges feldolgozása 

és közvetítése agykérgi és más diencephalikus területek felé. Valamennyi testtájékról mind a protopátiás mind 

az epikritikus érzések elsődlegesen a thalamus úgynevezett specifikus érző magjaiba (nucleus ventralis 

posteromedialis VPM és ventralis posterolateralis VPL) érkezik. Itt ér véget a lemniscus medialison kívül a 

tractus spinothalamicus és a lemniscus trigeminalis is. A magok nevünknek megfelelően a thalamus ventralis 

hátsó részén helyezkednek el. A specifikus jelző a magok szigorú somatotopiájára utal, azaz meghatározott, 

hogy a magok adott pontján melyik testtájék érző információi érkeznek be. A lokalizáció medio-laterális és 

réteges. Az egyes rétegek megfelelnek a gerincvelői szegmentumoknak. A test felső rész mediálisan, alsó része 

laterálisan vetül. Ennek megfelelően a lemniscus trigeminalis rostjai a VPM-ben, a lemniscus medialis, valamint 

a tractus spinthalamicus a VPL-ben végződnek. 

A primer sensoros magokban feldolgozott jelek három irányban mennek tovább. Ezek: 

7.6.4. 6.4. Radiatio media (centralis) thalami 

A rostok egy része a thalamus nucleus lateralis dorsalis (LD) és nucleus lateralis posterior (LP) magjain 

végződik. Innen egy erős pálya száll fel a capsula internán keresztül a specifikus somatosensoros kéregterületre, 

a gyrus postcentralisba (Brodman area 3, 1 és 2). A pálya, a radiatio thalami media, a capsula internában a térd 

mögött, a piramispálya és a tractus parieto-temporo-occipito-pontin (Türck) pálya között halad (6. ábra). 

3.99. ábra - 6. ábra: A capsula interna pályái és agykérgi vetületük 

 

A gyrus postcentralis feladata a bőrünkből és mozgásszerveinkből származó érzések lokalizálása. A gyrus 

postcentralisban szintén szigorú, a testfelszínt letérképező elrendezés található. Testünk alsó feléről származó 

érzületek feldolgozási helye a parietalis lebeny medialis felszínén a gyrus cinguli felett kezdődik, és a testséma a 

sulcus centralis mögött folytatódik, egészen a fossa lateralis cerebriig. Az elhelyezkedés alapvetően a 

gerincvelői segmentumokat követi, de nem következetes. Legmediálisabban, a parietalis lebeny medialis oldalán 

a gáttájék és medence területei vetülnek. Az alsó végtag, a hasi területek és a mellkas alsó fele konvex rész 

mediális felét foglalják el. Ezt követően, egy törés következik, két egymást követő területen megfordul az 

elrendezés. Először fej és arc helyezkedik el homlokkal mediál felé, majd a test maradéka következik a nyak 

felső részével felfelé. 
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Az egyes testrészek kérgi vetülete nem arányos a testfelszínnel. Azokon a területeken, ahol nagyobb számban 

fordulnak elő érzőideg-végződések, a kérgen jóval nagyobb területet foglalnak el. Kiemelkedő ezek közül a kéz, 

különösen a mutatóujj, az ajkak és a nyelv. Az nyelvnek például nagyobb a kérgi területe, mint a teljes törzsnek. 

A kérgi reprezentációval arányosan „eltorzított” emberi alakot homunculusnak nevezik. Egy példája látható a 7. 

ábrán.). 

3.100. ábra - 7. ábra: Sensoros homunculus 

 

7.6.5. 6.5. Radiatio anterior thalami 

A thalamus specifikus érző magjaiból az érző információk a dorsomedialis (DM) és az intralaminaris (IL) 

magokba is eljutnak. A nucleus anterior thalami, amely bőséges kapcsolatokkal rendelkezik a limbikus 

rendszerrel és a hypothalamussal, valamint a VPL-ből és VPM-ből is kap rostokat. E magokból egy terjedelmes 

pályarendszer, a radiatio anterior thalami indul ki a frontális lebenyhez. A pálya a capsula interna legelső 

pályája, csaknem vízszintesen fut előre. Ezért a szokásos Flechsig metszlapon {2.4.A4.} nem látható, annak 

síkja alatt fut. 

A pálya az érzésekhez élmény jellegéhez szolgáltat információkat. A pálya szükséges ahhoz, hogy a frontális 

lebeny el tudja dönteni, hogy az érzés számunkra kellemes, ezért igyekezzünk minél tovább fenntartani, vagy 

megismételni; kellemetlen, azaz igyekezzünk minél hamarabb elkerülni; vagy közömbös, csak egy információ, 
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pillanatnyi érzelmi állapotunkat, cselekvéseinket jelentősen nem befolyásolja. A pálya alapvetően szükséges 

ahhoz, hogy a környezetünket, helyzetünket differenciáltan kezeljük, hogy az örömet, bánatot, vagy 

veszélyérzetet keltsen bennünk. A pálya sérülése közömbössé, érzelemszegénnyé teszi az embert. Ezt a 

tulajdonságát felismerve használták az idegsebészek korábban, a hatékony pszichotrop drogok felfedezése előtt 

a pálya sebészi átvágását (frontalis leukotomia) másképpen kezelhetetlen, ön és közveszélyes, dühöngő 

elmebetegek lecsillapítására. A műtétet követően az elmebetegek egy közömbös, „minden mindegy” állapotba 

mentek át, környezetük nem tudta őket felbosszantani. 

7.6.6. 6.6. Vegetatív kisugárzás 

Érzéseink nemcsak tudatosulnak, hanem szerveink állapotát, működését is befolyásolják autonom 

idegrendszerünkön keresztül. Számos hétköznapi példa bizonyítja ezt. Ha bőrünk felülete lehűl, az adott 

területen kialakuló sympaticus izgalom következtében lúdbőrösek leszünk. Melegnek kitett területeken 

verejtékezés indul el. Kellemetlen érzések, főleg fájdalom szerveink állapotát kiterjedten befolyásolja, 

megváltozik szívverésünk, légzésszámunk, sőt bélműködésünk is. Bár az érzéskvalitások közül szerveinkre a 

legnagyobb hatást a fájdalom gyakorolja, az epikritikus rendszer felöl érkező jeleknek is jól nyomon követhető 

vegetatív hatásai vannak. Gondoljunk például arra, ha kedvesünk megsimogat, vagy észrevesszük, hogy egy pók 

mászik a karunkon, akaratunkkal nem befolyásolható módon megváltozhat szívritmusunk, légzésszámunk, vagy 

arcunk vérellátása. 

A vegetatív idegrendszer központja, agya a hypothalamus {3.4.A9.}. Idegmagjai szervezetünk homeostasisanak 

legfontosabb irányítói. Ezek a magok a klasszikus „vegetatív idegrendszert”, a sympaticus és parasympaticus 

idegrendszer mellett a hypothalamo-hypophysealis rendszeren keresztül az endokrin rendszert jó részét is 

irányítják. 

Az érző receptorokból eredő információ itt is elsősorban a thalamuson keresztül érkezik a hypothalamusba. Bár 

a pontos elérési útvonalat még vitatják, számos mag szerepe valószínűsíthető; a dorsomedialis (DM) magé, az 

intralaminaris magoké (IL), a nucleus anterior thalamié (A), melynek kétoldalú összeköttetései vannak a 

hypothalamussal, valamint a középvonali magcsoporté, ahonnan az információ rövid úton eljuthat az alattuk 

elhelyezkedő hypothalamusba. 

7.6.7. 6.7. Epikritikus érzéseink központi feldolgozásának áttekintése 

A testszerte generálódó epikritikus információk egy közös pontba, a thalamus specifikus érző magjaiba (VPM, 

VPL) konvergálnak. Ugyanezen magokba futnak be az addig jól elkülönülő protopátiás érzőrendszerből 

származó információk is. Az érzésekből származó jelek a thalamusból, mint „elosztó központból” különböző 

funkciók kiszolgálására több irányba futnak szét. Az érzések helyének meghatározására, lokalizálására a 

somatosensoros jelek a thalamus dorsolaterális és posterolaterális magjaiba érkeznek, majd a radiatio thalami 

medián keresztül az elsődleges érző kéregbe, a gyrus precentrálisba jutnak. A másik útvonal a dorsomediális és 

elülső magcsoportból kiinduló radiatio thalami anterior, mély széles területen a frontális lebenyben végződik. A 

harmadik útvonal a hypothalamus, mely az érzések hatására kialakuló vegetatív válaszok irányítását végzi. 

Első pillanatban furcsának tűnhet, hogy mi köze a motoros központnak tekintett frontális lebenynek az 

érzésekhez. Valójában szervesen beleillik. Az „érzelmeink”, érzéseink szerepe életünkben az, hogy 

cselekedeteinket, elhatározásainkat irányítsa, azoknak iránymutatást adjon. Kellemetlennek azt éljük meg, 

amiről a múltban rossz tapasztalatunk volt, tehát elhatározásunkat olyan irányba befolyásolja, hogy lehetőleg ne 

ismétlődjük meg a jövőben ugyanazt a hibát, vagy aktívan tegyünk a hiba elkerülésére, megakadályozására. 

Örömöt, kellemes élményt akkor érzünk, ha érzékszerveink segítségével környezetünk helyzetét úgy ítéljük 

meg, hogy egy számunkra kellemes esemény bekövetkezése várható, vagy már zajlik. Értelemszerűen az érzés 

cselekvéseinket úgy befolyásolja, hogy ennek a kellemes eseménynek a kialakulását igyekszünk előmozdítani, 

illetve a fennálló kellemes eseményt minél tovább fenntartani. Miután környezetünk felé csak egyetlen „kimenő 

csatornánk” van, egyetlen szövet működését tudjuk akaratlagosan befolyásolni, a harántcsíkolt izmunkét, az 

érzések minősége, érzelmeink élettani célja a környezet változásaira adott válaszunk, azaz mozgásaink 

számunkra kedvező irányba történő befolyásolása. Ily módon érzéseink minősége mozgásokat irányít, a 

mozgásokat előkészítő elhatározásainkat kialakító frontális lebeny számára igen fontos. 

7.7. 7. Az epikritikus érző rendszerek „szolgáltatásai” 

Az epikritikus rendszer, amellett, hogy gazdag információval látja el tudatunkat bőrfelületünk és 

mozgásszerveink pillanatnyi állapotáról, számos, számunkra hasznos „mellékszolgáltatással” is rendelkezik. 

Ezek legismertebbek gerincvelői szinten. A gerincvelőben az hátsó gyökereken keresztül belépő epikritikus 
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pályák megszakítás nélkül áthaladnak a hátsókötegi felszálló rendszeren keresztül egészen a nyúltvelőig. 

Ugyanakkor, elsősorban a belépés helyének közelében, számos kollaterálist adnak le, melyek segítségével egyéb 

fontos funkciókhoz adnak segítséget. 

7.7.1. 7.1. Proprioceptív reflexív 

Az egyik legismertebb ilyen mechanizmus a proprioceptív reflex, vagy nyújtási reflex (8. ábra). A reflexpálya 

felépítése egyszerű. Egy adott intrafusalis rost izomorsójából befutó, a nyúltvelői Goll, vagy Burdach magig 

felfutó axon a belépés szintjén kollaterálist ad le. A kollaterális a gerincvelő azonos oldalán előre fut az elülső 

szarvba, és az inger forrása körül elhelyezkedő izomrostok mozgató neuronjain végződik. Ily módon az 

intrafusalis rost nyújtása, megnyúlása aktiválja a környező izomrostokat, melyek kontrakciójukkal csökkentik az 

intrafusalis rost nyújtását, feszülését. Ezt a mechanizmust szokták az orvosok nyújtási reflex, leggyakrabban a 

patella reflex formájában vizsgálni, de számos más helyen is megfelelőek az anatómiai viszonyok a 

vizsgálathoz. Például a masseter reflexet gyakran ellenőrzik agyidegi elváltozások diagnózisához. 

A rendszer számos hasznos tulajdonsággal rendelkezik. 

3.101. ábra - 1. animáció (8. ábra): A proprioceptív reflexív 

 

7.7.1.1. 7.1.1. Pozíció stabilizáció 

Ha izmunk terhelése hirtelen megváltozik, például leugrunk valahonnan, vagy megbillenünk, a megterhelt 

izmaink feszülése hirtelen megnő, az izom megnyúlik. Mire ezt a változást a komplex érzékelő és mozgató 

rendszerünk értékeli, feldolgozza, és a kompenzációt elindítja, jelentős idő telik el, és ez alatt folyamat 

előrehaladhat akár testünk károsodását előidéző szintig. A proprioceptív reflexív monoszinaptikus, így a 

kompenzáció már 0.5-1 msec alatt elindul, így a külső erőbehatás következménye alig észlelhetővé válik. 

7.7.1.2. 7.1.2. A gamma hurok 

Mint korábban {3.7.4.1.} említettük, az izomorsót tartalmazó intrafusalis rostok motoros területeit egy speciális, 

úgynevezett gamma motoneuron idegzi be. A neuron kiemelkedő szerepet játszik mozgásaink kivitelezésében; 

begyakorolt mozgásainkat kivitelező extrapiramidális rendszer {2.4.} fő kivitelező motoneuronja. Ha a gamma 

motoneuron aktiválásával az intrafusalis izomrostok összehúzódnak, a proprioceptív reflexív aktiválódik, és így 

az intrafusalis rostokat tehermentesítik. A munkaizomrostok annyira húzódnak össze, amíg az innervált 

intrafusalis rostok terhelése, megnyúlása a kívánt szintre csökken. A gamma hurok által aktivált proprioceptív 

reflexív automatikusan kompenzálja az izmok mozgását befolyásoló környezeti tényezőket, mint az 

izomfáradság, vagy az izmok terhelése (mekkora súly van a kezünkben, a testsúlyom, stb.). Miután ez a 

mechanizmus lehetővé teszi, hogy ne kelljen a mozgásközpontnak az izom-összehúzódás eredményességét 

ellenőrizni és utólag kompenzálni, a gamma hurok mozgásainkat precízebbé, finomabbá teszi. 
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7.7.2. 7.2. Fájdalom analízis 

Testi integritásunk fenntartása szempontjából a fájdalom a legfontosabb érzéskvalitásunk. Arról informál 

minket, hogy testünk egy része sérült. Ha nem gondoskodunk a sérülések továbbterjedésének 

megakadályozásáról, vagy következményeinek csökkentéséről, testi épségünk, akár életünk komoly veszélybe 

kerülhet. Hogy ezt az alarmírozó funkcióját a fájdalom betöltse, komoly „hatalommal” rendelkezik mindennapi 

tevékenységünk felett. Ha valamink fáj, azonnal felfüggesztjük szokásos, eltervezett tevékenységünket, és fájó 

testrészünkre koncentrálunk. 

A mindennapi tevékenységünk zavartalansága szempontjából igen fontos, hogy a fájdalom ne éljen vissza ezzel 

a „hatalmával”. Ok nélküli riasztásokkal, ha fájdalomnak érzünk egyébként jelentéktelen, helyileg is megoldódó 

szöveti, szervi problémákat, mindennapi tevékenységünk a gyakori fájdalomérzetek miatt széttöredezne, 

lehetetlen lenne normális élete élnünk. Mindezek miatt a fájdalom-érzetet kiváltó idegi struktúráknak igen 

alapos, „felelősségteljes” munkát kell végezniük. Számos egyéb tényező mellett ebben a folyamatban az 

epikritikus rendszer információi is részt vesznek. A rendszert részletesen máshol {3.4.4.2} írjuk le, itt csak az 

epikritikus rendszer szerepét említjük. 

Ha testünkre fokozatosan erősödő, külső fizikai, vagy kémiai inger hatnak, először az érzékenyebb, epikritikus 

receptorok válaszolnak. Ha az inger – nyomás, hőmérséklet – fokozódik, arra egy határ után már a magas 

ingerküszöbű fájdalomérző végződések is reagálnak. Az inger növekedésével az érzékeny epikritikus receptorok 

„telítésbe kerülnek”, kimenő jelük tovább nem nő, míg a kevésbé érzékeny fájdalomérző receptoroké igen. Ez a 

dinamika, ez az arány a primer fájdalomérző rendszer (substantia gelatinosa, nucleus tractus spinalis nervi 

trigemini) egyik fontos, megbízható adatforrása. 

Az elképzelés klinikai adatok is jól alátámasztják. Például a syphilis egyik késői következménye, a neurolues 

egyik megnyilvánulása a tabes dorsalis szinte folyamatos, elviselhetetlen fájdalmai ennek a mechanizmusnak a 

sérülése okozza. A syphilis kórokozója, a spirocheta pallida nevű baktérium előszeretettel támadja meg a hátsó 

gyöki axonokat a Nageott ponton {3.7.5.2.}. Érdekes módon a baktérium szelektíven az epikritikus rendszerhez 

tartozó vastag rostokat pusztítja el. Ennek egyik következménye a mélyérzés kiesés, és az ebből eredő 

mozgászavar, a másik a fantom-fájdalmak. Miután a sérült epikritikus rostokon keresztül nem érkezik a 

fájdalom-analizáló rendszerbe számottevő információ, a fájdalomérző receptorok már igen kis, jelentéktelen 

szöveti izgalmat jelenő aktivitásakor az onnan érkező jelek túlsúlyba kerülnek, így az egyensúly felbomlása 

miatt a rendszer fájdalmat jelez. 

Az epikritikus rendszer a fájdalom-analizáló egységekhez kollaterálisok útján adja az információt. A gerincvelő 

hátsó kötegi, felszálló pályái nemcsak az adott szegmentumba, hanem a szomszédos szegmentumokba is ad 

kollaterálisokat. A fájdalom-érzékelő rendszer egyik sajátossága, hogy a szomszéd szegmentum történéseit is 

figyelembe veszi. Az adott szegmentum alattiakhoz a kollaterálisok a korábban említett Schultze-féle comma 

nyalábon {3.7.6.2.} keresztül futnak. 

7.7.3. 7.3. A spinocerebelláris pályák 

Hétköznapi életben szükséges mozgásaink zömét egy igen komplex, központi idegrendszerünk jelentős részét 

igénybe vevő rendszer, az extrapiramidális rendszer {2.4.} koordinálja. A rendszer központi eleme a kisagy, 

ahol a korábban megtanult, begyakorolt mozgások mintáit tárolja, és a tárolt adatokat a környezetünk pillanatnyi 

állapotának összevetése alapján irányítja mozgásaink kivitelezését. 

A mozgáskoordinációhoz szükséges egyik legfontosabb környezeti információ az, hogy izmaink, inaink milyen 

állapotban vannak, pillanatnyilag mennyire terheltek és ízületeinknek mi a pozíciója. Ezen alapján tudja a 

rendszer a mozgásainkat célszerűen elindítani, és folyó mozgásaink kivitelezését ellenőrizni. A szükséges 

információt az epikritikus rendszer szolgáltatja az izomorsók, ínorsók, valamint az ízületek pozícióját érzékelő 

receptorok, elsősorban a Ruffini végkészülékek segítségével. A kisagyba jutó információt szintén az epikritikus 

rendszer gerincéből elágazó axon kollaterálisok szolgáltatják. 

Az epikritikus rendszer gerincét alkotó, a gerincvelő hátsó kötegében felszálló pályái a belépés 

szegmentumában adnak kollaterálisokat közvetlenül, vagy kapcsoló neuronokon keresztül a hátsó szarv tövének 

mediális részén elhelyezkedő neuronokba. Ezen utóbbi neuronok axonjai azután megszakítás nélkül jutnak el a 

kisagykéregbe a spinocerebelláris pályákat alkotva. A neuronok nemcsak az adott szegmentumból, hanem a 

környéki gerincvelői szegmentumokból is kapnak jeleket részben a comma nyalábon keresztül. 

Két spinocerebelláris pályánk van, melyek lefutásukat tekintve eltérő módon viselkednek (9. ábra). 
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3.102. ábra - 9. ábra: A tractus spinocerebellárisok eredése 

 

7.7.3.1. 7.3.1. Tractus spinocerebellaris posterior (Flechsig) 

A test felső részéből eredő epikritikus (proprioceptiv) jelek a tractus spinocerebelláris posterioron keresztül 

jutnak a kisagyba. A pálya eredő sejtjei a gerincvelő hátsó szarvának tövében helyezkednek el. A nagy sejtek 

egy mikroszkóposan elsősorban Th8 és L3 szegmentumok közötti területen jól látható csoportosulást, a Clark-

féle oszlopot alakítják ki (9. ábra). A neuronokból az axonok azonos oldali funiculus lateralis felületes, dorsalis 

részébe kerülnek, majd ott futnak fel a nyúltvelőig (tractus spinocerebellaris posterior). A nyúltvelőben 

megtartva dorsalis helyzetüket a pedunculus cerebellaris inferioron keresztül a kisagykéregbe, elsősorban a 

vermisbe jutnak (10. ábra). Az idegrostok a kisagykéreg stratum granulosumában bőségesen elágazva 

végződnek a szemcsesejtek dendritjein (moharostok). 

3.103. ábra - 10. ábra: A tractus spinocerebellárisok lefutása 
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7.7.3.2. 7.3.2. Tractus spinocerebellaris anterior (Gowers) 

A test alsó részéből származó epikritikus jelek a tractus spinocerebelláris anteriorba kerülnek. A pálya a 

lumbosacralis szegmentumokban ered (9. ábra). Az ott belépő epikritikus rostok kollaterálisai szintén a hátsó 

szarv tövének mediális részén elhelyezkedő idegsejteken végződnek közvetlenül, vagy kapcsoló-neuronok 

közvetítésével. A Clark oszloptól eltérően ezek a neuronok nem alakítanak ki egy szövettani képen feltűnő 

magot, hanem annál diffúzabban helyezkednek el. 

Eltérés van az axonok lefutásában is. A neuronok axonjai kereszteződnek a gerincvelő commissura alba 

anteriorjában, és a túloldali funiculus lateralis első felének felületes rétegét foglalják el. A felszálló pálya 

(tractus spinocerebelláris anterior) a gerincvelőt elhagyva a teljes agytörzsön áthalad (10. ábra). Lateralis 

helyzetét megtartja, de fokozatosan dorsalisabban helyezkedik el. Végül a rostok a mesencephalonban a 

substantia grisea centralistól ventrálisan ismét kereszteződnek (tehát végül ezek is ipsilateralisak maradnak) 

majd a pedunculus cerebelláris superioron keresztül érnek a kisagykéregbe (vermis), ahol a tractus 

spinocerebelláris posteriorhoz hasonlóan moharostokon végződnek. A pálya rostjainak egy része az oliva 

inferiorban végződik (tractus spino-olivaris) 

A két spinocerebellális pálya fontos információt szállít az extrapiramidális rendszerhez. A pályák sérülése 

esetén mozgásunk pontatlanná, esetlenné, legtöbbször a visszajelentés hiányában túlméretezetté válik. Az 

epikritikus rendszerből származó input hiányának egyik jellemző tünete a „kakasjárás”; a minden lépésnél 

fellépő hirtelen, csak a térdízület szalagjai által megakadályozott térdízületi extenzió. 
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7.7.4. Tesztkérdések 

Jelöljük be a helyes választ. Egy kérdésre több helyes válasz is adható, ilyenkor valamennyi helyes választ be 

kell jelölni. 

1. Az epikritikus érzőrendszer (C) 

A. Az evolució korai stádiumában alakult ki. 

B. Alapvetően szükséges egy organizmus túléléséhez. 

C. Tipikus receptora az izomorsó. 

D. Elsődleges központi idegrendszeri neuronjai a gerincvelőben vannak. 

2. Az epikritikus rendszer (A, C) 

A. Afferens axonjai 12-20 µm vastagságúak. 

B. Érző neuronjai tipikusan az agytörzsben helyezkednek el. 

C. Felszálló pályája a gerincvelő funiculus posteriorjában van. 

D. Része a lemniscus lateralis. 

3. A Vater Pacini receptor (B) 

A. Magas ingerküszöbű. 

B. Nyomásra és vibrációra érzékeny. 

C. Vibráció érzékelési optimuma 50 Hz. 

D. A bőr felületes rétegében helyezkedik el. 

4. A bőrreceptorok közül (B, D) 

A. A Merkel test hideget érez. 

B. A Ruffini végkészülék az ízületi tokban is nagy számban előfordul. 

C. A Krause testhez tartozó axon a többi bőrreceptor axonjainál vastagabb. 

D. A Vater Pacini receptor a legérzékenyebb. 

5. Az izomorsók. (A) 

A. Az izmok feszülését és nyúlását érzékelik. 

B. Jelüket a gamma neuronok vezetik el. 

C. Az annulospirális rostok a maglánc receptorokhoz csatlakoznak. 

D. Az annulospirális rostok nem adnak információt az izom nyúlásáról. 

6. Válassza ki a helyes állítás(oka)t. (A, B, D) 

A. A nucleus tractus mesencephalicus nervi trigemini pseudounipoláris sejteket tartalmaz. 

B. A felszálló epikritikus pályák ágakat adnak a substantia gelatinosához. 

C. A nociceptív reflexív az epikritikus pályarendszer egyik „mellékszolgáltatása”. 

D. A nervus vagus is szállít epikritikus rostokat. 
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7. Epikritikus érző neuronok vannak: (A, B) 

A. A ganglion trigeminaleban. 

B. A ganglion spinaleban. 

C. A nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben. 

D. A truncus sympaticus ganglionjaiban. 

8. A lemniscus medialis rendszere: (A, C) 

A. Az epikritikus rendszer egyik fő pályája. 

B. Eredő sejtjei a thalamusban vannak. 

C. A fasciculus gracilisből számazó információkat (is) továbbít. 

D. Rostjai a hídban kereszteződnek. 

9. A gerincvelő hátsó kötegi felszálló pályája: (A, B, D) 

A. Eredő sejtjei a ganglion intervertebraleban vannak. 

B. Axonjai közvetlenül kapcsolódnak az érző receptorokhoz. 

C. A rostok a thalamus specifikus érző magjaiban végződnek. 

D. Kollaterálisokat ad a tractus spinocerebellaris eredő sejtjeihez. 

10. Az alsó végtagból származó epikritikus információk: (B, C, D) 

A. A fasciculus cuneatusban szállnak fel. 

B. Primer diencephalikus magja a thalamus nucleus ventralis postero-lateralisa. 

C. Szállításában részt vesz a lemniscus medialis. 

D. Az ínorsókból is származnak. 

11. Mely telencephalon-lebenyekbe érkezik a thalamusból közvetlenül epikritikus érző információ: 
(A, B) 

A. Frontális 

B. Parietális 

C. Temporális 

D. Occipitális. 

12. A gyrus postcentralis: (B) 

A. A lobus frontális hátsó része. 

B. Az érzések lokalizálását végzi. 

C. Mediális oldalán található az arc vetülete. 

D. Meghatározza a bőrfelületről származó érzések kellemes, vagy kellemetlen jellegét. 

13. A gerincvelői felszálló epikritikus pályarendszer kollaterálisainak funkciója: (A, B, C) 

A. A tractus spinocerebelláris ingerület-forrása. 
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B. A proprioceptív reflexívhez nélkülözhetetlen. 

C. Fontos információ-forrás a fájdalom analízishez. 

D. Az oldalsó szarvi vegetatív magok fő információforrása. 

14. A tractus spinocerebellaris anterior: (C, D) 

A. Információja a felső végtagból származnak. 

B. Eredő sejtjei a Clark-féle oszlopban vannak. 

C. Gerincvelői szinten kereszteződik. 

D. Rostjai a kisagykéregben végződnek. 

15. Válassza ki a helyes állítás(oka)t. (B, C) 

A. Az érzékszervek jeleit az epikritikus rendszer szállítja. 

B. A magzsák receptorok az izomorsóban helyezkednek el. 

C. Az érző agyidegekben epikritikus rostok is haladnak. 

D. A ganglion spinaléban átfutó rostokat oligodendro-glia hüvelyezi be. 

8. 3.i. Szomatoszenzoros élmények kognitív 
interpretációja. – Csathó Árpád 50%, Feldmann Ádám 
50% [Szakmai lektor: Molnár Péter] 

8.1. 1. Az észlelés problémája 

Bármelyik modalitást vesszük figyelembe, az észlelési folyamatok számára egy alapvető probléma az objektív 

fizikai világ variabilitásának leképezése a különböző idegrendszeri képviseletekben. Talán leggyakrabban a 

látás nehézségének bemutatásával szokták szemléltetni a folyamat bonyolultságát. A látás kapcsán ugyanis 

könnyen belátható a folyamatnak az a rendkívüli összetettsége, amely a környezetből a retinára vetülő variábilis 

fényintenzitástól a környezet tökéletesen realisztikus észleletéig illetve a tudatos látásélményig vezet. Ennek a 

folyamatnak a kimenetét rendkívüli módon nehezíti a környezet ingertulajdonságainak óriási változatossága, 

amelynek következtében az idegrendszer számos interpretációs problémával néz szembe, és amiért az esetek 

nagy részében valószínűségi alapon fog dönteni. Vagyis, az észlelt tárgyaknak, eseményeknek azt az 

értelmezését fogadja majd el, amely az adott helyzetben a legvalószínűbbnek tűnik. Ez azonban azt is előrejelzi, 

hogy lesznek hibák; lesznek olyan helyzetek, mikor az agy interpretációja nincs teljesen összhangban a fizikai 

objektivitással. Valahol úgy fogalmaznak, hogy az észlelés folyamata egy olyan nyitottság a világra, amelyet 

néhány jelenség veszélyeztet. Ezek a jelenségek az észlelési hibák, amelyeket legtöbbször illúzióként, vagy 

hallucinációként említenek. Definíciószerűen fogalmazva, illúziónak nevezünk, minden olyan észlelési 

helyzetet, amelyben egy fizikai objektum észlelése megtörténik, de az észlelet eltér az objektum valós fizikai 

tulajdonságaitól. Illúziókból, különösen a vizuális modalitásban, rengeteget ismerünk, ezek nagy része 

meghökkentő, humoros, illetve művészi bemutatásuk gyakran ámulatba ejtő 

(http://www.scientificpsychic.com/graphics/). Az illúziókat ugyanakkor érdemes komolyan venni, hiszen 

valójában leleplezik az agyműködést. Az agy lelepleződik, hiszen az illúziók megmutatják azt, hogy hogyan 

tölti ki az észlelt információ gyakran hiányzó, többértelmű, ambivalens részleteit. Más szavakkal, az illúziók 

betekintést nyújtanak az érzékelési tapasztalat és a fizikai tárgyi világ közötti bonyolult kapcsolatrendszerbe. A 

jelen fejezet is elsősorban illúziók bemutatására vállalkozik. Pontosabban, az alábbiakban a szomatoszenzoros 

észleléssel kapcsolatos fejezetekhez kapcsolódunk a szomatoszenzoros interpretációs problémák ismertetésével, 

vagyis a legismertebb szomatoszenzoros hallucinációkon és illúziókon keresztül. 

8.2. 2. Szomatoszenzoros hallucinációk 
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Mielőtt a szomatoszenzoros illúziókat jellemeznénk, érdemes a szomatoszenzoros hallucinációkról is szót ejteni. 

A hallucinációk olyan szubjektíven átélt élmények, amelyekhez, az illúziókkal szemben, nem kapcsolódik külső 

inger. A valódi hallucináció teljes mértékben belsőleg generált, ugyanakkor gyakran teljesen realisztikus 

észlelet. A szomatoszenzoros modalitáshoz kapcsolódó hallucinációkkal kapcsolatban lényegesen kevesebb 

részletes és pontos leírást találunk, mint a vizuális hallucinációkkal kapcsolatban. Pedig a szomatoszenzoros 

hallucinációk száma is jelentős. Vannak közöttük egyszerű hallucinációs élmények, mint a képzelt viszketés, a 

formikáció (mintha rovarok másznának a bőr felszínén, vagy a bőrön belül), a csípés, illetve a bőr dörzsölésének 

érzete. Ugyanakkor számos beszámoló szól összetettebb taktilis hallucinációkról; például mikor valaki úgy érzi, 

hogy egy másik személy mellette ül, vagy fekszik. De több bizarr, szexuális jellegű élményt is a komplex 

szomatoszenzoros hallucinációkhoz lehet sorolni. Sok esetben a hallucinációk mögött organikus okok állnak: 

agysérülés, demencia, hipofízis tumor, diabétesz. A háttérben álló okok tekintetében egy vizsgálat a következő 

arányokat tárta fel. A megvizsgált 46 taktilis hallucinációkról beszámoló betegnek megközelítőleg a felénél 

diagnosztizáltak egyértelműen organikus agyi rendellenességet. Ugyanakkor a betegek 61%-ánál kórós EEG 

aktivitást lehetett regisztrálni, ami szintén agyi eredetű organikus problémára utal. Az agysérüléseket követő 

taktilis hallucinációs élményekről is találhatunk beszámolókat. Egy ilyen esetet foglalunk össze az alábbiakban 

(Gallace és Spence, 2010, nyomán). 

Az eset egy jobb félteke lokalizációjú agyvérzést elszenvedő beteg hallucinációs tüneteire vonatkozik. A 

betegnek számos – vizuális és taktilis – hallucinációs élménye volt, amelyet kiegészített a bal térfélre kiterjedő 

vizuális neglekt. Gyakorlatilag az összes tünetnek az erőssége, beleértve a hallucinációkat és a neglekt tünet-

együttesét, folyamatosan csökkent az agysérülés után, és megközelítőleg egy év alatt teljesen eltűnt. A 

hallucinációs tüneteinek érdekessége az volt, hogy gyakran a vizuális és taktilis hallucinációk együtt jelentek 

meg. Például bizonyos esetekben egy korábban elpusztult kutyája jelent meg hallucináció formájában, amelyhez 

nem csak a kutya látványa tartozott, hanem a beteg azt is „érezte”, amikor a kutya esőben megázott nedves szőre 

hozzáér a bőréhez (valójában a hallucináció egy korábbi élményt elevenített fel, mikor esőben sétáltatta a 

kutyáját). Egy másik hallucináció azt a taktilis élményt hozta vissza számára, amikor a férje karját lökte meg 

azért, hogy reggel felébressze. Az agyvérzés által okozott lézió érintette a jobb temporális pólust, a nucleus 

caudatust, a bazális ganglionokat, az insulát, a putáment, valamint a posterior frontális kérget. A hallucinációk 

okaival kapcsolatban a kutatók kizárták az esetleges pszichotikus hatást, és inkább azt valószínűsítették, hogy a 

lézió következtében megszakadt az elsődleges szenzoros agyterületek, és a magasabb asszociációs agyi 

központok közötti kapcsolat. Úgy érveltek, hogy a megszakadt kommunikáció következtében az asszociációs 

területek nem tudták megfelelően feldolgozni, illetve realizálni az elsődleges érzékelési területeken létrejövő 

spontán, vagy a külső ingerek által generált ingerületet. Mások szerint ez a magyarázat azonban 

túlegyszerűsített, és csak a vizuális hallucinációs élményeket magyarázza. A kritikusok szerint, a megszakadt 

kommunikáció mellett, a hallucinációk kialakuláshoz az is hozzájárulhatott, hogy a betegnél sérült a 

posteroventrális insula, amely képalkotó vizsgálatok alapján fontos idegrendszeri képviselete a 

szomatoszenzoros memóriának. Ennek a területnek a sérülése, illetve a spontán ingerület generálása tényleg 

kialakíthat olyan hallucinációs tüneteket, amelyekről a beteg beszámolt. 

A szomatoszenzoros hallucinációk leggyakrabban vizsgált területe az Ekbom szindróma vagy krónikus taktilis 

hallucináció (bőrférgességi téboly). Ez a taktilis hallucinációknak egy olyan formája, amikor az érintett személy 

meggyőződése, hogy bőrén, bőre alatt férgek, bogarak, illetve különböző élősködők vannak. Ezeket gyakran 

próbálja eltávolítani, akár sebeket is okozva magának. Az Ekbom szindrómában bár alapvetően a 

szomatoszenzoros hallucináció dominál, előfordulnak vizuális hallucinációs társtünetek is. A betegség 

idegrendszeri hátterének tekintetében a képalkotó vizsgálatok az inferotemporális kérget azonosították olyan 

személyek esetében, ahol a hallucinációk nem valamilyen kérgi lézió következtében jelentek meg. Léziós 

betegeknél a szindróma leggyakrabban akkor jelent meg, ha a lézió elhelyezkedése a temporo-parietális határon 

volt (Blanke, 2008). De beszámoltak olyan esetekről is ahol a sztriátum (elsősorban a putamen) szerepét sikerült 

azonosítani. A sztriátum szerepe logikusnak tűnik, hiszen a bimodális, azaz vizuális és taktilis információra is 

érzékeny idegsejtek is találhatók ezen az agyterületen. Figyelembe véve, hogy a sztriátumnak egyértelmű 

kapcsolatrendszere van a prefrontális területekkel, az Ekbom szindróma taktilis hallucinációja mögött 

valószínűleg egy sztriato – thalamo – parietális hálózat állhat. 

8.3. 3. Szomatoszenzoros illúziók 

8.3.1. 3.1. Arisztotelész illúzió (taktilis diplópia) 

Az egyik legkorábbi, még Arisztotelész által megfigyelt illúziót nagyon könnyű demonstrálni, bár nem 

mindenki tapasztalja ugyanolyan mértékben. Az Arisztotelész illúzió egy egészen hétköznapi, mindennapi 

tapasztalatot zavar meg. Mikor normális esetben egy tárgyat a kezünkbe fogunk, akkor kezünk számos részén 
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ingerületbe kerülnek a mechanoreceptorok, de mégis egy tárgyat észlelünk. Az agyunk tehát hatékonyan 

integrálja a különböző szomatoszenzoros receptoroktól érkező információt egy adott észleletté. Az Arisztotelész 

illúzió azonban azt bizonyítja, hogy az agy akár el is számolhatja magát, és nem egy hanem esetleg több tárgyat 

észlel, amikor valójában csak egy van jelen. Az Ariszotelész illúziót legegyszerűbben keresztezett ujjakkal 

(mutató és középső ujj, lásd 1. ábra) tapasztalhatjuk meg. A keresztezett ujjak közé helyezzünk egy tárgyat, 

például egy ceruzát, és érezni fogjuk a bizonytalanságot a tárgyak számával kapcsolatban: számos esetben úgy 

érezhetjük, hogy ujjaink között nem egy, hanem kettő tárgy helyezkedik el. Ennek az illúziónak elhelyezése a 

szomatoszenzoros illúziók klasszifikációs rendszerében nem egyértelmű, hiszen a jelenséget jellemezhetem a 

szomatoszenzoros ingerek téves lokalizációjaként, vagy téves tárgyészlelésként, de a keresztezett ujjtartás miatt 

összefüggésbe hozhatom a saját test észlelésének illúzióival is. Az Arisztotelész illúzió tehát összetett jelenség, 

de pontosan ezért alkalmas a specifikusabb szomatoszenzoros illúzióknak a bevezetésére. 

Az Arisztotelész illúziót egészen korán, már az 1900-as években elkezdték empirikusan vizsgálni, de mind a 

mai napig megjelennek tanulmányok az illúzió különböző változataival kapcsolatban. Ez jól jelzi, hogy a 

viszonylag egyszerű illúzió mennyire összetett folyamatokból áll. Az újabb vizsgálatok például kimutatták, 

hogy az ujjakhoz érő tárgyak hibás észlelése függ attól, hogy az ujjak hogyan keresztezik egymást. Pontosabban 

az eredményekből az a következtetés bontakozik ki, hogy az Arisztotelész illúzió esetén a taktilis ingereket az 

agyunk úgy dolgozza fel, mintha az ujjak nem lennének keresztezve. Ez azért is érdekes, mert ugyanakkor 

minden vizsgált személy pontosan érzékeli, hogy ujjai egymáshoz képest hogyan helyezkednek el, vagyis 

mindig helyesen számolnak be arról, hogy az ujjaik milyen formában vannak elrendezve. Más szavakkal: a ujjak 

pozícióját helyesen észleljük, az ujjakat érő taktilis ingereket viszont tévesen. Ez két dologra utal. Egyrészt, a 

megfigyelések azt jelzik, hogy a taktilis információ feldolgozása függ a stimulált bőrterület relatív pozíciójától 

(ujjak külső felülete vs. ujjak belső felülete). Másrészt, az ujjak pozíciójáról információt adó proprioceptív 

ingerek nem befolyásolják a taktilis információ reprezentációját, vagyis valószínűleg a két folyamat 

idegrendszeri háttere elkülönül egymástól. 

3.104. ábra - 1. ábra: Az Arisztotelész illúzió (részletes leírást lásd a szövegben) 

 

8.3.2. 3.2. Téves lokalizációk a szomatoszenzoros rendszerben 

8.3.2.1. 3.2.1. Taktilis tölcsérhatás (tactile funneling effect) 

A szomatoszenzoros illúziók közül az egyik legismertebb a taktilis tölcsérhatás illúziója. Az illúzió típusa: 

szomatoszenzoros téves lokalizáció. Az illúzió kiváltása rendkívül egyszerű. A vizsgált személy bőrét (általában 

az alkarján, de kimutatták, a tenyéren, és az ujjakon is) egymástól megközelítőleg 2cm-re ingereljük két azonos 

erősségű taktilis ingerrel. A két inger egyszerre kell, hogy érintse a bőrfelületet. Amennyiben a vizsgálat 

módszertana az előbbieknek megfelel, akkor a vizsgált személy valószínűleg arról fog beszámolni, hogy 

egyetlen inger érintette a kezét, amelynek lokalizációja a két valós inger közé esett. Az illúzió nem csak kettő, 

hanem több taktilis ingerrel is működik. Képalkotó vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az illúzió nem 

perifériális (azaz receptor) eredetű, hanem valószínűleg az elsődleges szomatoszenzoros kéreg szintjén 

megjelenő interpretációs probléma. A szomatoszenzoros kéreg illúzióhoz kapcsolódó aktivitását megvizsgálva – 

két-pont ingerléses helyzetben – azt találták, hogy az elsődleges szomatoszenzoros kéreg 3b területén belül 

egyetlen lokális aktiváció jelenik meg. Ennek a megfigyelésnek a jelentősége az, hogy ezek szerint a 

szomatoszenzoros kérgi aktiváció inkább a perceptuális lokalizációra és nem az inger valós fizikai 

lokalizációjára utal. 
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8.3.2.2. 3.2.2. Ugráló nyúl illúzió (cutaneous rabbit illusion) 

Az „ugráló nyúl” illúzióját szintén minding az első oldalakon említik a szomatoszenzoros illúziókat bemutató 

tanulmányok. Az illúzió több szempontból is hasonlít a fent bemutatott taktilis tölcsérhatáshoz. Ebben az 

esetben is több szomatoszenzoros ingerészlelési bizonytalanságáról van szó, valamint itt is taktilis ingerek 

lokalizációjának illuzórikus észlelését figyelhetjük meg. Az illúzió kiváltásának alapja a gyors egymást követő 

taktilis ingerlés (vibrációs ingerlés) a bőr több pontján. Az ingerelési pontokat – számuk általában 2 és 5 között 

van - közel 10cm választja el egymástól. Ilyen ingertulajdonságok mellett, a vizsgált személyek folyamatosan 

haladó, illetve ugráló (innen származik a nyúl elnevezés) taktilis ingerlés élményéről számolnak be. Tehát ebben 

az esetben is az észlelet nem több egymástól független taktilis inger, hanem egyetlen inger, amely azonban a 

helyzetét változtatja. 

A háttérben álló idegrendszeri folyamat szempontjából megoszlanak a vélemények. Az előzetes megfigyelések 

azt mutatták, hogy az illuzórikus ugrást csak abban az esetben lehet kiváltani, ha az ingerelt régiók egymáshoz 

közel, azonos végtagon helyezkednek el. Ez a megfigyelés, a szomatoszenzoros kéreg szomatotopikus anatómiai 

szerveződéséből kiindulva, az illúzió háttereként az alacsonyabb szintű perceptuális folyamatokat valószínűsíti 

(lásd 2. ábra). 

3.105. ábra - 2. ábra: A szomatoszenzoros kéreg anatómiai és funkcionális 

organizációja: a szomatoszenzoros humunkulusz, (a képek eredeti forrásai: 

(http://brainmind.com/BrainLecture8.html, http://www.studyblue.com) 

 

Ugyanakkor, az utóbbi időben megjelent egy olyan tanulmány is, amely ezt az alapmegfigyelést cáfolja (Eimer, 

2005): az illúziót sikeresen váltották ki egymással nem határos szomatoszenzoros területek között, egész 

pontosan a jobb és a bal kar között. Ez az új megfigyelés természetesen más megvilágításba helyezi az illúziót, 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://brainmind.com/BrainLecture8.html,%20http:/www.studyblue.com


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 620  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hiszen ezek szerint nem felétlenül kell, hogy az illúzió kiváltására használt fizikai ingerek és az elsődleges 

anatómiai struktúrák között „egy az egyhez” típusú kapcsolat működjön. A másodlagos szomatoszenzoros 

agyterületek által irányított magasabb szintű kognitív folyamatok hatása is elképzelhető az illúzió háttereként. 

Mindemellett, az újabb képalkotó eljárások megerősítik azt, hogy a taktilis ingerléssel ellenoldali félteke 

elsődleges szomatoszenzoros kérgének szomatotopikus területei mutatnak fokozott aktivációt. De ez 

természetesen még nem zárja ki, hogy a végleges illuzórikus észlelet kialakításában a magasabb szintű 

szomatoszenzoros területek felől érkező (top-down) hatás is részt vesz. 

Az ugráló illúziót gyakran a phi jelenségek közé sorolják. A phi jelenséget, vagy más néven phi mozgást 

vizuális ingerek esetében figyelték meg először: két egymáshoz közeli, és szekvenciálisan megjelenő fényingert 

a megfigyelő egyetlen ingernek a folytonos mozgásaként észlel. A phi jelenségek felhívják a figyelmet arra, 

hogy még az erősen szomatotopikus elrendezés sem jelenti azt, hogy az egymással határos idegrendszeri 

területek ne fedjenek át, és működésük között ne legyen interakció. Hiszen ahhoz, hogy a diszkrét ingerek 

„összeolvadjanak” egy egységes mozgásélménnyé, ahhoz az agy érzékelő területei között átfedés szükséges. 

Ezek az átfedések bizonyos ingerelési helyzetekben, mint a jelen illúziók esetében is, interpretációs problémákat 

okozhatnak. A 3. ábra a phi jelenségek magyarázatának logikáját mutatja egy korai ábrázolás alapján 

(Petermann, 1932). Más szavakkal megfogalmazva, az ilyen típusú illúziók arra utalnak, hogy az információ 

feldolgozása nem diszkréten, lokális formában történik, hanem inkább éles határral nem rendelkező neuronális 

mezők mentén. 

3.106. ábra - 3. ábra: (A) A phi jelenségek magyarázata (Gordon, 1997 alapján) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 621  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.107. ábra - 1. animáció (3. ábra): (B) Egy rövid animáció a phi mozgás bemutatására 
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8.3.3. 3.3. A méret és tömegészlelés szomatoszenzoros illúziói 

Egy tárgy méretének, tömegének a szubjektív megítélését számos ingertulajdonság befolyásolja. A tárgyak 

térfogata, formája, mintázata, hőmérséklete mind olyan tulajdonságok, amelyek alapján az agy megbecsüli a 

tárgyak méretét vagy tömegét. Ebben a fejezetrészben összefoglaljuk a legfontosabb tömegészlelésre vonatkozó 

illúziókat. 

A legismertebb ún. méret-tömeg illúziót először Charpentier mutatta be, aki felismerte, hogy ha két eltérő 

térfogatú, de azonos tömegű tárgyat emelünk fel, akkor a kisebb térfogatú tárgyat általában nehezebbnek 

érzékeljük. Ezt az alapjelenséget nagyon sok kísérleti helyzetben alátámasztották, illetve kimutatták, hogy az 

illúzió erőssége a méretbeli különbség növekedésével arányosan nő: minél nagyobb a méretbeli különbség a két 

azonos tömegű tárgy között, annál nehezebbnek becsüljük a kisebb méretű tárgyat a nagyobbhoz képest. Az 

illúzió akkor is kimutatható, ha a megfigyelők csak látják a tárgyakat, de nem emelik meg őket. Az illúzió 

vizuális formája azonban jóval gyengébb, ahhoz a helyzetekhez képest, amikor tapintás alapján, vagy tapintás és 

látás alapján kérik a vizsgált személyeket a tárgyak tömegének becslésére. Ez arra utal, hogy a perceptuális 

tévedés mögött a szomatoszenzoros modalitásban lejátszódó folyamatok dominálnak. A képalkotó eljárások a 

Charpentier illúzió mögött elsősorban a ventrális premotoros területet azonosították. Ez a magas szintű kérgi 

terület felelős többek között a méretre és tömegre vonatkozó információ integrációjáért egy tárgy felemelése 

után. 

Egy tárgy tömegének az észlelését bizonyítottan befolyásolja a tárgy alakja is, amely így szintén a tömeg 

illúziónak egy külön csoportját képviseli. Ezek az illúziók valójában a méret-tömeg illúzióknak egy speciális 

csoportját képviselik, mert ebben az esetben is arról van szó, hogy a vizuálisan kisebbnek tűnő tárgyakat 

általában nehezebbnek becsüljük. Egy tanulmányban például, tetrahedron, gömb, és kocka formájú tárgyak 

tömegét és méretét kellett megbecsülni. A megkérdezett személyek a legnagyobb méretű tárgynak legtöbbször a 

tetrahedron formájú tárgyakat ítélték, az egyébként azonos térfogató kockákhoz és gömbökhöz képest. Ha a 

tárgy tömegére kérdeztek rá a kísérletvezetők, akkor azonban pont ellentétes eredmény született, vagyis a 

tetrahedront következetesen könnyebbnek becsülték a más formájú tárgyakhoz képest. 

Talán kevésbé meglepő módon, mint amit az előbbi két illúzió szemléltetett, a tárgyak tömegészlelését a tárgyak 

anyagának felismerése is jelentősen befolyásolja. A tárgy anyagának szerepét a tömegészlelésben számos olyan 

kísérlet igazolta, ahol a különböző anyagokból (fa, fém, műanyag stb.) készült tárgyak tömegét kellet a 

megkérdezett személyeknek megbecsülniük. A tárgy anyaga és a tárgy tömegének becslése között nagyon erős 

összefüggést találtak: a nagyobb sűrűségű anyagból (pl. fémből) készült tárgyakat nehezebbnek érezték a 

vizsgált személyek, mint az ugyanolyan tömegű, de kisebb sűrűségű anyagból (pl. fából) készült tárgyakat. 

Ennek a kísérletnek a kapcsán is megvizsgálták, hogy az egyes modalitások mennyire vesznek részt az illúzió 

megjelenésében. Az eredmények egyértelműen a szomatoszenzoros dominanciát erősítik meg a vizuálissal 
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szemben. Hiszen ha csak vizuálisan figyelhették meg a kísérleti személyek az eltérő anyagból készült tárgyakat, 

akkor az illúzió csak mérsékelten működött. Ehhez képest, egy olyan helyzetben, amikor a tárgyakat nem 

láthatták a kísérleti személyek, és csak tapintás alapján kellett tömegre vonatkozó összehasonlítást végezniük, 

akkor az illúzió mértéke lényegesen erősebb volt (megközelítőleg kétszerese) a vizuális kísérletes helyzettel 

szemben. 

A következő, szintén gyakran említett, tömegészlelést befolyásoló tényező a hőmérséklet: a hidegebb tárgyak 

általában nehezebbnek tűnnek a melegebb tárgyakhoz képest. A hőmérséklet hatása szintén számos kísérlettel 

igazolt. Ha ugyanazt a tárgyat például lehűtjük, akkor valószínűleg nehezebbnek fogjuk észlelni, ahhoz a 

helyzethez képest, mikor a tárgy felülete mondjuk szobahőmérsékletű. Az ilyen szobahőmérsékletű, vagy más 

néven semleges hőmérsékletű tárgyakhoz képest a kifejezetten meleg (45C°) tárgyak is nehezebbnek tűnhetnek, 

de általában jóval kisebb mértékben, mint a hideg tárgyak. A hideg tárgyak esetében az észlelt tömeg 400%-kal 

is nagyobb lehet, mint ugyanaz a tárgy semleges hőmérsékleten. A hőmérséklet tömegészlelésre gyakorolt 

hatásával kapcsolatban azonban érdemes végiggondolni az általában alkalmazott kísérletes módszertant. A fenti 

tömegészlelésre vonatkozó illúziók vizsgálatával szemben, a hőmérséklet szerepének vizsgálatakor a kísérletben 

résztvevő személyek nem markolják meg, illetve nem emelik fel a vizsgált tárgyakat. Az ilyen kísérletek során a 

tárgyakat csak ráhelyezik a bőrfelületre, leggyakrabban a kézfejre. Ráadásul az ilyen kísérletekben használt 

tárgyak kifejezetten könnyűek (pl. 20-145g), és viszonylag nagy felületűek (kb. 1260mm2). Egy olyan 

helyzetben, amikor a tárgyakat jobban meg lehet fogni, tapintással megvizsgálni illetve fel lehet azokat emelni, 

akkor a hőmérséklet-tömeg illúzió valószínűleg jóval gyengébb. Ma leginkább úgy gondolják, hogy a 

hőmérséklet illúzió inkább perifériális receptor szintű jelenség, és nem magasabb agyterületek téves 

interpretációjának köszönhető. Ez azért képzelhető el, mert a bőrben számos olyan mechanoreceptor van, 

amelyek érzékenyek egyrészt a bőrt érő mechanikus hatásokra, másrészt a bőr hirtelen lehűlésére is. Ez 

magyarázhatja azt, hogy a hideg hőmérséklet miért növeli a mechanikus észlelés intenzitását, és vezet egy 

nagyobb tömegészlelethez. Ezeknek a receptoroknak azonban valószínűleg kisebb a szerepe, amikor a tárgyakat 

felemeljük, ezért a hideg hőmérséklet által okozott illuzórikus tömegnövekedés is elhanyagolható lesz ebben az 

esetben. 

8.3.4. 3.4. Geometriai illúziók taktilis változatai 

Az aktív viselkedés során a különböző érzékelő modalitásoktól származó információ a magasabb kérgi 

területeken (pl. a posterior parietális kéreg, prefrontális kéreg) integrálódik. Ezért nem meglepő az a 

megfigyelés, hogy egyes illúziók több modalitásban (pl. vizuális és szomatoszenzoros) is kiválthatók. Egy 

konkrét példa, a Müller-Lyer illúzió (lásd 4. ábra), amely mind vizuális, mind szomatoszenzoros (pontosabban 

haptikus) formában megtapasztalható. Az illúzió egy jól ismert geometrikus illúzió; a lényege az, hogy egy 

vonal hosszúságának szubjektív becslését jelentősen befolyásolja az, hogy a vonal végpontjait milyen formában 

zárjuk le. Az illúzió klasszikus, vizuális, változatában, ha a vonal végei kifelé nyíló „nyíl-hegyben” végződnek, 

akkor a vonal hosszabbnak tűnik, mint abban az estben, ha a „nyílhegyek” befelé fordulnak. Ennek az illúziónak 

vizuális és taktilis változata is létezik; az illuzórikus vonalhossz-változás mindkét modalitásban hasonló 

mértékű. Ilyen modalitásegyezés számos más illúzió estében is előfordul. Minden ilyen esetben felvetődik az a 

kérdés, hogy a két modalitás egymástól függetlenül jut el ugyanahhoz a téves észlelethez, vagy az egyik 

modalitás dominánsabb az adott illúzió létrehozásában, és a másik már csak „átveszi” azt. Ez a kérdés azért 

merülhet fel, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy ha valaki letakart szemmel és csak tapintás alapján 

becsüli meg a Müller-Lyer vonalakat, akkor nem használja fel vizuális képzeletét, illetve vizuális memóriáját a 

feladat végrehajtásakor. Tehát nem lehetünk biztosak abban, hogy az észlelési hiba biztosan a szomatoszenzoros 

idegrendszeri képviseletekben keletkezett. Erre a problémára választ csak speciális kísérleti személy csoportok 

összehasonlításával találhatjuk meg. Így általában három csoportját tesztelik a kísérleti személyeknek azért, 

hogy a vizuális és a szomatoszenzoros rendszerek hatását az illúziók létrejöttében el lehessen különíteni. Az első 

csoport normál látó személyeknek a csoportja, akik az illúziót okozó helyzetet vizuálisan és tapintás alapján is 

megvizsgálják. Ha az ő esetükben mindkét modalitásban megjelenik az illúzió, abban az esetben szükség van 

két további csoportra, amelyekbe látássérült személyek tartoznak. A sérült személyek egyik csoportja 

viszonylag későn vesztette el látását, míg a másik csoportba olyan személyek tartoznak, akik születésüktől 

kezdve vakok. A látásukat későn elvesztett személyek még valószínűleg használják a vizuális képzeletüket, de 

már a látó személyekhez képest sokkal jobb taktilis tapasztalatokkal rendelkeznek. A három csoport 

összehasonlítása alapján tudunk arra következtetni, hogy az adott illúzió feldolgozásában mennyire játszanak 

szerepet az egyes érzékelési modalitások. Hiszen, ha a látó és a késői vak csoportban kiváltható az illúzió, de a 

születésüktől kezdve vak személyeknél nem, akkor valószínű, hogy az illúzió megjelenése mögött csak vizuális 

interpretációs probléma áll. Visszatérve a Müller-Lyer féle helyzetre, a vizsgálatok azt találták, hogy ez az 

illúzió kimutatható a kísérleti személyek mindhárom csoportjában. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a Müller-
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Lyer féle illúzió egymástól függetlenül megjelenik a vizuális és a szomatoszenzoros idegrendszeri 

képviseletekben is. 

3.108. ábra - 4. ábra: A Müller-Lyer geometrikus illúzió (fényképek forrása: 

http://www.cycleback.com/muller.html.) 

 

Egy másik „mindennapos” vizuális észlelési hiba a vertikális-horizontális illúzió. Az alapjelenség az, hogy egy 

vertikális vonal hosszabbnak tűnik, mint egy ugyanolyan hosszúságú horizontális vonal (lásd 5. ábra). 

Ugyanakkor ez az illúzió valójában két illuzórikus jelenséget foglal magába. Az egyik a tényleges vertikális 

illúzió (L-alak és a fordított T alak, lásd 5. ábra), ahol a horizontális és a vertikális vonalak L, vagy fordított T 

alakban vannak elrendezve. Az ilyen vonal-elrendezésekben a megfigyelők jellemzően alábecsülik a 

horizontális vonal hosszát a vertikálishoz képest. A másik rokon jelenség, amikor a két T alakba rendezett vonal 

90°-kal van elforgatva; ebben az esetben a megfelezett (vagyis jelen esetben a vertikális) vonal hossza tűnik 

kisebbnek. A Müller-Lyer illúzióhoz hasonlóan vertikális-horizontális illúzió mindkét formája kiváltható 

vizuális és tapintásos formában: a letakart szemű látó, a felnőtt korban megvakult, és a születésüktől kezdve vak 

személyeknél egyaránt megjelenik az illúzió. Ugyanakkor fontos felvetés, hogy a téves észleléshez vezető 

perceptuális és kognitív folyamatok eltérőek lehetnek a két modalitás esetében. Pontosabban, a vertikális-

horizontális illúzió második formája (felezett vonal) hasonló folyamatokon alapulhat a két modalitásban, de a 

tényleges vertikális illúzió valószínűleg máshogyan keletkezik a vizuális és a szomatoszenzoros rendszerekben. 

Ez azért lehetséges, mert az illúzió vizuális modalitásban való megjelenése erősen modalitás-specifikus; 

pontosabban a retina anizotropikus jellegéből és egy másik illúzióból adódik. A retina anizotropikus jellege arra 

vonatkozik, hogy a retinának nem kör, hanem egy horizontálisan orientált ovális alakja van. A másik illúzió 

pedig az a könnyen megfigyelhető jelenség, hogy ha egy kereten belül mozgatunk egy vonalat (pl. egy 

téglalapon belül), akkor a vonal hosszabbnak tűnik, amennyiben a keret széléhez közel helyezkedik el. Ez a két 

tényező okozhatja a vertikális illúzió vizuális megjelenési formáját. Mivel a vertikális illúzió esetén a vertikális 

orientációjú vonal a retina ovális alakjának a következtében általában közelebb van a látótér széléhez (tehát egy 

kerethez), így érthető, hogy miért tűnik hosszabbnak, mint a horizontális orientációjú vonal. 

3.109. ábra - 5. ábra: A-C) A vertikális-horizontális illúzió három formája (Gentaz és 

Hatwell, 2004 alapján) 
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3.110. ábra - 2. animáció (5. ábra): (D) Rövid animáció az illúzió bemutatására 
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Az illúzió szomatoszenzoros formáját nyilvánvalóan más folyamatok generálják, tehát ez az illúzió jól mutatja, 

hogyan jöhet létre ugyanaz a téves észlelési interpretáció teljesen eltérő idegrendszeri okok miatt a különböző 

modalitásokban. 

8.3.5. 3.5. A saját test észlelésének illúziói 

A szomatoszenzoros észlelés gyakran tévesen interpretál olyan helyzeteket is, amelyek során az észlelő a saját 

testére figyel. Ezek a saját test észlelésének illúziói, amelyek közül az alábbiak során kettőt mutatunk be, a 

vibrációs illúziót, és a gumikéz illúziót. 

8.3.5.1. 3.5.1. Vibrációs illúziók 

A végtagok pozíciójának információját feldolgozó proprioceptív folyamatok és a taktilis észlelés közötti 

disszociációról már beszéltünk a legelső illuzórikus jelenség, az Arisztotelész illúzió kapcsán. A 

szomatoszenzoros típusú illúziók bemutatásának végére érve, ismételten a proprioceptív feldolgozás irányába 

fordulunk. A proprioceptív folyamatok a testkép és a testsémák reprezentációjának alapelemei, és szintén nem 

csalhatatlanok. A tévedés lehetőségét jól szemlélteti a vibrációs illúzió. 

Az illúziót az 1970-es években írták le először részletesebben, miután megfigyelték, hogy a bicepsz-ín vibrációs 

ingerlése (100Hz-en) egy furcsa kinesztetikus élményhez (saját mozgás észlelése) vezet: a vizsgált személyek az 

ingerlés hatására arról számolnak be, mintha a karjuk megmozdulna (Goodwin és mtsa., 1972). Egész pontosan, 

ha a letakart szemű kísérleti személyek bicepsz-ínját ingerelték, akkor úgy tűnt számukra, mintha az alkarjukat 

kinyújtanák. Amennyiben a tricepsz izomhoz tartozó ín kapott vibrációs ingert, akkor ellentétes illuzórikus 

mozgásról számoltak be, vagyis arról, hogy a karjuk behajlik. A vibrációs illúzió kifejezetten erős illúziónak 

tekinthető, mert a vizsgált személyek 60-88%-ánál kiváltható. Az illúzió biológiai háttere valószínűleg az, hogy 

a vibrációs inger aktiválja az izmok nyújtását észlelő ínorsó receptorokat, amelyek aktivitását az agy úgy 

értelmezi, mintha az adott izom tényleg megnyúlt volna. Az illúziónak egy érdekes tulajdonsága, hogy még 

fizikailag lehetetlen mozgásokat is létrehozhat. Olyan kísérletekben, amikor az izom ingerlésével (pl. bicepsz, 

vagy csukló hajlító izom) egy időben az adott végtagot ténylegesen mozgatták, akkor a vizsgált személyek 

gyakran számoltak be a végtagjaiknak az anatómiai korlátok mögé nyúló „túlhajlásairól, vagy 

„túlfeszítettségéről”. Például, a kézfej illuzórikus túlmozgása akár 30%-kal az anatómiai korlátok mögé nyúlhat. 

Az ilyen illuzórikus túlmozgásokat soha nem kísérte egyébként fájdalomélmény. A túlmozgások jelensége arra 

utal, hogy az agykéreg saját-test mozgást feldolgozó központjai a mozgás reprezentációjakor nem veszik 

figyelembe az anatómiai korlátokat. 

8.3.5.2. 3.5.2. A saját-testen kívül: A gumikéz illúzió 
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Mi a testünk határa? Ha a 2. ábra által szemléltetett szomatoszenzoros kéreg anatómiai és funkcionális 

felosztásához visszalapozunk, akkor a kérdésre egyértelműnek tűnik a válasz: a test különböző területei éles 

anatómiai határral reprezentálódnak a központi idegrendszerben. Ezzel az egyértelműnek tűnő magyarázattal 

azonban számos megfigyelés vitatkozik. Ebben élen járnak azok az illúziók, amelyek a testen kívüliség 

élményét nyújtják a megfigyelőnek. Valójában már a fentebb bemutatott vibrációs illúzió is ide tartozik, de az 

ilyen típusú illúziók „zászlóshajója”, az egyre többirányú érdeklődést felkeltő gumikéz illúzió. Ezt az illúziót 

használják leginkább módszertani templátként a testkép és testséma rugalmasságának vizsgálatához. 

A gumi kéz illúzió klasszikus helyzetét a 6. ábra szemlélteti. Az illúziót okozó helyzet kialakítása során a 

vizsgált személy általában egy asztalnál ül, ahol egyik kezét az asztalon tartja, amelyet viszont eltakarnak előle. 

A másik kezét szintén nem látja, ezzel szemközt viszont egy anatómiailag valós, és a kísérleti személy számára 

látható pozícióban, egy mesterséges kezet helyeznek el. Az ingerlési helyzetben, szinkronizáltan, azaz egyszerre 

érintik meg a vizsgált személy nem látható, asztalon nyugvó kezét, és a mesterséges kezet. Az inger 

leggyakrabban ecset érintéssel kiváltott enyhe taktilis inger. A folyamatos ingerlés hatására viszonylag rövid 

időn belül (kb. 11 másodperc átlagosan) a vizsgált személyek jelentős része (kb. 80%) számol be olyan taktilis 

élményről, mintha az ecset érintés a mesterséges kézen történt volna. A vizsgált személyek egyre inkább értenek 

egyet olyan kijelentésekkel, mint ’Az ecset érintését azon a helyen éreztem, ahol a mesterséges kezet látom’, 

’Úgy éreztem, mintha a mesterséges kéz a saját kezem lenne’, vagy ’Azt vettem észre, hogy úgy tekintek a 

mesterséges kézre, mintha az a saját kezem lenne’. Ez tehát alapvetően egy vizuális–taktilis illúzió, de a furcsa 

ingerlési helyzet a proprioceptív észlelést is becsapja. A vizsgált személyek nagy része ugyanis saját testének, 

pontosabban a nem látható kezének az illuzórikus áthelyeződését észleli a mesterséges kéz irányába 

(proprioceptív elhajlás). Az empirikus vizsgálatok az illúzióval kapcsolatban általában két típusú adatot 

rögzítenek. Az első adattípus az ingereléssel (ecsetérintéssel) kapcsolatos szubjektív benyomásra vonatkozik, 

amit a fentiekhez hasonló kijelentések mentén rögzítenek. A szubjektív benyomás monitorozása mellett, a 

kutatók próbálnak objektív adatokat is gyűjteni, amelynek leggyakoribb formája az illúzió okozta proprioceptív 

elhajlás objektív regisztrálása a nem látható kézzel végzett rámutatásos feladattípusokban. A két módszertani 

megközelítés mellett, egyre gyakoribb az elektrofiziológiai változók regisztrálása az illúzió kiváltása során. 

Ezek közül a szimpatikus idegrendszeri aktivitásra utaló bőrellenállás és bőrhőmérséklet mérése kíséri 

legtöbbször a vizsgálatokat. 

A gumikéz illúzió magyarázata kapcsán az egyik alapvető kérdés, hogy illúzió kialakulásában elsősorban a korai 

szenzoros észlelés, vizuális–taktilis, interpretációs problémája, vagy inkább a magasabb kérgi területektől 

érkező visszacsatolás vesz részt. A kérdés tehát az, hogy alulról felfelé (’bottom-up’), vagy felülről lefelé (’top-

down’) irányuló folyamat dominálja a testen-kívüliség élményét. Mindkét magyarázat mellett fel tudunk sorolni 

érveket. Az illúzió alulról irányított jellegére utalnak az ingerelési helyzet fizikai tényezőinek jelentős hatása. 

Ilyen fizikai tényező, hogy az illúzió általában akkor a legerősebb, mikor a mesterséges kéz hasonlít egy valódi 

kézre, mind formájában, mind pedig méretében. A mesterséges kéz és a vizsgált személy keze közötti távolság 

szintén kritikus: az illúzió erőssége jelentősen csökken, mikor a kettő közötti távolság nagyobb, mint 27cm. 

Ezeknek az ingertulajdonságoknak a fontossága arra utalhat, hogy az illúzió megjelenésében a mesterséges kéz 

és a valódi kéz perceptuális hasonlóságának, illetve a mesterséges kéznek a testképbe való emelésének döntő 

jelentősége van. Ugyanakkor egy másik megfigyelés nem csak az egyszerű hasonlósági hatást támasztja alá. Ez 

a megfigyelés az ingerlés szinkronicitásának fontosságát emeli ki, vagyis azt, hogy az illúzió csak akkor 

működik, ha a valós és a mesterséges kezet közel azonos időpontban éri taktilis inger. Ezzel a megfigyeléssel 

kapcsolatban többen azzal érvelnek, hogy egy perceptuális tanulási folyamatnak szintén kritikus szerepe lehet 

ebben a meglepő élményben. E szerint az elképzelés szerint, amikor testünk vizuális és taktilis modalitását 

ennyire szinkronizált formában éri ingerület, akkor az idegrendszer megtanulja, bár ezúttal tévesen, hogy a két 

modalitástól származó észlelet összetartozik. Mindazonáltal akár a hasonlóság, akár a tanulás mellett érvelünk, 

mindkét esetben azt állítjuk, hogy az illúzió alulról felfelé haladó szignálok mentén épül fel. A magasabb 

területekről való visszacsatolásnak is lehet ugyanakkor szerepe. Hiszen az illúzió kiváltásának valószínűleg 

egyik alapvető eleme, a vizsgált személy testkép reprezentációjának az előhívása. A magas kérgi területeteken 

reprezentált testkép „beleszólása” nélkül az illúzió kialakulása erősen kérdéses. Saját testképük alapján a 

vizsgált személyeknek előzetes elvárásuk lehet a taktilis ingerléssel kapcsolatban. Ezért lehet az, hogy 

amennyiben a mesterséges kéz és a valós (elrejtett kezük) nem azonos pozíciót vesz fel (pl. a mesterséges kéz 

90°-kal el van forgatva a valós kézhez képest), akkor hiába felel meg a kísérleti helyzet minden 

ingertulajdonsága a fent említett kritériumoknak (pl. a szigorú szinkronicitásnak), az illúzió erőssége jelentősen 

csökkeni fog. A magasabb területek felől érkező visszacsatolásnak, vagy kontrollnak a hatását erősítik az 

elektrofiziológiai adatok is, amelyek szerint a valós kéz (és csak az ingerelt valós kéz!) bőrhőmérséklete 

csökken, mikor a mesterséges kézzel való azonosulás megtörténik. 

A fenti kérdéskört, illetve a gumikéz illúzió mögött álló idegrendszeri hálózatot természetesen számos képalkotó 

eljárással dolgozó kutatás vizsgálta. Az illúzióhoz leggyakrabban kapcsolódó területek a premotoros kéreg, a 
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posterior parietális kéreg, a cerebellum, a kiegészítő motoros terület, a jobb frontális operculum. A 

meglehetősen kiterjedt aktivációs mintázat mögött funkcionális szempontból 3 csoportot lehet 

megkülönböztetni. Az első funkcionális csoport a multiszenzoros (vizuális, taktilis, proprioceptív) integrációért 

felelős. A második csoport olyan területeket foglal magába, amelyek a proprioceptív átrendeződésben, vagy más 

szóval, a saját-végtag észlelésének újra-lokalizációjában töltenek be szerepet. Végül a harmadik funkcionális 

egység a saját-test birtoklásáért, reprezentációjáért felelős területekre épül. 

A gumikéz illúziót klinikai környezetben is többször vizsgálták, hiszen az illúzió betegség-specifikus változásai 

arra utalhatnak, hogy az adott betegség a testkép megváltozását eredményezi. Például, a pszichiátriai betegségek 

közül, a szkizofréniás betegeknél erősebb gumikéz illúziót találtak, az egészséges kontrollcsoporthoz képest. Ez 

nem csak a szubjektív beszámolók alapján, de EEG változók alapján is bizonyítottnak tűnik. Ezt a jelenséget, 

azzal magyarázzák, hogy szkizofréniás személyeknél a felsőbb kérgi területek csökkent kontrollja 

következtében felerősödhetnek a kognitív interpretációs problémák, más szavakkal, sérül a fizikai valóság 

koherens észlelése, amely testképet érintő illúziók formájában is megnyilvánulhat. 

3.111. ábra - 6. ábra: (A) A gumi kéz illúzió kísérletes elrendezése 

 

3.112. ábra - 3. animáció (6. ábra): (B) Rövid animáció az illúzió bemutatására 
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Egy másik érdekes és tanulságos klinikai megfigyelés az amputált végtagú személyekkel kapcsolatos. Az 

amputált felső végtag elrejtett csonkjának és a mesterséges kéz mutatóujjának szinkronizált taktilis ingerlése 

kiváltja a gumikézzel való testi azonosulás érzetét. A szubjektív beszámolón kívül, a proprioceptív elhajlás és a 

bőrellenállás objektív adatai is alátámasztották ezt a megfigyelést. Az illúzió erőssége, ugyanakkor jóval 

gyengébb volt, mint az ép végtagú személyek esetében. 

8.3.6. 3.6. A taktilis információfeldolgozás neurokognitív modellje 

A különböző szomatoszenzoros modalitást érintő hallucinációk és illuzórikus jelenségek alapján Gallace és 

Spence egy integratív neurokognitív modellt dolgozott ki (lásd 8. ábra). A modell egyik fontos eleme az 

elsődleges szomatoszenzoros kéreg aktivitásának hangsúlyozása minden szomatoszenzoros élmény esetében. Ez 

a centrális szerep azt jelenti, hogy a szomatoszenzoros kéregnek központi szerep jut, mind a receptorok felől 

érkező szenzoros információ szállításában, mind pedig a felülről, a magasabb kérgi központok felől kiinduló 

szomatoszenzoros észlelés kialakításában. Kicsit részletesebben, a modell lényege a következő. A modellnek 

van egy központi tengelye, amely a receptoroktól indulva, a talamuszon keresztül éri el az elsődleges 

szomatoszenzoros kérget. Az elsődleges kérgi feldolgozás után az információ a másodlagos szomatoszenzoros 

kéregbe kerülhet, illetve, onnan is tovább haladva, a szomatoszenzoros információ feldolgozásának anatómiai 

tengelye a posterior parietális kéregben és a premotoros kéregben végződik. A fő tengelyen belül az 

információáramlás hierarchikus, de a modell funkcionális szempontból elkülönít két alrendszert: a nem-

tudatosuló taktilis információfeldolgozásért felelős alrendszert, illetve a taktilis memória-asszociációs 

alrendszert (az eredeti modellben ennek az alrendszernek csak taktilis memória rendszer a neve). A nem-

tudatosuló alrendszer funkcionális anatómiai jellemzője az, hogy hiányzik belőle az elsődleges és a másodlagos 

szomatoszenzoros területek közötti interakció. Pontosabban fogalmazva, a modell alapján csak azok a 

szomatoszenzoros ingerek válnak explicitté, illetve tudatos módon átélhetővé, amelyek feldolgozása kölcsönös 

információáramláson alapulnak az elsődleges és a másodlagos szomatoszenzoros területek között. Amennyiben 

ez hiányzik, akkor legfeljebb implicit feldolgozásról beszélhetünk. Az ábrán látható szaggatott nyilak azt jelzik, 

hogy az implicit ingerfeldolgozás is megtörténhet magasabb kérgi területeken, de ebben az esetben a 

szomatoszenzoros információ a laterális posterior talamusztól, vagy a ventro-laterális talamusztól közvetlenül 

kerül magasabb szintre. A taktilis memóriáért és asszociációkért felelős alrendszerben érdemes kiemelni a 

parietális kérgi területeket, amelyeknek már multiszenzoros / amodális tulajdonsága van, és kiemelt integrációs 

központja a különböző érzékelési modalitásoktól érkező információnak. Ez az integrációs folyamat (pl. vizuális 

és szomatoszenzoros ingerek integrációja) egyértelműen befolyásolja a szomatoszenzoros észlelés tudatosulását. 

Egy további kiemelkedő eleme a bemutatott modellnek a testséma és testkép funkcionális anatómiai hátterének a 

kiemelése. A kettő közötti különbség anatómiai és funkcionális szempontból nem teljesen egyértelmű. De egy 

fontos különbség, amit a modell alkotói hangsúlyoznak, az az, hogy míg a testkép kizárólagosan vizuális jellegű, 

addig a testsémának inkább proprioceptív és taktilis vonatkozásai vannak. Mindkettőnek az anatómiai háttere 
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sokkal kiterjedtebb, mint ahogyan azt a 7. ábra bemutatja, de valószínűleg a testkép és testséma 

reprezentációjában a posterior parietális területek kiemelkedő szerepet játszanak. Összességében Gallace és 

Spence modellje jól kifejezi azt a különböző agyterületek között létező reciprocitást, illetve interaktív működést, 

amely a fejezetben bemutatott szomatoszenzoros észlelési jelenségek hátterében is lezajlik. 

3.113. ábra - 7. ábra: Gallace és Spence (2005) neurokognitív modellje a 

szomatoszenzoros érzékelésről 

 

8.3.7. Tesztkérdések 

1. Melyik megállapítás igaz az alábbiak közül a hallucinációs élményekre? 

A. A hallucinációk valamilyen külső környezeti ingernek a téves észlelésére vonatkoznak. 

B. A hallucinációk mindig belsőleg generált szubjektív élmények, amelyekhez nem kapcsolódik külső inger. 

C. A hallucinációk mindig egyszerű élmények, mint például a képzelt viszketés, vagy képzelt csípés. 

D. A hallucinációk csak összetett élmények lehetnek, mint például, amikor valaki úgy érzi, hogy egy másik 

személy ül mellette. 

2. Mi az Ekbom szindróma? 

A. Ez a taktilis hallucinációknak egy olyan formája, amikor az érintett személy meggyőződése, hogy bőrén, 

bőre alatt férgek, bogarak, illetve különböző élősködők vannak. 

B. Ez egy elsősorban vizuális hallucinációs forma, kevés szomatoszenzoros társtünettel: A beteg úgy látja, 

mintha bőrén bogarak, illetve különböző élősködők vannak. 

C. Ez a saját test kóros észlelésére vonatkozó illúzió. 

D. A taktilis hallucinációk gyűjtőfogalma. 

3. Mit nevezünk Arisztotelész illúziónak? 

A. Szomatoszenzoros ingerek téves lokalizációját. 

B. Egy tárgy méretének téves felülbecslését. 
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C. Egy tárgy tömegének téves becslését. 

D. Általában kettős illúziós hatással jellemezhető: saját test észlelésének illúziója, és a szomatoszenzoros 

ingerek téves lokalizációja. 

4. Mi a taktilis tölcsérhatás jelensége? 

A. Egy tárgy méretének téves felülbecslése. 

B. Egy tárgy tömegének téves becslése. 

C. Több, egymáshoz közel elhelyezkedő és egyszerre megjelenő taktilis ingert a vizsgált személy egy 

ingerként észlel. 

D. Több, egymáshoz közel eső és gyorsan egymás után megjelenő taktilis ingerlést a vizsgált személy úgy 

értelmezi, mintha egyetlen inger „futott”, „ugrált” volna végig az ingerelt területen (pl. karján). 

5. Mi az ugráló nyúl illúzió jelensége? 

A. Egy tárgy méretének téves felülbecslése. 

B. Egy tárgy tömegének téves becslése. 

C. Több, egymáshoz közel elhelyezkedő és egyszerre megjelenő taktilis ingert a vizsgált személy egy 

ingerként észlel. 

D. Több, egymáshoz közel eső és gyorsan egymás után megjelenő taktilis ingerlést a vizsgált személy úgy 

értelmezi, mintha egyetlen inger „futott”, „ugrált” volna végig az ingerelt területen (pl. karján). 

6. Mit nevezünk phi jelenségnek? 

A. Amikor két egymáshoz közel, és szekvenciálisan megjelenő ingert a megfigyelő egyetlen ingernek a 

folytonos mozgásaként észlel. 

B. Amikor két egymáshoz közel, és szekvenciálisan megjelenő ingert a megfigyelő számos (több, mint) két 

inger mozgásaként észlel. 

C. Általánosságban a tárgyak tömegével kapcsolatos illúziókat. 

D. Általánosságban a tárgyak méretével kapcsolatos illúziókat. 

7. Mi a méret-tömeg illúzió általános jelensége? 

A. Ha két eltérő térfogatú, de azonos tömegű tárgyat emelünk fel, akkor a kisebb térfogatú tárgyat általában 

nehezebbnek érzékeljük. 

B. Ha két eltérő térfogatú, de azonos tömegű tárgyat emelünk fel, akkor a nagyobb térfogatú tárgyat általában 

nehezebbnek érzékeljük. 

C. A tárgy alakjának hatását a tárgy tömegének az észlelésére. 

D. A tárgy hőmérsékletének hatását a tárgy méretének az észlelésére. 

8. Befolyásolja-e a tárgy méretének/tömegének észlelését a tárgy alakja? 

A. Nem befolyásolja, a két tényezőt teljesen függetlenül észleljük. 

B. Befolyásolhatja; a gömb alakú tárgyakat általában nagyobb méretűnek észleljük, mint az összetettebb 

testeket (pl. tetraéder). 

C. Befolyásolhatja; a gömb alakú tárgyakat általában nagyobb tömegűnek észleljük, mint az összetettebb 

testeket (pl. tetraéder). 
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D. Befolyásolhatja, az összetettebb testeket (pl. tetraéder), általában kisebb tömegűnek, és nagyobb 

méretűnek észleljük, az egyszerűbb testekhez képest. 

9. Hogyan befolyásolja egy tárgy tömegének észlelését a tárgy hőmérséklete? 

A. Jelentősen befolyásolhatja: a hidegebb tárgyak általában nehezebbnek tűnnek a melegebb tárgyakhoz 

képest. 

B. Jelentősen befolyásolhatja: A hidegebb tárgyak általában könnyebbnek tűnnek a melegebb tárgyakhoz 

képest. 

C. Nem befolyásolja a tárgy tömegének észlelését a tárgy hőmérséklete. 

D. A hidegebb tárgyakat általában nehezebbnek érezzük, a melegebbekhez képest, de a különbség csak pár 

százalék. 

10. Befolyásolja-e egy tárgy tömegének észlelését a tárgy anyaga? 

A. Nem befolyásolja. 

B. Jelentősen befolyásolja; a nagyobb sűrűségű anyagból (pl. fémből) készült tárgyakat nehezebbnek 

érezzük, mint az ugyanolyan tömegű, de kisebb sűrűségű anyagból (pl. fából) készült tárgyakat. 

C. Jelentősen befolyásolja; a nagyobb sűrűségű anyagból (pl. fémből) készült tárgyakat könnyebbnek 

érezzük, mint az ugyanolyan tömegű, de kisebb sűrűségű anyagból (pl. fából) készült tárgyakat. 

D. Befolyásolhatja, de csak egészen kis mértékben: A nagyobb sűrűségű anyagból (pl. fémből) készült 

tárgyakat könnyebbnek érezzük, mint az ugyanolyan tömegű, de kisebb sűrűségű anyagból (pl. fából) 

készült tárgyakat. 

11. Számos illúzió vizuális és taktilis formában is kimutatható. Személyeknek milyen speciális 

csoportjait kell vizsgálnom ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy a két modalitás egymástól függetlenül 

jut el ugyanahhoz a téves észleléshez (illúzióhoz)? 

A. Elég csak az egészségesen, látó személyként születetett személyeket vizsgálnom, akik vizuálisan és 

tapintás alapján is megvizsgálják az illúziót okozó helyzetet. 

B. Két csoportot kell vizsgálnom: (a) látó személyek, akik vizuálisan és tapintás alapján is megvizsgálják az 

illúziót okozó helyzetet; (b) Olyan személyek, akik viszonylag korán elvesztették a látásukat. 

C. Három csoportot kell vizsgálnom: a) látó személyek, akik vizuálisan és tapintás alapján is megvizsgálják 

az illúziót okozó helyzetet; (b) Olyan személyek, akik viszonylag korán elvesztették a látásukat; (c) Olyan 

személyek, akik későn vesztették el a látásukat. 

D. Két csoportot kell vizsgálnom: (a) látó személyek, akik vizuálisan és tapintás alapján is megvizsgálják az 

illúziót okozó helyzetet; (b) letakart szemű, de egyébként egészséges látású személyek, akik csak tapintás 

alapján vizsgálhatják a kísérletes helyzetet. 

12. Mi a vibrációs illúzió? 

A. Egy vibráló taktilis ingerlés hatására a vizsgált személy úgy érzi, mintha az ingerelt végtagja megmozdult 

volna. 

B. Több, egymáshoz közel eső és gyorsan egymás után megjelenő taktilis ingerlést a vizsgált személy úgy 

értelmezi, mintha egyetlen inger „futott”, „ugrált” volna végig az ingerelt területen (pl. karján). 

C. Több, egymáshoz közel elhelyezkedő és egyszerre megjelenő taktilis ingert a vizsgált személy egy 

ingerként észlel. 

D. A saját test élménye áthelyeződik egy, a test közelében elhelyezett, mesterséges végtagra. 

13. Mi a gumikéz illúzió? 
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A. Egy vibráló taktilis ingerlés hatására a vizsgált személy úgy érzi, mintha az ingerelt végtagja megmozdult 

volna. 

B. Több, egymáshoz közel eső és gyorsan egymás után megjelenő taktilis ingerlést a vizsgált személy úgy 

értelmezi, mintha egyetlen inger „futott”, „ugrált” volna végig az ingerelt területen (pl. karján). 

C. Több, egymáshoz közel elhelyezkedő és egyszerre megjelenő, taktilis ingert a vizsgált személy egy 

ingerként észlel. 

D. A saját test élménye áthelyeződik egy, a test közelében elhelyezett, mesterséges végtagra. 

14. A saját-testen kívüli élményt adó illúziók, milyen pszichiátriai betegség esetén jelentkeznek 

erősen? 

A. szkizofrénia 

B. depresszió 

C. pánikbetegség 

D. kényszerbetegség 

15. A taktilis információfeldolgozás neurokognitív modelljében mi a két legfontosabb alrendszer? 

A. Nem tudatosuló taktilis információ feldolgozásért felelős alrendszer, és a taktilis memória-asszociációs 

alrendszer. 

B. Tudatosuló taktilis információ feldolgozásért felelős alrendszer, taktilis figyelmi rendszer. 

C. Elsődleges taktilis inger-feldolgozási rendszer, és a taktilis memória-asszociációs alrendszer. 

D. Taktilis asszociációk alrendszere, taktilis memória alrendszere. 
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9. 3.j. Testi-, idegi- és lelki eredetű fájdalmak 
keletkezési mechanizmusa. – Illés Enikő 60%, Komoly 
Sámuel 40% [Szakmai lektor: Kuritárné Szabó Ildikó] 

9.1. 1. Bevezetés 

A laikus köztudat (de sajnos az orvosok többsége is) a fájdalmat alapvetően egy hasznos védőmechanizmusnak 

tartja, ami megvédi a szervezetett a külső károsodásoktól („elrántjuk kezünket a forró kályhától), illetve 

betegség, szervkárosodás jelének tekinti. „Kell ott lenni valaminek” szemlélte uralkodik és vezet felesleges 

vizsgálatokhoz, sőt műtéti beavatkozásokhoz (lásd pl. indikációval nem kellően megalapozott lumbalis 

gerincműtétek). Mindezek iatrogenizálják a betegeket, maladaptív választ generálnak, és a fogékony 

személyiségűekben krónikus fájdalomszindróma, fájdalom-személyiség kialakulásához vezetnek. 

Hasznos a fájdalom akkor, ha olyan behatást jelez ami megelőzhető, gyógyítható károsodást jelez. Addig 

hasznos a fájdalom, amíg a fájdalmat keltő ok elkerülhető, elhárítható, vagy gyógyítható. A testi sérülések 

lehetőségére, betegségekre figyelmet felhívó fájdalom is kórossá, értelmetlenné válik, ha a sérülést okozó 

körülmény nem védhető ki (pl. valakire „rádől a fal”), ha hátterében gyógyíthatatlan rosszindulatú betegség, 

vagy nem kezelhető degeneratív (ízületi) betegség áll. 

A neuropáthiás fájdalom az estetek döntő többségében nem hasznos, így értelmetlen szenvedés forrása, kivéve 

pl. amikor fájdalmas neuropátia kapcsán addig fel nem ismert diabetesre derül fény vagy egy jóindulatú 

(gerinc)daganat „jelez” spinalis gyöki kompresszió okozta fájdalom kiváltásával. A neuropathiás fájdalom az 

esetek döntő többségében irreverzibilis idegrendszeri károsodás vagy dysfunctió következménye, tehát 

értelmetlen fájdalom. 

Lefolyása-időtartama szerint a fájdalom lehet akut, rekurráló vagy krónikus. Krónikus fájdalomról beszélünk, ha 

a fájdalom fennállása több mint három hónap. Az akut és krónikus fájdalom két élesen elkülönítendő fogalom. 
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Az akut fájdalom sokszor spontán, maradványtünet nélkül megszűnik (pl. egy ízületi rándulás esetén), míg a 

krónikus fájdalom centrális és peripheriás szenzitizációhoz „fájdalom személyiség”, sokszor depresszió 

kialakulásához vezet. A fájdalmat észleljük, felismerjük, lokalizáljuk, a fájdalom distressz: azonnali hatást 

gyakorol az autonóm (vegetatív) idegrendszerre, megváltoztatja a viselkedésünket, félelmet, szorongást 

(agressziót) vált ki, emlékezünk rá 

A krónikus fájdalom (iatrogéniák eredményeként) „fájdalomszemélyiség” kialakulásához vezethet. 

A perifériás nociceptoroktól az ingerület a spinalis, ill. agytörzsi idegeken (primer afferensek) jut be az 

agytörzsbe illetve a gerincvelőbe. A mechanikus, a hő és a multimodalis (vaniloid-capsaicin) receptoroktól Aδ- 

és C-típusú rostok továbbítják az ingerületet a gerincvelő hátsó szarvába (substantia gelatinosa, Rexed laminák), 

ill. az érző agyidegek magjaihoz. A szomatikus fájdalomérző pályákat didaktikai szempontokat is figyelembe 

véve felosztjuk spinothalamikus, spinoreticulothalamikus, spinoreticularis, spinohypothalamikus és 

spinomesencephalikus pályákra. A viszcerális fájdalomérző pálya több átkapcsolódás után az insulában 

végződik. 

Az utóbbi másfél évtized funkcionális MRI vizsgálatai feltárták azokat az agyi régiókat, amelyek a fájdalom 

kapcsán aktiválódnak, szt a rendszert a szakirodalon „pain Matrix”-nak nevezi. Ennek tagjai primer sensoros 

cortex, secunder sensoros cortex, insula, elülső cungularis kéreg, prefrontal cortex, thalamus 

A fájdalom eredete szerint lehet szomatikus, visceralis, neuropathiás, vagy lelki eredetű. 

A laikus köztudatból szinte teljesen hiányzik az idegi-neuropathiás fájdalom létezésének ismerete (talán az 

arcidegzsába az egyetlen kivétel), a fibromyalgia létezéséről, szomatizációs eredetű fájdalomról, a depresszióval 

magyarázható fájdalomról szintén alig hall a laikus közönség. Sajnálatos, hogy hasonló ismerethiánnyal 

találkozhatunk az orvoskollégák széles körében is. 

A neurogén-neuropathiás, szomatizációs zavarral, depresszióval magyarázható fájdalmak kezelésében a 

közismerten fájdalomcsillapító hatású gyógyszerek (pl. aszpirin, amidazofen, NSAID-ok, paracetamol) hatása 

az esetek döntő többségében elégtelen. Ezeknek a gyógyszereknek a neurogén-neuropathiás fájdalomban történő 

alkalmazásával betegeinket csak az ilyen típusú szerek gyakori, akár életet veszélyeztető mellékhatásainak, 

gyógyszer addikció veszélyének tesszük ki. 

A neurogén-neuropathiás fájdalmak - és értelemszerűen a szomatizációs zavarral, depresszióval kapcsolatos 

fájdalmak a kezelésben is - az antidepresszánsok sokat segíthetnek. Az antidepresszánsok hatékonyságát a 

(krónikus)fájdalom kezelésében randomizált kontrollált vizsgálatok, ezeknek a vizsgálatoknak a metaanalízisei 

egyaránt és egyértelműen igazolták (áttekintésre l. Muscle and nerve 30:3-19, 2004), de krónikus fájdalom 

kizárólag farmakoterápiával történő kezelése nem elegendő. 

A fájdalom objektíven nem mérhető. Az fájdalom megélése, a fájdalomra adott reakció nagymértékben függ az 

érintett neveltetésétől, társadalmi szociális helyzetétől, aktuális pszichés és fizikai állapotától. A fájdalomban 

szenvedők 30-50%-ban szignifikáns javulás bizonyítható placebó adása után. A fájdalmat kezelő orvos akkor jár 

el helyesen, ha a tényeken alapuló orvoslás ajánlásainak figyelembe vétele mellett tudatosa törekszik a placebó 

hatás felhasználására is a fájdalom kezelése során. 

Leghatásosabb placebó a jó orvos hozzáértése, megnyugtató és pozitív kisugárzása. 

A szakirodalom ismeri a placebó ellentétjét a „nocebo” fogalmát is. A szorongó, kapkodó, szakmailag 

műveletlen orvos nocebo hatása még az igazoltan hatékony szereket is hatástalanná teheti a fájdalom 

kezelésében, és hozzájárulhat krónikus fájdalomszindróma kialakulásához. 

A fájdalom összetett társadalmi-szociokultúrális vonatkozásai azt is indokolják, hogy a laikusok széles körében 

tegyük ismertté az igazoltan hatékony fájdalomcsillapításra alkalmas gyógyszeres és egyéb kezelési 

lehetőségeket (lásd a fejezet későbbi részében), a neurogén-neuropatiás fájdalom, a szomatzaciós-zavarral, 

depresszióval kapcsolatos fájdalom fogalmát, a krónikus fájdalom speciális vonatkozásait (l. pl. centrális 

szenztizáció). 

Kulcsfontosságú a fájdalmaktól szenvedő betegek kezelésében az orvosok kellő stakképzettsége és jártassága 

mellett az is, hogy a páciensek és hozzátartozóik fájdalommal kapcsolatos ismeretei korszerűek legyenek. 

A fájdalom adequat kezeléséhez tisztában kell lenni az alapvető anatómiai fogalmakkal, fájdalom-típusokkal, 

tekintettel kell lenni a fájdalom akut, vagy krónikus voltára. Nagyon fontos az endogén fájdalom-gátló pályák 
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ismerete, mert ez teszi érthetővé, anatómiailag magyarázhatóvá a magasabb idegrendszeri működés, a 

szorongás, depresszió, az antidepreszánsok fájdalom-érzésre gyakorolt hatását. A krónikus fájdalomszindróma 

kialakulásában perifériás és centrális szenzitizációs mechanizmusok egyaránt szerepet játszanak. Az 

antidepresszánsok a szerotonin és noradrarenalin visszavétel gátlásával aktiválhatják az említett a 

transzmitterekkel működő endogén fájdalom-gátló pályákat. 

A fájdalom kezeléséről írt kézikönyv adata szerint a világon minden harmadik ember krónikus vagy visszatérő 

fájdalmaktól szenved. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a fájdalomtól szenvedő ember megpróbáltatásain túl a 

krónikus és a rekurráló fájdalom miatti egészségügyi ellátás, munkából való kiesés, rokkanttá („fájdalom-

beteggé”) válás jelentős anyagi terhet ró a társadalomra. 

9.2. 2. A fájdalom jelensége 

9.2.1. 2.1. Definíciók 

A fájdalom esszenciálisan egyéni élmény, amely megoszthatatlan, átadhatatlan. A fájdalomélmény bármely 

leírása pontatlan és szubjektív elemektől nem mentes. 

Az International Association for the Study of Pain (IASP) definíciója szerint a fájdalom egy kellemetlen 

szenzoros vagy emocionális élmény, amely összefügg aktuális vagy potenciális sérüléssel, vagy azok keretében 

leírható. 

Price (1999) (idézi Császár, 2006) megfogalmazásában a fájdalom nem pusztán biológiai folyamat, a károsodott 

szövetektől az agyba beérkező szenzoros információ, hanem olyan komplex élmény, melyre a központi 

idegrendszerből lefelé futó magasabbrendű pszichológiai folyamatok hatással vannak. Olyan észlelés, amely 

tartalmaz: testi érzéseket, ezen érzésekkel összefüggő félelmet, kellemetlenséget vagy egyéb negatív érzést, 

amelyeknek főképpen a félelem az alapja. Befolyásolják a megelőző fájdalomtapasztalatok, az elvárások, a 

fájdalom kontrollálhatóságával/kontrollálhatatlanságával kapcsolatos kogníciók. 

9.2.2. 2.2. A fájdalom összetevői 

A fájdalmat elkülöníthetjük különböző dimenziók mentén (Field, Swarm, 2008): 

1. idői aspektus szerint: akut, krónikus, epizódikus 

2. mechanizmusa alapján: nociceptív, neuropátiás, centrális 

3. milyen betegség okozza: pl. ízületi gyulladás, diabetes keltette neuropátiás fájdalom stb. 

4. Anatómiai hely szerint: pl. derék, nyak, fej, zsigeri fájdalom stb. 

Loeser (1995) (idézi Császár, 2006) a fájdalom témakörében megkülönböztet: 

1. nocicepciót: valamely károsító behatás, ami aktiválja a gerincvelői szintű ingerület-átviteli folyamatokat 

2. a fájdalmat: ami a központi idegrendszer által fájdalomnak minősített nociceptív inger észlelése 

3. a szenvedést: amely negatív érzelmi válasz a fájdalomingerre 

4. a fájdalomviselkedést: amely a fájdalom és szenvedés kifejezése verbálisan, testtartással, orvos kereséssel, s 

gyakran a munka abbahagyásával. 

Hilgard és Hilgard (1975) (idézi Császár, 2006) kategória rendszere: 

A fájdalom az ún. distressz triáddal jelölhető: Így a fájdalom: 

1. Szenzoros érzés: mely érzés információt hordoz a fájdalom helyéről és intenzitásáról. 

2. Ezen elsődleges tapasztalatokhoz társulnak a viselkedéses, emocionális és idegrendszeri válaszok. 

3. Mely válaszokban kifejezésre jut a szenvedés, lelki kín. 
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Vagyis a fájdalom nem azonos a nociceptív, azaz a szenzoros inputtal. A fennálló potenciális fájdalomforrás 

esetén is lehet a személy fájdalommentes (pl. daganatos betegségekben), ill. nociceptív hatás nélkül (pl. negatív 

szervi leletekkel) is átélhet a beteg fájdalmat (mint például a fent tárgyalt szomatoform zavarok esetében). 

A fájdalom szubjektív élményét befolyásoló pszichológiai faktorok: 

Melczak és Wall (1965) (idézi Császár, 2006) gyűjtötte össze a fájdalom alábbi - nagy klinikai jelentőséggel 

bíró - pszichológiai összetevőit: 

• Kulturális tényezők - az adott népcsoport fájdalom iránti attitűdje; pl. az európai civilizáció gyakran a 

fájdalomra, a fájdalomtól való félelemre készít fel – pl. szülés esetében. 

• Pszichofizikai tényezők - a fájdalom legkisebb érzékelhető szintje és a fájdalominger elviselése – a küszöb és 

tolerancia – szinten különbözhet egyénenként ill. adott közösségen belül. 

• Múltbeli tapasztalatok - részben a szocializáció során formálódnak a fájdalommal kapcsolatos 

reakciómintázataink. 

• Szorongás - a szorongás a fájdalom minősítésében lényeges szerepet játszik. Már az orvosi beavatkozás előtt 

a megfelelő tájékoztatás, a bizonytalanság csökkentése által a szorongással együtt a fájdalom is enyhül. 

• Depresszió - a depresszió és a fájdalom közötti összefüggés sokat kutatott kérdés a diszciplínában. Különösen 

fontos kérdésként szerepel a krónikus fájdalomszindróma esetében. A depresszió a fájdalomélmény 

súlyosságával áll szoros összefüggésben, és fordítva, a depresszió mértékével arányos az átélt fájdalom szintje 

(Boersma és Linton, 2005) (idézi Császár, 2006). 

• A fájdalomra irányuló figyelem - A fájdalomingerre irányuló figyelem szintén fokozza a fájdalomélmény 

intenzitását. Csaknem minden fokozott figyelmet igénylő szituáció olyan feltételeket teremt, melynek 

következtében más ingerek „észrevehetetlenek” maradhatnak. . (És fordítva: sportoló nem észleli a fájdalmat 

a meccs közben, csak utána - ennek pszichológiai hátterét ismertetik a fentiekben tárgyalt szomatoform 

zavarok magyarázó modelljei). A fájdalmas ingereket ugyan módosítja a gerincvelő, a medulla, a limbikus 

rendszer és a thalamusz is, de ezek nagymértékben kognitív kontroll alatt állnak, ezért is hatásosak a 

figyelem-eltereléssel dolgozó pszichoterápiás intervenciók. 

• Megküzdési módok (coping-mechanizmusok) - szerepüket elsősorban a krónikus fájdalommal foglalkozó 

szakirodalom tárgyalja.(Spinhoven és mtsai, 2004) (idézi Császár, 2006). A fájdalommal való megküzdés 

legsikeresebb módjának a saját hatékonyság megélése (self-efficacy) és a pozitív eredményelvárás 

(optimizmus) bizonyult. 

• A fájdalom elvárása (expektancia), fájdalomhiedelem – a fájdalomhiedelem tényezője összefüggést mutat a 

kontrollálhatóság képességével. A kontrollálhatatlan fájdalom hite passzivitásra kényszeríti a beteget, úgy 

élheti meg helyzetét, hogy azon képtelen úrrá lenni, tehetetlen vele szemben. Ez pedig a fájdalom átélését 

kedvezőtlenül befolyásolja. 

• Betegségelőnyök – „harmadlagos” betegségelőnyről beszélünk, ha a panasz fennálltát erkölcsi vagy anyagi 

haszon motiválja. „Másodlagos” betegségelőny esetében emocionális okok akadályozzák a betegszerep 

elengedését (pl. a beteg a fájdalmai árán tud törődéshez jutni vagy kellemetlen helyzetet elkerülni). Az 

„elsődleges” betegségelőny mély, gyakran tudattalan belső szükségleteket szolgál (pl. a feldolgozatlan gyász 

esetében a lelki fájdalom testi fájdalommá minősülhet, kifejezhetővé téve a szenvedés intenzitását, esetleges 

elviselhetetlenségét). 

9.2.3. 2.3. A krónikus fájdalomszindróma 

9.2.3.1. 2.3.1. Definíció 

A krónikus fájdalomszindróma komplex szerveződésű szomatoform zavar, amely elsősorban nem állapotot 

jelent, hanem egy bio-pszicho-szociális folyamatban alakul ki. Leggyakoribb típusai: neuralgia, komplex 

regionális fájdalom szindrómák (szimpatikus reflex disztrófia és kauzalgia), fantomvégtag-fájdalom, fejfájás, 

hátfájás, derékfájás, ízületi fájdalom. Daganatos ill. autoimmun betegségekhez is többnyire társul krónikus 

fájdalom. 
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Krónikus fájdalomról akkor beszélünk, ha a fájdalom három-hat hónapnál tovább tart. Ez a tünet a népesség 20-

30%-át érinti világszerte. 

Jellemzője az ún. centrális szenzitizáció, amelynek során a fájdalomérzet – a gerincvelői mechanizmusok révén 

– felerősödik, s attól függetlenül tartós marad, hogy fennáll-e még vagy sem a nociceptív behatás, trauma vagy 

gyulladás (Komoly S. 2010). 

A krónikus fájdalomnak két típusa van: 

1. perifériásan kezdődik lokális vagy regionális nociceptív fájdalommal, s ez válik krónikussá, majd 

generalizálódhat. 

2. centrális eredetű fájdalom, a krónikus stressz nem megfelelő centrális kezelésének következménye. 

Kimutatták, hogy pl. félelemérzés is okozhat fájdalmat. 

Mindkét típusra jellemző, hogy pszichés tünetekkel járhat (Bálint,2008). 

9.2.3.2. 2.3.2. A krónikus fájdalomszindróma jellemzői 

• A fájdalomérzés súlyos mértékű és központi jelentőségű panasz a beteg életében. 

• A panaszt a szomatikus okok és a tünetek nem kellőképpen magyarázzák, és a szenzoros vonások atipikusak, 

a panaszok lefutása nem felel meg az anatómiai viszonyoknak. 

• Fennáll a pszichológiai distressz állapota: a vitális kimerültség, katasztrofizálás, negatív attitűdök és 

elvárások, a szorongás és a depresszió, továbbá az alvás- és libido-problémák. 

• Kialakulhat a gyógyszer-dependencia: fájdalomcsillapító-, altató, nyugtató függés. 

• Az életminőség jelentősen romlik: munkaképtelenség következhet be, jellemzővé válhat az inaktivitás, a 

betegszerep felvétele, az értéktelenség- és tehetetlenségérzet, az izoláció és a beszűkült élettér, a passzivitás, a 

következményes fizikai legyengülés (az aktivitáshiányból következően). 

• Az egészségügyi ellátás igénybevétele fokozódik. 

A kialakuló állapotképet a szomatikus státusznál jobban jellemzi a betegek diszfunkcionális attitüdje („rajtam 

nem lehet segíteni”), módosuló testképe („beteg a gerincem”), beszűkűlő élete (pl- állandó fekvés) és a 

kapcsolódó pszichopatológiai zavarok. 

A krónikus fájdalommal együttesen előforduló pszichopatológiai zavarok közé sorolja a szakirodalom a 

depresszió és a szorongás jelenlétét, melyek fokozzák a fájdalomérzetet. 

Más esetekben a problémák tagadása és az agresszió uralhatja a beteg lelkiállapotát, aki – többségében nem 

tudatosan – elhárítja az életével, érzéseivel, állapotával kapcsolatos reális érzéseit. Íly módon másoktól 

szélsőségesen függ, jelentős rokkantságérzése alakulhat ki. (Császár, 2006) 

Állatkísérletek igazolják, hogy a hosszútávú emlékezet és a krónikus fájdalom szoros kapcsolatban áll. A 

krónikus fájdalom „mint felejtési képtelenség” is felfogható. A „fájdalom emlék” pedig bármilyen nem 

specifikus inger által is előhívható, mint pl. bármilyen pszichoszociális stresszor. A nem felejtendő „fájdalom 

emlék” érzelmi traumatizációval is összefügg, és a stresszor által kiváltott helyzetben aktiválódó – az eredeti 

traumával analóg –érzelmi és neurovegetatív válaszminta (fájdalom, szorongás), mint implicit emlékezeti nyom 

is konceptualizálható. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy klinikai szempontból a krónikus fájdalomszindróma diagnosztizálása 

és kezelése során a pszichoszociális (kiváltó és fenntartó) tényezők tisztázása esszenciális kérdés. 

9.2.3.3. 2.3.3. Terápiás lehetőségek (pszichológiai, pszichoterápiás) 

A kiváltó és fenntartó pszichoszociális tényezők ismeretében a komplex pszichológiai, pszichoterápiás 

segítségnek is ezekre kell irányulnia. 

Terápiás célok lehetnek: 
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• Fájdalomcsökkentési technikák tanítása (relaxáció, önszuggesztiók, imagináció) 

• Diszfunkcionális és negatív attitűdök (pl. sosem fogok meggyógyulni, értéktelen vagyok, senkinek nincs rám 

szüksége) megváltoztatása (kognitív terápiás technikák) 

• Patológiás családi rendszer változtatása (családterápia) 

• Kapcsolati-szociális képességek javítása (kognitív terápiás technikák, terápiás kapcsolatban átélt korrektív 

emocionális élmény) 

• Motiváció, aktivitás növelése (személyes erőforrások aktivizálása) 

A krónikus fájdalomszindrómás beteg kezelése multidiszciplináris team részvételével a leghatékonyabb (orvos, 

gyógytornász, szociális munkás, pszichológus, pszichoterapeuta) . A pszichoterápia célja a belső erők 

mozgósítása és nem a tünet elvétele. .A pszichoterapeuta akkor segít, ha elismeri a tünet és a szenvedés 

érvényességét, és az elfogadást kommunikálva segíti a másik ember (a beteg) saját gyógyító kapacitásának, 

erőforrásainak kibontakozását és kiteljesedését. 

3.114. ábra - 1. ábra: Multidiszciplináris team 

 

Hipnoterápiás lehetőségek 

A disszociációt kezdettől fogva kapcsolatba hozták a hipnózissal. Sok kutató és klinikus úgy gondolja, hogy a 

disszociációra és a hipnózisra azonos elvek érvényesülnek, úgymint a tudat, a percepció, az emlékezés és az 

akarat változása. A hipnózis definiálható struktúrált elrendezésben létrehozott kontrollált disszociációként. 

A disszociáció jelensége által válik elsősorban lehetségessé a fájdalom és a krónikus fájdalomszindróma 

hipnózisban való kezelése, hiszen e mechanizmus a fájdalomélmény jellemzője is. 

Ha a fájdalmat intrapszichés, ám bensőnkkel (az Én-nel) inkoherens élményként fogadjuk el, akkor 

feltételezhetjük, hogy a betegek: 

1. a fájdalmat énidegennek élik meg 
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2. a fájó testrészt (és a hozzá kapcsolódó érzést) nem tudják elfogadni 

3. tudati működésükben folyamatos inkoherens disszociatív állapot van jelen (valóságpercepciójuk a fájdalomra 

beszűkűlt) 

A hipnózis disszociatív jelenségei hatékonyan felhasználhatók a fájdalomélménnyel való hipnoterápiás 

munkában (fájdalomérzést disszociatív szuggesztiókkal a tudatos megélésen, észlelésen kívül helyezik: pl. 

kellemes élményhez kapcsolják ill. kellemes érzéssel behelyettesítik stb.) (Bányai, 2006). 

A különböző módszerek egybevágó eredményei arra utalnak, hogy az anterior cinguláris kéregnek (ACC) 

kitüntetett szerepe van a hipnózis disszociatív hatásainak kialakulásában. 

A fájdalom szenzoros és affektív komponensének szétválasztását vizsgálva ugyancsak azt találták, hogy a 

fájdalom intenzitását, szubjektív megélését változtató szuggesztió markáns változásokat okoz az anterior 

cingulum aktivitásában. (Bányai, 2006) 

A főként az ACC hatására kialakuló disszociáció és a hipnotizőr elkötelezett támogatása lehetővé teszi, hogy a 

hipnotizált változásokat hozzon létre – fájdalombetegek esetében kóros – érzékelési- ill. viselkedési mintáiban, 

működésmódjában.. E folyamat eredményeképpen új szemléletű információfeldolgozásra és hatékonyabb 

cselekvésre válhat képessé (pl. fájdalomviselkedés változtatására, reálisabb életszemlélet- és mód kialakítására, 

az élettér tágítására, kapcsolatai felé fordulásra – a betegségre, fájdalomra való beszűkűlés helyett) (Bányai, 

2006). 

Az akut fájdalom hipnoterápiájában főként a hipnoanalgesiat alkalmazzák, mely tágabb értelemben a fájdalom 

enyhülését, sőt akár megszűnését is jelenti. Hipnoanalgesia alatt a különféle hipnózis-indukciót követő 

fájdalomcsökkentő szuggesztiók széles skáláját értjük 

A krónikus fájdalomszindróma hipnoterápiás kezelésében nem a fájdalom megszűnését, inkább a szenvedés 

csökkenését, a személyiség érését, reflexívebb működését érdemes ígérnünk. A krónikus fájdalomszindróma 

kezelése - gyakran hosszú idejű, többféle módszert ötvöző – integratív pszichoterápia, melyben főként módosult 

tudatállapotban dolgozunk, hipnoterápiát is alkalmazva. Ebben a folyamatban a pácienst mintegy kísérjük, 

segítve abban, hogy ő maga hozza felszínre saját gyógyító lehetőségeit. 

9.3. 3. Szomatoform zavarok 

A lelki eredetű fájdalmakkal összefüggő pszichiátriai kórképek, melyekben szomatikus panaszok képezik a 

vezértünet(ek)et, a szomatoform csoportjában helyezhetőek el. 

Szomatoform zavarok jelenlegi hivatalos kizárásos diagnózisa azon alapszik, hogy a megélt tünetek hátterében a 

vizsgálatok nem mutatnak testi kórfolyamatokra utaló elváltozást (=orvosilag megmagyarázhatatlan testi 

tünetek). A diagnózisalkotás kizárásos definíciója sajnos sokszor indokolatlan vizsgálatok elrendelését, 

elvégzését vonja maga után, ami természetesen nem zárja ki a patofiziológiai tényezők jelenlétét. A modern – 

bio-pszicho-szociális szemlélet szerint a szomatizáló beteg problémája azonban szinte sohasem teljesen 

pszichogén vagy teljesen szervi (organikus), hanem a kettő bonyolult kombinációja, vagyis a tünetek 

„egydimenziós” modell alapján nem értelmezhetőek. A tisztán szomatoform zavarok diagnózisában a 

legfontosabb kritérium az életstresszek függvényében változó, változatos megjelenésű és intenzitású tünetek 

többéves fennállása, a kóros betegségmagatartás kialakulása. 

A szomatoform zavarok közös vonásai: 

• A beteg stresszhelyzetekre és az emocionális feszültség helyzeteire döntően szomatikus – és nem kognitív - 

szinten reagál. 

• Jellemző mind a fizikai, mind az emocionális distresszre való fokozott érzékenység, a beteg fizikai tüneteit 

amplifikálja, azaz eltúlozza, felnagyítja. Fokozottan figyel testi történéseire, átmeneti testi jelenségeknek (pl. 

múló fájdalomnak) is jelentőséget tulajdonít, katasztrofizál, ezeket hajlamos betegség jeleinek tekinteni. 

• A fizikai tünet a distressznek az érzelem kifejezésével párhuzamos formája. A beteg alexitímiás, azaz 

érzelmei felismerésére és kifejezésére kevéssé képes. 

• A szomatizációs tünetek klinikailag jelentős szenvedéssel járnak. 
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A kívánatos eljárás az lenne, hogy ne kizárólagos alapon adjuk meg a diagnózist. A fentebb említett kizárásos 

diagnózis helyett többféle, diagnosztikus támpont, tényező utalhat szomatoform zavar jelenlétére, ezeket 

figyelembe véve érdemes a diagnózist felálítani. Mint például fiatal életkorú beteg túl sok szervet-szervrendszert 

érintő tünetre panaszkodik, vagy jellemző lehet a panaszok dramatikus előadásmódja, a betegszerepre való 

beszűkűlés, a többnyire nem tudatos betegségelőnyök (törődés, a betegség által valamilyen konfliktus 

elkerülése) megléte. Szomatoform zavarra gyanakodhathatunk hosszú, kaotikus betegségtörténet, hatástalan 

kezelések, gyakori orvosváltás esetén is. 

9.3.1. 3.1. A szomatoform zavarok patogenezise: beszéd helyett testbeszéd, a 
fájdalom testi nyelve 

Mivel a panaszolt fizikai tünetek a lelki szenvedés sajátos alterált megélési és kifejezési formái, így a 

szomatoform zavart mint kommunikációs stílust definiálhatjuk: a beteg a testével beszél, szomatikus csatornákat 

használ szenvedése, lelki fájdalma, érzelmei – azaz az emocionális distressz – kifejezésére, mert az élmények 

differenciált lelki megélésére és verbális kifejezésére nem állnak rendelkezésére a szükséges pszichológiai 

kapacitások. 

A testi történések dominanciája regressziót - egy korábbi, már meghaladott fejlődési fokra való visszatérést - 

eredményez, mellyel kapcsolatosan fontos megemlítenünk a szomatizáció-reszomatizáció jelenségét. 

Mit is tartozik e fogalom jelenségkörébe? 

Csecsemőkorban mind a testi, mind a pszichológiai distressz szomatikus úton jut kifejezésre. 

A személyiségfejlődés során – főként a nyelvelsajátítás által – a baba képessé válik a testi és a 

pszichés/pszichológiai élményeinek felismerésére és elkülönítésére. 

A szomatizáció jelensége a pszichés fejlődésmenetben való elakadást jelzi. Egyrészt a predominánsan 

szomatikus megélési és kifejezési forma fennmarad (kötődési zavarok, szülői viselkedésminták, patogén 

családszerkezet hatására) és a differenciált pszichológiai készségek fejődési elmaradást szenvednek. Előfordul, 

hogy későbbi akut külső vagy (többnyire ismételt) pszichogén trauma hatására e szomatikus kommunikációs 

szintre regrediál a beteg. Ezt nevezzük a reszomatizáció jelenségének. 

A szomatoform zavarok tehát fejlődési elmaradás következményei vagy regresszív pszichológiai állapotoknak 

és szabályozó folyamatoknak felelnek meg, legtöbbször depresszió - és /vagy szorongásekvivalensek. A 

regressziót jelzi a betegek fokozott támaszigénye is. Fentiekből következik az orvos-beteg kapcsolat jelentősége. 

A szomatoform beteg státusza és kórtörténete részben az orvos-beteg kapcsolat leképeződése, annak a 

függvénye, képes-e az orvos arra a kontextusra figyelni, amelyben a panaszok megjelennek ill. a 

kommunikációs módra, ahogy beteg a betegségéről beszél. 

9.3.2. 3.2. A szomatoform zavarok formái 

A szomatoform zavarok pszichiátriai formáit a DSM-IV ill. a BNO-10 diagnosztikus rendszere alapján 

kategorizáljuk, melyet az alábbi ábra szemléltet (Kulcsár, 1998 nyomán): 

3.115. ábra - 2. ábra: Szomatoform zavarok pszichiátriai diagnosztikus kategóriái 
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Szomatizációs zavar jelenlegi diagnosztikus kritériumai: 

• Számos tünet jelenléte, melyek közül egyidejűleg fennáll 4 fájdalomtünet (végtagok fájdalma, hátfájás, ízületi 

fájdalom), 2 gastrointestinális tünet (hányás, puffadás, ételekkel szembeni intolerancia), 1 pseudoneurológiai 

tünet (amnézia, nyelési nehézség, konvulzió, izomgyengeség) ill.1 szexuális zavar. 

• Többéves kórtörténet jellemzi. 

• A kórkép krónikus, fluktuáló, ritka a spontán remisszió. 

• 30 éves kor előtt (többnyire tizenévesen) jelentkeznek az első panaszok. 

Pszichiátriai komorbiditás: szorongásos-depressziós zavarok. 

Differenciálatlan szomatoform zavar diagnosztikus kritériumai: 

• Egy fizikai panasz jelenléte, melyet orvosi leletek nem támasztanak alá. 

• Minimum féléves kórfolyamat- ill. történet jellemzi. 

• A panasz pszichés streszorhoz köthető. 

Pszichiátriai komorbiditás: szorongásos-depressziós zavarok, pánikbetegség. 

Hipochondriázis diagnosztikus kritériumai: 

• A beteg testi történéseinek, szervezetéből, belszerveiből érkező jelzéseknek a szokásosnál nagyobb figyelmet 

szentel és hajlamos azokat kórosként, súlyos betegség tüneteiként értelmezni. Ez a hajlam oda vezet, hogy 

betegségtől való félelem vagy valamilyen betegség fennállásának vagy bekövetkeztének téves hiedelme 

alakul ki. 

• A beteg nem nyugszik meg a negatív vizsgálati eredményektől. 
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• A tartós, irreális félelem vagy téves hiedelem a társas érintkezés és a munkahelyi viselkedés zavarát okozza 

(izoláció). 

• Leggyakoribb tünet a fájdalom, de gyakoriak az emésztési, szívműködési és légzési panaszok. 

• A különböző testtájak észlelt zavarai vándorolnak, elmúlnak és újra megjelennek. 

• Félelem a betegségtől és meggyőződés, hogy betegség áll fenn, miközben a beteg a panaszok pszichés 

tényezőit többnyire elutasítja. 

• A beteg gondolatait a betegség tölti ki, érdeklődése erre beszűkűlt. 

• A beteg állandó orvosi segítséget keres, hosszú kórtörténet jellemzi. 

• Pszichiátriai komorbiditás: paranoid kórképek, nárcisztikus személyiségzavar, többszörös szomatikus 

téveszmékkel járó skizofrénia 

Test-dizmorfiás zavar diagnosztikus kritériumai: 

• A beteg szubjektív meggyőződése és egyúttal legfőbb problémája, hogy testi megjelenésében van valami 

rendellenes, csúnya, visszataszító vagy feltűnő, mely a beteg figyelmét szinte állandóan fogva tartja. 

• Többnyire serdülőkorban kezdődik, amikor a küllemnek nagy jelentőséget tulajdonít a személy. 

• Pszichiátriai komorbiditás: depresszió, kényszerbetegség, affektív zavarok. 

A szomatoform zavarok fenti kategóriarendszerében a szomatoform vegetatív diszfunkciókhoz ill. a nem 

differenciált szomatoform zavarokhoz sorolható - orvosilag nem megmagyarázott tünetegyütteseket - Kulcsár 

Zsuzsanna funkcionális stresszbetegségeknek nevezi (Kulcsár, 2004). 

Ezekben a betegségekben döntően egy szervhez vagy szervrendszerhez kapcsolódnak a panaszok, s a beteget 

valamely szakorvos ellátás keretében kezelik. 

Melyek ezek a szindrómák és mely szakterületeken kezeik őket? 
 

Gasztroenterológia: Irritábilis bélszindróma 

Nem ulkuszos diszpepszia 

Nőgyógyászat: Premenstruációs fájdalom 

Krónikus alhasi fájdalom (Chronic Pelvic Pain: PPC) 

Reumatológia: Fibromialgia 

Kardiológia: Atípusos vagy nem szíveredetű mellkasi fájdalom 

Tüdőgyógyászat: Hiperventillációs szindróma 

Neurológia: Tenziós típusú fejfájás 

Fogászat: Temporomandibuláris ízületi fájdalom 

Atípusis arcfájdalom 

Fül-orr-gégészet: Globusz-szindróma 

Allergológia: Többszörös kémiai szenzitivitás (TKSz) 

E funkcionális stresszbetegségek szintén gyakran együtt járhatnak a hangulati ill. érzelmi élet elsődleges vagy a 

szomatikus állapotra szuperponálódott zavaraival, esetleg pszichiátriai kórképekkel, társulhatnak 

személyiségzavarokhoz. 

Konverziós zavar (DSM-IV), disszociatív (konverziós) zavar (BNO-10) 

A klinikai gyakorlatban a konverziós zavart a leggyakrabban előforduló szomatoform betegségnek tekintik 

(Kulcsár, 1998). 

Mi jellemző e zavar esetében? 
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• A beteg valamely motoros vagy szenzoros funkció zavaráról (egyensúlyzavar, járászavar, fülzúgás, látási 

zavarok, izomgyengeség, nyelési nehézség, konvulzió stb.), vagy funkciókiesésről („pszichogén” bénulás, 

csőlátás, afónia, amnézia, tudatvesztés stb), esetlegesen ehhez társuló fájdalomról számol be, miközben a 

zavar tisztán pszichogén okokra vezethető vissza. A fájdalom, mint tünet önállóan is jelentkezhet (pl. 

különféle testtáji fájdalmak, mellkasi- vagy izomfájdalom). 

• A panaszok valamely lelki konfliktussal vagy megterhelő feladattal („traumával”) egyidőben jelentkeznek 

(Kulcsár, 1998). 

• A tünet az eredeti (külső- ill. intrapszichés) konfliktus és (külső ill. pszichogén) trauma szimbolikus 

kifejeződése. 

• A tünet lehetővé teszi, hogy a beteg kötelezettségei alól felmentést nyerjen ill. konfliktusa megoldását 

elhalassza. Jellemző, hogy e folyamat nem tudatos szinten zajlik. 

• A tünet ill. a tüneti viselkedés nem akaratlagosan irányított, a tudatos figyelmi- ill. központi ellenőrző 

rendszerektől, folyamatoktól disszociált, tehát nem szimulálás. 

• A tünet által a beteg olyan támogatáshoz jut, melyet nélküle nem kap meg (pl. törődést). 

• A klinikai tapasztalatok alapján zavar a betegnek jelentős szenvedést okoz (ellentétben a korábbi feltevéssel, 

miszerint a beteg a tünetével kapcsolatosan közömbös, „la belle indifference”). 

Fenti kategorizáló rendszerben és a klinikai tapasztalatok alapján - a test-dizmorfiás zavar kivételével- szinte 

valamennyi felsorolt diagnosztikus formához társulhat fájdalomélmény. 

A (krónikus) fájdalomzavar esetében pedig a fájdalomélménnyel mint központi panasszal ill. a 

fájdalomviselkedéssel, mint kóros betegségmagatartásssal találkozunk. 

Fájdalomzavar (DSM-IV), állandó szomatoform fájdalomzavar (BNO-10) 

Mivel későbbiekben részletesen tárgyaljuk e szomatoform zavar jellemzőit (főként a krónikus 

fájdalomszindrómát), alábbiakban két tényezőt emelnénk ki: 

• Krónicitás – legalább három hónapja fennáll a zavar 

• Fájdalomjátszma jelensége: az együttérzés a fájdalomviselkedést megerősíti. Minél együttérzőbb a társ, annál 

nagyobb az átélt fájdalom. Ez tovább fokozza a társ együttérzését és ezen keresztül a fájdalmat. A 

fájdalomzavar egyben kapcsolati zavar is. A gyógyító feladata tehát, hogy ne pusztán az együttérzést tartsa 

előtérben, hanem segítse a beteg saját gyógyító kapacitását. 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a szomatoform zavarok esetében a testi történések dominálnak, 

regresszív pszichés állapotoknak felelnek meg. Jellemzőjük, hogy a betegek panaszaikat, kórtörténetüket 

felnagyítva, drámaian adják elő, szubjektív állapotukat súlyosabbnak ítélik, mint a (krónikus) testi betegek. 

Fizikai tüneteiktől azonban éppúgy szenvednek, tehát nem szimulálnak. A szomatoform zavarok szinte mindig 

együtt járnak a hangulati- ill. érzelmi élet zavaraival, társulhatnak pszichiátriai kórképekhez, 

személyiségzavarhoz. Ezért fontos, hogy – az alapellátásban dolgozó orvos kompetenciájának tiszteletben 

tartásával - lehetőleg a betegségtörténet kezdetén pszichiáterhez, pszichoterapeutához is irányítsuk a betegeket, 

a klinikai tapasztalatból ismert ellenállásuk mellett is motiváljuk őket e segítség elfogadására. A bio-pszicho-

szociális- ill. a rendszerszemléletben való gondolkodás nagymértékben hozzájárulhat a testi-lelki gyógyuláshoz, 

növelheti ennek esélyét. 

A kezelést illetően kulcstényező a figyelemváltás: ne a tünetre, hanem a narratívára, a kapcsolati-történési 

kontextusra, az egész emberre fókuszáljunk. Mindehhez elengedhetetlen a tüneti kép, a kóros 

betegségmagatartás pszichológiai hátterének, magyarázó modelljeinek áttekintése. 

9.3.3. 3.3. A szomatoform zavarok magyarázó modelljei 

9.3.3.1. 3.3.1. Biológiai magyarázó elméletek 

A testi tünetekkel járó ill. a fájdalomélménnyel társuló lelki eredetű zavarok keletkezési mechanizmusai kapcsán 

meg kell említenünk a biológiai stresszválaszok (HPA tengely szabályozási zavar, hipo- és hiperkortizolizmus) 
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és az immunrendszer működésének kapcsolatát és összefüggéseit, melyet a Pszichoneuroimmunológia c. fejezet 

tárgyal részletesebben. 

9.3.3.2. 3.3.2. Pszichodinamikus modellek 

E modellek megértéséhez tisztáznunk kell a disszociáció jelenségét ill. a disszociáció és trauma kapcsolatát. 

Disszociáció jelensége: disszociáció esetén hiányzik a gondolatoknak, érzéseknek, élményeknek a tudatba és az 

emlékezetbe való normál beépülése. 

Disszociáció és trauma kapcsolata: a disszociációt akut trauma, vagy erős stressz esetén adaptív (vagy 

védekező) folyamatnak értékeljük, mely során az egyén elkülöníti a traumás élményt, ezáltal lesz képes arra, 

hogy tovább funkcionáljon pszichopatológiai tünetek nélkül vagy enyhébb tünetek árán. Elhárítómechanizmus, 

amely a traumával járó fájdalmas érzések elleni védekezésül szolgál. Szélsőséges vagy enyhébb, ám hosszú időn 

át jelenlevő stressz, vagyis traumatizáció hatására a disszociáció patológiás szintre emelkedhet és súlyosabb 

mértékű tünetek kialakulását eredményezheti. 

A modern terminológiával szomatoform zavarok (korabeli elnevezéssel a – konverziós - hisztéria) patogenezisét 

már a 18.sz.-tól egyrészt a traumával, traumatizációval hozták összefüggésbe (Brown, 2007). A traumát 

pszichogénnek, többnyire pszichoszexuális eredetűnek vélték. Jelen metavizsgálatok eredményei szerint a 

szomatoform zavarokban szenvedők csoportjában a fizikai és szexuális abúzus nagyobb súlyossági fokkal és 

gyakorisággal fordul elő, mint az organikus és az egészséges kontroll csoportokban. (Roelofs,Spinhoven 2007). 

Másrészt a szomatoform zavarok, elsősorban a konverziós zavar („hisztéria”) kialakulásában e modellek a 

figyelmi folyamatok működésében bekövetkező változásokat említik patogén tényezőként és a disszociáció 

jelenségével, mechanizmusával hozzák összefüggésbe. 

„Korai klasszikusok”, Freud (1856-1939) és Janet (1859-1947) elméletei 

Sigmund Freud konverzió elmélete: 

• A konverzió fogalmát Freud fogalmazza meg, vezeti be a pszichoanalitikus terminológiába, mellyel a lelki 

konfliktusok testi formában történő megjelenését értelmezi. 

• A konverzió tudattalan mechanizmusa: a szenzomotoros és affektív emlékeket tartalmazó traumatikus 

élményanyag disszociálódik a tudatról és közvetlenül testi (szomatikus) tünetbe konvertálódik. Így a 

szomatikus tünet szimbolikus reprezentációt nyer, a traumatikus élményanyag szenzomotoros kifejeződésévé 

válik (pl. a testi fájdalom a lelki fájdalom ekvivalense). 

Pierre Janet disszociációs elmélete: 

A potenciálisan traumatikus eseményeknek kitett személyeknél a disszociáció mechanizmusának 

közreműködésével alakul ki a szomatoform (konverziós) zavar ill. szomatikus tünetek. 

A figyelmi folyamatok közötti disszociáció: 

• A figyelem beszűkítésével az érzékelési csatornák száma korlátozódik. A nem-tudatos csatornák feletti 

szándékos figyelmi kontroll elvesztése létrehozza a negatív disszociációs tüneteket (memóriazavarok, 

szomatoszenzoros- ill. szenzomotoros kiesések). 

• Ezzel párhuzamosan aktiválódnak az eredeti traumával kapcsolatos azon emlékek, melyek disszociálódtak a 

személy önazonosságát, identitásérzetét adó autobiografikus memóriától. Így jönnek létre a pozitív 

disszociációs tünetek (mozgászavarok, tic, fájdalom – a korábban átélt traumatikus esemény(ek) analóg 

szenzomotoros és affektív megnyilvánulásai) (Roelofs, Spinhoven, 2007) 

Ernest Hilgard (1904-2001)neo-disszociációs elmélete: 

• Janet-val ellentétben feltételezi, hogy a disszociáció a normál lelki (kognitív) működés alapvető aspektusa. 

• Elméletében abból indul ki, hogy a pszichikai szférában állandóan különböző ellenőrző rendszerek 

működnek. E szisztémák között megfelelő hierarchikus elrendeződés van. A szomatoform (elsősorban 

konverziós) zavarok esetében éppen ez a hierarchikus elrendeződés alakul át, módosul olyan értelemben, 

hogy egyes részei elkülönülnek, disszociálódnak a többitől. 
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9.3.3.3. 3.3.3. Kognitív (hierarchikus) modellek 

Norman és Shallice modellje (1986) ( idézi Roelofs, Spinhoven 2007) 

E modell a szomatoform tünetek, tüneti viselkedés kialakulásában szintén a kognitív struktúrában 

hierarchikusan működő figyelmi- ill. kontroll folyamatok, rendszerek szerepét hangsúlyozza. 

Brown modellje (idézi Roelofs, Spinhoven 2007) 

Brown elmélete azzal a ténnyel, hogy a tünetek, tüneti viselkedés kialakulásában szerepet tulajdonít a 

traumának, visszautal a pszichodinamikus elképzelésekre. 

• A tünetek kialakulásában fontos szerepet tulajdonít a külső ill. pszichogén traumának. 

• A szenzomotoros tapasztalatok/élmények (motoros reakciók, megdermedés, fájdalom) összekapcsolódnak a 

traumatikus történéssel és a tünetek megjelenésének alapját képezik (szenzomotoros sémák). 

• A traumaismétlés során (mely az eredeti traumával analóg élmény) a szenzomotoros sémák aktivizálódnak és 

a normál félelem-ill. szorongást szabályozó folyamatok kudarcot vallanak. 

• A magasabbszintű figyelmi rendszerek a figyelmet a testre, a testi tünetekre irányítják, kialakul a testi 

szenzációk fokozottabb tudatosítása és tünetként való értékelése. 

• A trauma elszenvedésekor a személy hiperarousal állapotban van és a testi-lelki integritás védelme, 

megőrzése érdekében a traumatikus élményanyagot a tudatról disszociálja. Ebben az állapotban nem képes az 

ingerek, élmények, történések jelentésének feldolgozására, a magasabbszintű figyelmi-, ellenőrzési- ill. 

memóriarendszerek helyett az alacsonyabbrendű szenzoros, motoros és érzelmi struktúrák lépnek működésbe. 

A traumaismétlés során a traumához kondicionált fizikai ingerek váltják ki az újraélést, mely sokszor – az 

eredeti, disszociatív jellegű bevésésből eredő - fragmentált emléktöredékek, „bevillanások” (flash) 

formájában nyilvánul meg. Posztraumás stresszzavar esetében e jelenség szinte törvényszerűen megfigyelhető 

és testi tünetekhez is társulható. (Példának említendő neurológiai osztályon kezelt, temporális epilepszia 

irányában vizsgált fiatal nőbeteg, kinek „pszeudorohamai” hátterében társadalmi traumatizációból eredő 

posztraumás betegség állt.) 

9.3.3.4. 3.3.4. Integratív modellek 

Mind a pszichodinamikus, mind a kognitív modellek, bár szemléletükben komplex módon, ám többnyire 

egyféle aspektusból (traumatikus élményanyag, disszociáció, hierarchikus ellenőrző folyamatok működése) 

magyarázzák a szomatoform – elsősorban konverziós – zavar, mechanizmusok kialakulását. 

Az alábbiakban két olyan integráló modellt ismertetünk, amely a szomatoform zavarok patogenezisét ill. 

etiológiáját komplex, multifaktoriális megközelítésben, azaz rendszerben vizsgálja. 

Kognitív-viselkedési modell: 

3.116. ábra - 3. ábra: Kognitív- viselkedési modell (Deary, Chadler, Sharpe 2007) 
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A modell a tünetek hátterében önfenntartó kör működését feltételezi, amelyben az egyes faktorok kölcsönösen 

hatnak egymásra. 

A szomatikus tünetek kialakulásában megkülönböztet prediszponáló és kiváltó ill. fenntartó tényezőket. 

Prediszponáló tényezők: 

• Koragyermekkori élmények (traumák, traumatizációk), gyermekkori környezet jellegzetességei (bántalmazás, 

pszichoszomatikus családrendszer, tanult betegségviselkedés, krónikus beteg gyerek, krónikus beteg szülők, 

szomatizáló szülők, túlvédő szülők). 

• Vulnerábilitás mint személyiségvonás (fizikai és pszichológiai betegségre való genetikus esékenység, 

sérülékenység. Általános (szomatopszichés) distresszre való örökölt fogékonyságot jelent. Magában foglalja 

az életeseményekre adott negatív reakciókat, mely tendencia az élet folyamán stabillá válhat. 

Hajlamosító személyiségjellemzők: 

• szorongáshoz és depresszió 

• stresszorokra való fokozott reaktibilitás 

• fizikai betegségekre való fokozottabb hajlam 

• fokozott kondicionált válaszkészség (generalizált reakciók) 

• szomatikus jelzésekre (pl. fájdalom) való fokozott figyelem 

Kiváltó tényezők: 

• életesemények, stresszorok: aktuálisan előforduló konfliktusok, traumák ill. traumatizációk. 
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• szenzitizáció: az ingerekre adott fokozottabb válaszkészség, a korábbi tapasztalatok alapján. A korábbi 

negatív tapasztalat (pl. korábbi trauma, fájdalom) csökkentheti a válaszküszöböt ill. növelheti a distressz 

intoleranciát. 

A prediszponáló- és kiváltó tényezők fizikai tünetekhez, általános distressz állapothoz vezethetnek. 

Fenntartó tényezők: 

• Kognitív folyamatok: az alacsonyabbszintű figyelmi folyamatok testünk működését többé-kevésbé 

automatikus, nem tudatos szinten monitorozzák, értékelik. Pszichológiai és kognitív változások hatására a 

magasabbszintű figyelmi folyamatok az egyébként tudatküszöb alatt működő folyamatokat, észleléseket a 

tudatos övezetbe emelhetnek (pl. normál szervi működésből eredő testi szenzációk tudatosulnak). 

Szomatoform zavarokban normál testi érzékletek felé irányuló fokozott figyelem válik jellemzővé. Kognitív 

szinten rumináció alakul ki (állandó töprengés, a tünettel való foglalkozás attitűdje) 

• Viselkedés: tünetelkerülő viselkedés, a tünetet fokozó helyzetek elkerülése. 

• Szociális tényezők: bizonytalanság a diagnózisban, kezelésben, a magyarázat hiánya. Dependencia 

kialakulása a gyógyítók felé, az orvosok úgy működhetnek, mint a „beteg gyermekek szülei”. 

A modell működése: 

• A szomatopszichés stresszre való genetikus vulnerábilitás 

• a gyermekkori történések 

• életesemények, stresszorok 

a szenzitizáció által csökkentik a tünetészlelés küszöbét, növelik a distressz intoleranciát. Ez fizikai tünetek 

kialakulásához vezet és általános distressz állapotot idéz elő. 

A kognitív struktúrában a testi érzékletek felé irányuló szelektív figyelmi folyamatok és a rumináció 

továbbcsökkentik a tünetészlelés küszöbét, mélyítik a szenzitizációt és az általános distressz állapotot. 

Az elkerülő viselkedés és a tünet irányította viselkedési minták az operáns kondicionálás révén – mely szerint az 

elkerülés megerősíti a helyzet vélt súlyosságát - súlyosbítják a fizikai tüneteket és az általános distressz 

állapotot. 

A magyarázat hiánya fokozza a szorongást, a tünetekre való fókuszálást, kialakul a kóros betegségmagatartás. 

A betegség megélése önmagában egy prolongált stressz. Tovább aktiválja a biológiai stresszválaszt valamint a 

pszichológiai mechanizmusokat, még több tünet alakul ki, fokozódik a szenzitizáció, mélyül a distressz állapot – 

a különböző faktorok kölcsönös egymásra hatásával kialakul a betegség, a tünetfennmaradás ördögi köre ill. a 

kóros betegségviselkedés. 

„Trauma-modell” (Young, Greenberg, Nicasso, Harpin, Hubbard, 2008): 

A modell működése az akut fájdalom krónikussá válását ill. a fájdalomviselkedés(betegség) kialakulását 

tárgyalja, melyet kapcsolatba hoz a traumatizációval és a depresszióval. 

3.117. ábra - 4. ábra: Krónikus fájdalom és fájdalombetegség kialakulása (Young, 

Greenberg, Nicasso, Harpin, Hubbard) 
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A modell működése: 

A múltbeli traumatizáció és a depresszió a krónikus fájdalombetegségben a leginkább prediktív tényezők. Tehát 

a depresszió és a súlyos traumatizáció korai felismerése diagnosztikus jelentőséggel bír a krónikus 

fájdalombetegség kialakulásában. 

A múltbéli külső (pl. sérülés) ill. pszichogén traumák mintegy „behúzalozzák” a személyt: a későbbi 

élethelyzetben bekövetkező akut traumát követően intenzívebb distresszt él át. 

A traumák az emlékezetben félelmi struktúrákként kódolódnak. Ezért fenyegetettséget jelentő helyzetben 

könnyen aktiválódnak és a fenyegetettség iránti hiperérzékenységet segítik. E szorongások táptalaján könnyen 

kialakul a depresszió. 

Az akut fájdalom és a betegségtudat kölcsönös kapcsolatban állnak a depresszióval: minél súlyosabb a 

depresszió – lelki fájdalom – annál intenzívebb a testi fájdalomérzés és fordítva. A depresszió fokozza a 

betegségtudatot ill. a fokozott betegségtudat mélyíti a depressziót. 

A traumák. a depresszión ill. a negatív hiedelmeken (pl. sosem gyógyulok meg, nem bírom tovább) keresztül 

előrejelzik a krónikus fájdalom és a krónikus fájdalombetegség létrejöttét. 

A testi-lelki fájdalom megerősíti a negatív hiedelmeket és elősegíti a negatív jövőkép kialakulását. 

Kialakul a krónikus fájdalom ill. krónikus betegségtudat (krónikus fájdalombetegség), ami mint tartós 

traumatizáció fenntartja a működési kört. 

A traumatikus életesemények története és a krónikus fájdalombetegség, viselkedés pozitív kapcsolatban állnak 

egymással: érdemes figyelni a betegségtörténetre és az elbeszélés módjára, a narratívára, ahogy a beteg beszél a 

fájdalmáról…azt beszéli el, ahogy a lelke fáj… 

9.4. Tesztkérdések 

1. A fájdalom lehet (A, B, C) 
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A. testi eredetű 

B. lelki eredetű 

C. kevert 

D. hypochondria része 

2. A fájdalom lehet (A, B, C D) 

A. akut 

B. krónikus 

C. rekurráló 

D. mind a három típusú 

3. Az idegi fájdalom definíciója (A) 

A. a szomatoszenzoros  rendszer károsodásának, vagy betegségének a  következménye 

B. csak a neuralgia 

C. súlyos fogfájás 

D. szorongás miatt van 

4. Placebo hatás és fájdalom (B) 

A. a fájdalomban nincs placebó hatás 

B. a fájdalomban a placebo hatás jelentős 

C. placebo hatás csak a fogfájásban észlelhető 

D. placebo hatás alkalmazása etikátlan 

5. Centrális és perifériás sensitsatio és fájdalom (A) 

A. krónikus fájdalomra jellemző 

B. akut fájdalomra jellemző 

C. nem létező fogalom 

D. magas vérnyomást okoz 

6. Neuropátiás fájdalom kezelésére ajánlott (D) 

A. amidazofen, 

B. NSAID-ok, 

C. paracetamol 

D. antidepreszáns 

7. A fájdalmat definiálhatjuk: (A, B) 

A. különböző dimenziók mentén 

B. pszichológiai összetevők alapján 
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C. a noniceptív, szenzoros inputtal 

8. A fájdalom: (B, C) 

A. pusztán biológiai folyamat 

B. komplex élmény, melyre a központi idegrendszerből lefelé futó magasabbrendű pszichológiai folyamatok 

hatással vannak 

C. egy kellemetlen szenzoros vagy emocionális élmény 

9. A krónikus fájdalomszindrómára jellemző: (A, B) 

A. komplex szerveződésű szomatoform zavar, amely egy bio-pszicho-szociális folyamatban alakul ki 

B. fennáll a pszichológiai distressz állapota 

C. a panaszt szomatikus okok és a tünetek kellőképpen magyarázzák 

D. a betegek diszfunkcionális attitűdje és a kapcsolódó pszichopatológiai zavarok nem diagnosztikus 

értékűek a zavar fennálltában 

10. A krónikus fájdalomszindróma kezelésében (C, D) 

A. elsősorban a szomatikus gyógyítás kap hangsúlyt 

B. a terápiának a fájdalom megszűnésére kell irányulnia 

C. komplex pszichológiai/pszichoterápiás segítségnek is helye van 

D. leghatékonyabb a multidiszciplináris team működése 

11. A fájdalom hipnózissal való kezelésében jellemző: (B, C) 

A. a disszociatív jelenségek felhasználása 

B. az akut fájdalom hipnoanalgesiaval való gyógyítása 

C. a krónikus fájdalomszindróma esetén rövid pszichoterápiás módszer alkalmazása 

12. A szomatoform zavarokra jellemző: (C) 

A. a tünetek teljes mértékben pszichogén eredetűek 

B. a beteg emocionális stresszhelyzetekre döntően kognitív szinten reagál 

C. a panaszolt tünetek a lelki szenvedés alterált formái, a beteg testbeszéddel kommunikál 

D. regresszív pszichológiai állapotoknak felelnek meg 

13. Szomatoform zavarok patogenezisét magyarázó pszichodinamikus modellek (A, B) 

A. hangsúlyozzák a különböző szintű figyelmi folyamatok szerepét 

B. a disszociáció jelenségének fontos szerepet tulajdonítanak a szomatoform zavar kialakulásában 

C. komplex, multifaktoriális megközelítést képviselnek 

14. A funkcionális stresszbetegségek esetében (A, B, C) 

A. orvosilag nem megmagyarázható tünetegyüttes van jelen 

B. döntően egy szervhez vagy szervrendszerhez kapcsolódnak a panaszok 
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C. gyakran együttjárnak a hangulati- ill. érzelmi élet zavaraival 

15. A szomatoform zavarok magyarázó modelljei közé sorolhatóak (A, B) 

A. pszichodinamikus modellek 

B. integratív modellek 

C. trauma elméletek 
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10. 3.k. Fájdalomélmény és fájdalomemlék. – Kerekes 
Zsuzsanna [Szakmai lektor: Braunitzer Gábor] 

10.1. 1. Bevezetés 

A fájdalom az egyik legtöbbet kutatott és mégis az egyik legrejtettebb, legösszetettebb, legtitokzatosabb 

jelenség. Fájdalom nélkül életképtelenek vagyunk, de ha maga a fájdalom válik betegséggé, az a legnagyobb 

szenvedést jelentő problémák közé tartozik. 
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Fejezetünk célja a fájdalomélmény és a fájdalomemlék megjelenésének megértése, szorosan kapcsolódva A 

fájdalomérzés rendszere című 3.4. fejezethez, és hidat képezve, mintegy háttérül szolgálva a krónikus 

fájdalomról (3.12.), patológiás fájdalmakról és a fantomfájdalomról (3.5.), fejfájásról (3.14.), testi, lelki, idegi 

eredetű fájdalmakról (3.10.) szóló többi fejezetnek. 

A fájdalom definíciós nehézségei nem új keletűek, egyidősek a fájdalommal foglalkozó tudomány történetével, 

megértése és meghatározása jelenlegi tudásunk alapján a szubjektív fájdalomélmény kialakulási folyamatának 

megismerésében rejlik. Azonban pont ez adja az áttekintés és megértés egyik legnehezebben feloldható 

paradoxonját, hiszen a tudomány az általa vizsgált jelenségeket tárgyként kutatja, az egyén viszont közvetlen, 

személyes, szubjektív élményként éli meg. A két megközelítés összehangolása az idegrendszeri és a 

pszichológiai kutatások egyik legjelentősebb problémájára is rámutat. Jelen fejezetben törekszünk a 

fájdalomélmény létrehozásában részt vevő külső és belső tényezők feltérképezésére, illetve a hatótényezők 

egymáshoz való viszonyának bemutatására. 

Ehhez áttekintjük: 

• a fájdalomélményt illetve annak hiányát; 

• a fiziológiai folyamatok néhány szeletét, melyek segítik a tágabb kontextus megértését; 

• a fájdalomküszöb és fájdalomtolerancia, a fiziológiai történések és a szubjektív élmény közti összeköttetést; 

• a kulturális, személyes, pszichoszociális különbségekből fakadó eltéréseket; 

• a fájdalom komponenseit, melyek elsősorban az információk a rendszerezéséhez adnak támpontot; 

• a fájdalomviselkedést mint egyéni, mégis determinált reakciómódot; valamint 

• a fájdalmak típus szerinti felosztását és néhány fájdalommodellt. 

A legelterjedtebb fájdalomfelosztás az idői mintázat szerint akut és krónikus fájdalmakat különböztet meg, 

melyek a fájdalom kapuszabályozási elméletének továbbgondolása által elvezettek a neuromátrix–modellig. A 

vázolt tényezők együttesen teszik érthetővé, hogy a fájdalomemlékezet összetettsége hogyan is alakulhatott ki, 

hogyan eredményez hatalmas különbségeket az egyének között. 

10.2. 2. A fájdalom meghatározása, főbb összetevői 

A fájdalom élménye nehezen megfogható és meghatározható, az egységes taxonómia kidolgozásának igényét 

többen megfogalmazták már évtizedekkel ezelőtt is. A definíciós különbségek egyik forrása, hogy mást értenek 

a fájdalom fogalma alatt a különféle szakterületek képviselői, a neurológus, a klinikus, a pszichológus és a 

szenvedő beteg. A definíciós törekvések talán egyik leginkább egyszerűsítésre törekvő példája McCaffery 

(1968, id. Herr, 2006) meghatározása, aki szerint a fájdalom az, amit a beteg annak érez. Úgy tűnik, mintha 

ezzel átvágható lenne a gordiuszi csomó, de ennek a leegyszerűsítésnek az elfogadása csak még jobban 

bonyolítaná a helyzetet. 

A fájdalomról szóló írások többnyire vagy azt kísérlik meg tisztázni, hogy az egyes szerzők mit értenek a 

fogalom alatt, vagy az olvasónak a lehetőségek széles repertoárját mutatva, egyszerűen rá bízzák a választást. A 

nehézségek oka, hogy rendkívül sok dolog képes kiváltani a fájdalomérzetet, amely azután minden embernél 

szubjektíven jelenik meg. 

Az IASP (International Association for the Study of Pain: http://www.iasp-

pain.org//AM/Template.cfm?Section=Home) egységesítő törekvései ellenére sincs tehát a fájdalomnak egységes 

meghatározása, azonban az általuk javasolt, leggyakrabban használt definíció szerint a fájdalom aktuális vagy 

potenciális szöveti károsodást jelez, és kellemetlen szenzoros és emocionális tapasztalatként írható le (IASP, 

1992). A fájdalom ingere lehet hő- és mechanikai hatás, nyomás, elektromos áram, vegyi anyag,1 de nem 

minden esetben lehetséges az inger és a fájdalom összekapcsolása. 

Az IASP definíciója általános, tág keretet és teret ad az értelmező olvasónak, de éppen ezért keveset mond a 

fájdalom természetéről. Olyan érzékelési és észlelési folyamatok összességéről van szó, amelyek minden 

                                                           
1Például ilyen vegyi anyag a hisztamin, amelyre a 0,5 m/s-nál kisebb vezetési sebességre képes C rostok érzékenyek, és a viszkető érzés 
megjelenéséért is felelősek. 
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esetben különböző és teljesen egyedi mintázatot hoznak létre, amelytől a motivációs és érzelmi komponensek 

nem különíthetőek el, és amelyek célja egyértelműen a szervezet védelme és a fájdalomérzet elkerülése, 

csökkentése. Ezért a fájdalom fiziológiájára vonatkozó ismereteink bio-pszicho-szociális keretben és az adott 

kultúra ismeretében válnak érthetővé és értelmezhetővé (lásd 1. sz. ábra). (Ennek folyamatáról A fájdalom 

élménye című alfejezetben írunk részletesebben). 

3.118. ábra - 1. ábra: A fájdalom fő összetevői 

 

Cicely Saunders (id. Telekes, 2002) szerint a totális fájdalom fizikai, pszichés, mentális, szociális és spirituális 

komponensekből áll, melyek nem vizsgálhatóak egymástól függetlenül (lásd 2. ábra). 

3.119. ábra - 1. animáció (2. ábra): A totális fájdalom komponensei (Csikós, 2011) 
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A fájdalmat rendkívül sok tényező befolyásolja a közvetlen kiváltó ingeren kívül is. A fájdalom észlelésében 

jelentős kulturális különbségek figyelhetők meg, de jelentős a korábbi tapasztalatok, egyéni attitűdök és az 

aktuális belső állapot hatása is. 

A fájdalom megfigyelését, megítélését, természetének megértését nehezíti, hogy egy láthatatlan, lényegében a 

szubjektív tapasztalás (élmény) szférájában megragadható jelenségről van szó, melyet csak közvetett jelekből 

ítélhet meg a kívülálló. Mindenesetre, a fájdalom valószínűleg a jóllétet és egészséget érintő leggyakoribb 

tapasztalat (tünet), és az orvoshoz fordulás egyik leggyakoribb oka. Felmérések szerint miden harmadik ember 

szenved állandó vagy visszatérő fájdalmaktól, és csak az USA-nak évi 100 billió dollárjába kerül ez az 

egészségügyi probléma. 

10.3. 3. A fájdalom élménye és jelzőfunkciója 

A fájdalom élménye a receptorok érzékelési és továbbító működésével kezdődik. A fájdalomreceptort 

(nociceptort) Sherrington nevezte el 1906-ban az ártani ige latin megfelelője, a nocere szó alapján, és két 

alapvető típusát lehet elkülöníteni, melyeknek köszönhetően a fájdalmat általában két hullámban érzékeljük. A 

mechano- és mechanotermális receptorok („A delta” rostok (15 m/s)) a gyors és éles fájdalomérzetet váltják ki, 

magas ingerküszöbbel rendelkeznek és károsító ingerekre specifikusak. A másik típus a kémiai változásokat 

érzékelő polimodális nociceptorok (velőtlen „C” típusú primér afferensekből állnak (1 m/s)), melyek a tompa, 

diffúz fájdalmat jelzik a szervezet számára. A nociceptorok nem, vagy alig adaptálódnak, tartós ingerlés esetén 

inkább érzékenyítődnek. (A fájdalom anatómiájáról bővebben a 3.4. fejezetben lehet olvasni). 

Azt is ki kell emelni, hogy a nocicepció nem feltétlenül egyezik a fájdalommal. A nocicepció az a szenzoros 

folyamat, amely kiváltja a fájdalmat, míg a fájdalom maga a megjelenő érzet, amely a kiváltó inger hatására 

jelenik meg, nem feltétlenül azzal egyenesen arányos mértékben, vagy intenzitással. Fájdalomérzet szenzoros 

folyamatok hiányában is kialakulhat. A fájdalom nem pusztán fiziológiai folyamat, de nem is csak lelki élmény, 

hanem társadalmi, kulturális kontextusban kialakuló, genetikai, neurofiziológiai háttérrel rendelkező, több 

komponensű rendszer. Továbbá a fájdalom, a korábbi tapasztalatok, kognitív, motivációs, érzelmi folyamatok 

kölcsönös egymásra hatásában a személyiség talaján megjelenő egyedi és szubjektív élménymód. Ez az egyedi 

és összetett érzet az, amely végül pszichomotoros aktivitásra sarkallja az egyént, mely fájdalomviselkedésben 

manifesztálódik. 

A fájdalom élménye fontos szerepet tölt be az életünkben, érzékelése evolúciós előnyei miatt jelent meg, mivel 

a szervezet védelmét és adaptációját szolgálja, óvó-védőfunkciója által segíti az egyént, lehetővé téve a túlélést, 

a konkrét fizikai veszélyek és ártalmak elkerülésére ösztönözve. 

A jelzőfunkció lényeges szerepét bizonyítja azoknak a személyeknek a sorsa is, akik születésüktől fogva 

képtelenek a fájdalom érzékelésére. Ez a rendellenesség súlyos következményekkel járhat, hiszen ha a fájdalom 
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nem tudja betölteni a szervezetet védő feladatát, akkor nem alakul ki az az averzív kondicionáló hatás, mely 

segítene elkerülni a sérüléseket. A fájdalom rendszerint vérnyomás- és pulzusszám-emelkedéssel, ill. 

légzésfrekvencia-fokozódással jár, de a fájdalmat nem érző betegek ezeket a változásokat sem mutatják 

semmilyen fájdalomingerre, így a szervezet nem kap visszajelzést az ártalmas ingerekről ebben a formában sem. 

Kialakul egy, az életet is fenyegető állapot, hiszen a belső sérülések érzékelése éppúgy nem valósul meg, mint a 

külső, környezeti ártalmak detektálása, így a legtöbb, fájdalmat nem érzékelő személy nem él sokáig.2 

A másik véglete ennek az érzésnek az inger nélküli gyötrő fájdalom, melyről a 3.12. fejezet szól részletesen. 

A személy normál esetben próbál megszabadulni a fájdalomtól, amely többek között jelezhet elkerülendő 

veszélyhelyzetet vagy betegséget is (ilyen módon a diagnosztikában is útmutató). A kóros állapotok 

felismerésben fontos szerepe van a fájdalomnak, mivel ettől mindenképpen meg szeretnénk szabadulni, és ez 

igen erős motiváció abban, hogy szakemberhez forduljunk. Fájdalom nélkül nem kímélnénk a sérült 

testrészünket a gyógyulás idején sem, nem fordulnánk orvoshoz időben, és ezért tartjuk alattomosnak azokat a 

betegségeket, ahol a fájdalom nem, vagy csak előrehaladott állapotban jelentkezik, mint pl. daganatos 

betegségeknél. 

10.3.1. 3.1. Fájdalomküszöb és fájdalomtolerancia 

A fájdalom mint élmény megértéséhez két fogalmat kell világosan elkülöníteni és meghatározni. Az egyik a 

fájdalomküszöb. Sternbach és Tursky 1965-ben bizonyította, hogy az érzékelési küszöb kultúrától független, 

vagyis az a legkisebb ingererősség, melyet fájdalomként észlelünk, mindenkinél ugyanaz. Ugyanakkor a 

fájdalomküszöb tudatosulása, a fájdalom tudatos érzékelése nem mindig történik meg, még akkor sem, ha a 

fiziológiai folyamatot tekintve az inger feldolgozása végbemegy. Elsősorban a figyelem és a motiváció azok a 

tényezők, amelyek a tudatosulást befolyásolhatják, így az a csalóka elképzelés alakulhat ki, mintha a 

fájdalomküszöb is változna, vagy nem lenne egységes. Ezért lényeges különbséget tenni a fájdalomküszöb és a 

fájdalomküszöb tudatos érzékelése között. 

A másik, bonyolultabb fogalom a fájdalomtolerancia, melynek egyéni mértéke számos tényező együttes 

hatásától függ. Komplex, többváltozós folyamatról van szó, melyben a pszichés funkciók, a környezeti 

tényezők, a figyelem, a kultúra, a nevelés, a megfigyelt fájdalommagatartás (elsősorban a szülőké) és az életkor 

hatása kerül előtérbe, nem pedig a biológiai meghatározottság, amely ettől függetlenül természetesen szerves 

része marad a jelenségnek. 

A fájdalomtolerancia és a fájdalomküszöb napszakos ingadozást mutat, valószínűleg a neurokémiai változások 

miatt. Mértékük a korábbi tapasztalatok szerepétől erőteljesebben függ, mint a sérülés nagyságától és 

kiterjedésétől. Az életkorral mindkét változó egyenes arányban áll, vagyis minél idősebb a személy, annál 

jobban tűri a fájdalmat. A fájdalom szubjektív élményét nagyon nehéz személyek közt összehasonlítani. A 

fájdalomküszöb kapcsán elektromos ingerléssel végzett kísérletek sem természetes élethelyzetben történtek, 

hiszen a vizsgálat már önmagában módosítja a figyelmet és ez által az észlelt érzékelési küszöböt. 

10.3.2. 3.2. A fájdalom mint lelki élmény és befolyásoló tényezők 

Ahogy már a bevezetésben is említettük, a fájdalom élménye mást jelent az átélő személy számára és mást a 

megfigyelőnek. Az átélő egyes szám első személyben igyekszik bemutatni a szubjektív élményét, míg a 

megfigyelő egyes szám harmadik személyben közelíti meg a jelenséget. Az áthidalásra és összehasonlításra tett 

kísérletek többsége nem volt sikeres, mivel pont ezt a nézőpontbeli különbséget és a váltás szükségességét nem 

veszik figyelembe. 

Ilyen próbálkozás volt a nyelvészet irányából, amikor különböző nyelveket vizsgálva, az adott nyelv 

szókincséből próbáltak meg következtetéseket levonni. Általában kb. 250 ezer szótári kifejezést ölel fel egy 

nyelv, amelyből átlagosan 6000 szó vonatkozik a fájdalomérzet kifejezésére és különböző leírására. Ez 

önmagában, de arányait tekintve is rendkívül magas szám. Tehát a fájdalom megélésének lelki élménye igen 

nehezen vethető össze leírás alapján, illetve a verbális leíró jellemzők kiválasztásában a szubjektivitás rendkívül 

változatos eredményre vezethet. 

                                                           
2Mindemellett ezeknek az embereknek az énképe is sérül, mert nem tud kialakulni az egészségesekre jellemző természetes testséma, 

nincsenek tisztában saját testük határaival, mert nem érzékelik egy ütközés vagy más egyéb külső hatás fontosságát, hiszen nem vált ki 

bennük kellemetlen fájdalomérzést. A fájdalom ezen szerepét a testséma és énkép alakulásában a fájdalom neuromátrix elmélete képes 
integrálni. 
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Melzack és Torgerson 1971-ben (id. Melzack, 1977) megpróbálták a különböző fájdalomszavakat minőségileg 

besorolni és megkülönböztetni egymástól. Eredményül három fő- és tizenhat alcsoportot kaptak. A három fő 

csoport: 

• szenzoros minőségeket kifejező szavak 

• affektív minőséget kifejező szavak (pl. izgalom, félelem, különféle vegetatív jellemzők) 

• szubjektív intenzitást értékelő szavak. 

Az így megalkotott csoportosítás akkor is helytállónak bizonyult, ha a besorolást végző személyek eltérő 

kulturális, társadalmi, gazdasági, műveltségi háttérrel rendelkeztek. Ezt azért tartják fontosnak a kísérletet végző 

kutatók , mert azzal a reménnyel kecsegtet, hogy talán ezen az úton tovább haladva egyszer majd összeállítható 

lesz egy egységes diagnosztikai kérdőív, amely minden fájdalommal kapcsolatos munkát megkönnyíthet.3 

A kultúra hatása a legjobban a fájdalomtolerancia tekintetében mutatkozott meg. A legismertebb vizsgálatokat 

első generációs bevándorlók összehasonlításával végezték Amerikában. Az eredményekben olyan 

különbségeket tapasztaltak például, hogy az amerikaiak fájdalomtoleranciája a legmagasabb, melyben segített, 

hogy a fájdalom kognitív aspektusaira koncentráltak inkább. Az amerikai és ír nők fájdalomtoleranciája 

magasabb volt, mint az olasz vagy zsidó bevándorlóké. 

A kultúra meghatározó szerepére további jó példa a szülés. A nyugati kultúrákban az általános és elterjedt 

felfogás szerint a szülés veszélyes és fájdalmas, míg a természeti népeknél ez egy olyan természetes folyamat, 

amelynek nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget, mint bármely más életfolyamatnak. A nők a szülés előtti 

utolsó pillanatig, majd szinte azonnal dolgoznak, és általában könnyedén szülnek. Mára bebizonyosodott, hogy a 

különböző népek asszonyai fájdalomküszöb tekintetében egyformán éreznek, de a fájdalommagatartást és a 

tolerancia mértékét a kultúrák eltérései szabják meg, és ennek köszönhetőek a megfigyelhető különbségek. 

Az említett megfigyelések mellett pszichofizikai kísérletekkel azt szerették volna megtudni, hogy létezik-e 

valamilyen matematikai úton megragadható összefüggés a fájdalominger fizikai paraméterei és a 

fájdalomészlelet szubjektív érzése között. Ezért a kutatók kezdetben elektromos sokkok erősségének becslését 

kérték a kísérleti személyektől. Azt az eredményt kapták, hogy az inger és az inger szubjektív észlelete között 

hatványfüggvénnyel leírható az összefüggés. Ezt később több hasonló vizsgálat is igazolta, de a hatványkitevő 

értéke minden kísérletben más volt.4 

A gyerekek fájdalommegélését vizsgálva azt tapasztalták, hogy a megjelenő érzetet nagyban befolyásolja az, 

hogy a szülők hogyan reagálnak a fájdalomra, ez lesz a gyermek alaptapasztalata a fájdalomról, amely 

meghatározza a későbbi életében bekövetkező szubjektív érzeteket. Ezt bizonyítandó Melzack és 

kutatócsoportja (1977) skót terrier kutyákkal kísérletezett. Az izolációban nevelkedett kutyák érezték a fájdalom 

ingerét, és erős elektromos sokkra emocionális reakciót mutattak, de fájdalomészlelésük diszfunkcionális volt, 

mert nem láttak összefüggést a veszély és az inger között. Pavlov is azt találta a feltételes reflex vizsgálatai 

során, hogy az a kutya, amelyik heves reakció kíséretében következetesen elrántja a lábát az elektromos sokk 

elől, megváltoztatja a magatartását, ha a sokk után enni kap. Ebben az esetben kialakul egy teljesen új válasz, a 

sokk eltérő előjelű jelzőszignállá válik, asszociálódik a táplálkozással, megindítja a nyálelválasztást, és nem 

jelennek meg a fájdalomhoz kapcsolódó reakciók. 

A szituatív és környezeti ingerek vonatkozásában Beecher (1959) leírásai tekinthetőek klasszikusnak, aki a 

második világháború idején a katonák viselkedését tanulmányozta. Azt tapasztalta, hogy az emberek a 

szituációtól függően tulajdonítanak a fájdalomnak erősséget és minőséget. Wall (2003) szerint nemcsak a 

szituációnak, de a figyelem irányának is jelentős szerepe van. Ezt bizonyítja számos fiziológiai vizsgálat is, 

melyek az arousal agytörzsi változása és a fájdalomérzet között mutattak ki összefüggést. 

A megfigyelések azt is bizonyítják, hogy a fájdalomérzést kiváltó ingert még a perceptuális és emocionális 

élmény előtt lokalizáljuk és értékeljük. A hangulat szintén jelentősen befolyásolja a fájdalom kellemetlen 

minőségének megélését, amely akár illatokkal, színekkel is befolyásolható, de annak intenzitásán nem módosít. 

A figyelem fájdalommoduláló hatása is a kognitív kiértékelés befolyásoló hatását jelzi (lásd még A fájdalom 

komponensei és Fájdalomemlék című alfejezeteket), hiszen növelheti vagy csökkentheti az aktivációt, éppúgy, 

mint a kontextusra vonatkozó elvárásaink, amelyek általában tapasztalati sémákra épülnek. 

                                                           
3A McGill – fájdalom kérdőív megkonstruálásának is ez az alapja, lásd 3.12. fejezet. 
4Ennek hátterében ma már a neuromátrix egyénileg megváltozott szerkezetét és működését sejtjük (lásd később). 
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Az élet más, hétköznapi területein is találunk példákat a figyelem, a helyzetértékelés fájdalommoduláló 

szerepére. Például a fogorvostól való félelmünkben elmúlik az a borzasztó fogfájás, amely egyébként szenvedést 

okoz. Ekkor a fogorvosi kezelés jelentése számunkra szubjektíven alakul, a korábbi tapasztalataink, elvárásaink 

alapján. Ha a fájdalom miatt egész éjjel nem tudtunk aludni, de nappal jobban elviselhető az érzés, abban 

valószínűleg szerepet játszik, hogy éjszaka kevesebb a környezeti inger. Ilyenkor csak a fájdalomra, vagy a 

fájdalmat erősítő félelmeinkre koncentráltunk, nappal viszont jobban képes elterelni a figyelmünket a 

fájdalomról a minket körülvevő, sokkal több ingert kínáló környezet. Ebben az esetben sem a fájdalom objektív 

mértéke, hanem a figyelem és az általa befolyásolt kiértékelés változik. A fogfájás példájánál maradva, ha a 

rendelőben meggondoljuk magunkat, mert félelmünkben csökkent a fájdalom és hazaindulunk, akkor a 

rendelőtől való távolodás ténye erősítheti attól való félelmünket, hogy nem kapunk segítséget. Ebben az esetben 

a szorongás felerősítheti a fájdalomérzetet, tehát itt is a szituáció, illetve annak kiértékelése határozza meg a 

fájdalmat. 

A fájdalomérzést tehát felerősíti az is, ha erősen odafigyelünk a fájdalomingerre. Azonban ha valamilyen más 

dologra koncentrálunk, még az amúgy komoly szenvedést okozó ingerek is észrevétlenek maradhatnak. 

Hasonlatos ez a jelenség a hipnózis állapotához, melyben a hipnotizált személy figyelme csak a hipnotizőrre 

irányul, más ingereket nem vesz észre. Autoszuggesztív állapotban, meditáció során, vagy a vallásos emberek 

misztikus, transzcendens élményeiben is hasonló jelenség figyelhető meg. A tartós összpontosítás, intenzív 

figyelem ugyancsak ilyen állapotot eredményez. Ez lehet az az élmény, melyet az archaikus társadalmakban 

ritmusos mozgással, dobolással, énekkel, szertartások táncaival idéznek elő. Hasonló állapotban képesek a 

fakírok, vagy a beavatási szertartások fájdalmas rítusainak résztvevői szokatlan teljesítményeket véghezvinni. 

Az elvárások is moduláló hatással vannak a megélt élményre. Vizsgálati eredmények szerint a személyek 

megpróbálják előre megbecsülni a várható fájdalom mértékét, és vizsgálati körülmények között ez a belső 

becslés az alapja a fájdalom várható mértékére való felkészülésnek és ez által a fájdalom tolerálásának is. 

Az eddig áttekintett tényezőkön kívül még az öröklődés játszik jelentős szerepet a fájdalom érzésének a 

detektálásában, melyben szintén nagy egyéni különbségek adódhatnak. 

A fájdalom mint lelki élmény megértéséhez hozzátartozik a fájdalom egyéni jelentésének és jelentőségének 

megértése is. Minden, a perifériáról érkező fájdalominger feltételes reflexet vált ki a személyből, ún. az adott 

testrész fájdalomingertől való eltávolítása, de az érzet autoprotektív (önvédő) jellegén túl minden 

fájdalomreakciónak van egy regresszív és egy interperszonális (kapcsolati) aspektusa is (például törődést, 

vigasztalást vált ki a másik személyből). 

A fájdalomélmény alakítja identitásunkat, önmagunkról alkotott képünket, azt, hogy minek az elviselésére 

vagyunk képesek; az élmény kapcsán érzékelhetjük a határainkat, korlátainkat; frusztrációt vagy sikert élhetünk 

meg. A fájdalom lehet a büntetés eszköze, a hatalom és a befolyásolás eszköze. Szimbolikájában és egyedi 

jelentésében benne van az öröm megélésének lehetősége vagy ígérete, mint ahogy a szülési fájdalmak elviselése 

is példázza, vagy beavatási rítusok kapcsán az erő és a megbecsülés kivívásának eszközévé is válhat. 

A fájdalom tehát bonyolult neurofiziológiai és pszichológiai élmény. Affektív minősége van, figyelmet követel, 

hat a különböző kognitív funkciókra, fontos motivációs összetevői vannak, befolyásolják az elvárások, a 

személyiség. Példa erre, hogy frontális lobotómián átesettek még mindig képesek voltak a fájdalmat érezni, de 

már nem zavarta őket, nem váltott ki szenvedést. 

10.3.3. 3.3. A fájdalom komponensei 

Melzack és Casey (1968) feltételezték, hogy a fájdalomnak három specializálódott dimenziója írható le, 

amelyekhez szintén specializált, agyi funkcionális rendszerek tartoznak. Mára feltételezésük részben 

bebizonyosodott, illetve kiegészült; az erre vonatkozó legfontosabb adatokat a 3. ábra foglalja össze. 

3.120. ábra - 3. ábra: A fájdalom komponensei 
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Ezzel a modellel sok megfigyelés megmagyarázható a fájdalom jellegét, fajtáit, minőségét és különbözőségét 

tekintve. Annak ellenére, hogy nem egyszerűsíti le ezt a valóban komplex jelenséget, mégis ad valamilyen 

kézzel foghatóbb támpontot, amely mind a megértést, mind a kutatás irányát kanalizálhatja. Ez alapján a 

fájdalomélményben jelentkező egyéni különbségek is értelmezhetővé válnak. 

A fájdalom kiértékelésének folyamatában eltérő hangsúllyal szerepelhetnek a különféle komponensek, a 

fájdalom jellegéből fakadóan. Az akut viszcerális fájdalmak esetében például inkább a vegetatív, míg krónikus 

fájdalom esetében inkább az érzelmi komponensek kerülnek előtérbe, amely meghatározza a 

fájdalomviselkedést is. A fájdalom kognitív kiértékelésének egy része párhuzamosan zajlik a többi komponens 

működésével és tudatos érzetet eredményez, másik része viszont gyorsabban végbemegy, tudatelőttes módon, 

még mielőtt a többi dimenzióhoz eljutna az érzet. Az, hogy a gyorsabb vagy a párhuzamos kognitív kiértékelő 

folyamatok dominálnak-e elsősorban a fájdalommal kapcsolatos emlékek hozzáférhetőségével (rövid- vagy 

hosszú távú memóriában tárolt), a hozzá tartozó érzelmi minőségekkel (kellemes – kellemetlen), a figyelem 

fókuszának irányával állnak összefüggésben. A fájdalom konstruktivista modellje szerint a kognitív 

folyamatokban torzuláshoz vezet, ha az előzetes kognitív kiértékelésre fordítható idő lerövidül. Ekkor a 

fájdalommal kapcsolatos emlékek, ingerek szűrése válik hangsúlyossá a szervezet működésében, és ezáltal a 

szervezetben dominánsabbá válnak, előtérbe kerülnek a fájdalomhoz köthető információk, melyek így 

tartósíthatják a fájdalomélményt. 

A gyorsabb kiértékelő működésnek az eredménye szelektív és minden részfolyamatra hatással van, de 

elsősorban a pszichomotoros reakciókra, mely a fájdalomviselkedés reflexeket előhívó megvalósulásában 

figyelhető meg. Ennek eléréséhez szükséges, hogy gyorsabban terjedjen az inger, hiszen idő kell ahhoz, hogy 

egybevethető legyen a múltbeli tapasztalatokkal, a szenzoros inputtal, szelektíven tudjon hatni a motivációs és a 

szenzoros rendszerre, amelyek pályáin az inger lassabban terjed. Az elmélet szerint a kognitív-kiértékelő 

komponens gyors működési mechanizmusa szervezi részben a többi komponens működését, a rövid- és hosszú 

távú memóriában tárolt fájdalomra vonatkozó emlékek szervezését, összevetését és ez által a várható 

fájdalomintenzitás bejóslását is. A szervezet, ezáltal meg tudja becsülni és fel tud készülni a fájdalom várható 
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mértékére is. Ez a működés tehát nem csak emléknyomok előhívását jelenti, hanem a becslés folyamata az 

éppen érzékelt fájdalom kimenetére is hatással van, hiszen a részben tapasztalatokra, érzésekre (félelem) épülő 

elvárások alapján fokozhatja vagy gyengítheti például a kognitív folyamatokat, mint a figyelmet és a többi 

fájdalom komponens működését is. Az alakuló fájdalomérzet módosul a különböző információk együttes 

értékelése alapján. Mindezen hatások kölcsönös és állandó kapcsolata együttesen alakítja az egyén élete során a 

fájdalomemlékezetet is. A következő, 4. ábra a felsorolt komponensek, fájdalomviselkedés egymáshoz való 

viszonyát szemlélteti. 

3.121. ábra - 4. ábra: A fájdalomkomponensek vázlatos bemutatása (Birbaumer, 2006) 

 

10.3.4. 3.4. A fájdalomélmény kontextusa 

Ahogy ezt már korábban említettük a bio-pszicho-szociális modell kapcsán, a fájdalom élménye sosem jelenik 

meg kontextuson kívül. 

A fájdalom pszichológiai kontextusa jelenti azt, hogy milyen körülmények közepette éljük meg a fájdalmat, 

illetve annak szubjektív minősítését, azaz, hogy az adott szituáció milyen jelentéssel bír a konkrét egyén 

számára. Ide tartozik a korábban is példának hozott helyzet, amikor a fájdalom és a sérülés tulajdonképpen 

eszköze annak, hogy a katona kimenekülhessen a harctérről; vagy, hogy egy futballsérülés esetleges dicsőséget 

jelenthet a játékosnak, illetve egy bokszmérkőzés hevében a győzelemért folytatott harcban a fájdalom nem is 

érzékelhető. 

A (lásd 5. ábra) fájdalom komponenseinek együttes működése (ez által a fájdalom megjelenő élménye) 

jelentősen függ az adott személy aktuális szociális helyzetétől, családi állapotától, kulturális, etnikai hátterétől. 

A szociális kontextus a tanult és öröklött viselkedések, a nevelés és kulturális normák összetett rendszerében 

alakítja a megjelenő viselkedést, illetve a fájdalomnak tulajdonított jelentőséget. Ez azt jelenti, hogy azonos 

intenzitású fájdalominger más fájdalomélményt eredményez egy kamasz fiúnál, aki amatőr bokszoló és mást 

egy háztartást vezető, középkorú, egyedülálló nőnél, hiszen a tapasztalatok, a nemi szerepek, a családi állapot 

más-más kontextust alakít ki. 

További hatótényező lehet még például az, hogy a fiúk fájdalomkifejezését már kisgyermekkortól kevésbé 

erősítik meg a szülői visszajelzések, mint a lánygyermekekét, akik később felnőttként, betegként is gyakran meg 

akarnak felelni ezeknek az elvárásokon alapuló normáknak. Gyakori, hogy a férfiak elrejtik szenvedésüket, vagy 

bagatellizálják. például orvosi anamnézisfelvételkor azt fejezik ki, hogy érzékelik a fájdalmat, de annak 

jelentőségét igyekeznek figyelmen kívül hagyni, nem törődni vele, mert „nekik ezt el kell viselniük, ez 

hozzátartozik az élethez.” Kérdésre elmondják, hogy megítélésük szerint a környezetük azt várja el tőlük, hogy 

tűrjék, viseljék el a fájdalmat. 

A szociális kontextust befolyásolhatják egy adott kultúrában, közösségben olyan elképzelések, amelyek 

szófordulatok, szólások, közmondások formájában is a köztudatba ivódnak., Ezt tükrözi például a 
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„katonadolog” kifejezés is, vagy az a mondás, hogy „indiánszív nem ismer fájdalmat”. Ezen szófordulatok 

megismerése és megértése sokszor közelebb viheti a diagnózis felállítására törekvő szakembert is, hogy a 

fájdalom szubjektív élményét, a fájdalom kifejezésének adott kontextusban megjelenő mértékét értelmezni 

tudja. 

3.122. ábra - 5. ábra: A fájdalomviselkedés operáns természete 

 

A környezet reakcióival kölcsönhatásban, hosszú távon kialakulhatnak a fájdalmat kiváltó (munkahelyi stressz), 

megerősítő (mentesülés kellemetlen kötelezettségek alól) illetve kioltó (sport) tényezők. Befolyásoló hatása 

lehet az átélt érzelemnek, és míg a harag erősítheti, addig az öröm, pozitív érzések csökkenthetik a fájdalmat. 

Mindezeket a körülményeket még számos más tényező is módosíthatja, mint például a D-típusú személyiség, 

vagy az extraverzió-introverzió személyiségdimenziója.5 A D-típusú személyiség,6 a negatív affektivitás és 

szociális gátoltság kapcsán kimutatták, hogy ez ebbe a csoportba tartozó egyének hajlamosabbak a szív- és 

érrendszeri betegségekre és a fájdalomszindrómákra is. Az ebbe a csoportba tartozó emberek hibás, elsősorban 

negatív érzelmi viszonyulásokat használnak, mint a túlzott és állandósuló aggódás, irritabilitás, távolságtartás, 

zárkózottság, bizalmatlanság. A felsorolt működésmódok összefüggésben állhatnak az érzelmek elnyomásával 

is. Kutatások kimutatták, hogy akik a fájdalomérzést megpróbálják elnyomni, érzékenyebbé válnak arra, és 

ezáltal paradox módon intenzívebben is élik meg azt. Az extraverzió és neuroticizmus7 szempontjából magasabb 

pontszámot elérő személyek kifejezettebben nyilvánítják ki a fájdalmat, általában szubjektíven túlbecsülik 

annak mértékét, több fájdalomcsillapítót igényelnek, szemben introvertált társaikkal, akik inkább lebecsülik azt, 

és igyekeznek leplezni fájdalmukat viselkedésükkel, mimikájukat, gesztusaikat pedig próbálják kontrollálni. 

Egyenes arányú összefüggés van a kutatások eredménye szerint a már említett érzelmek elnyomása az 

alexithymia; a diszfunkcionális attitűdök8 és ezen belül is kiemelten a perfekcionizmus megjelenése; a vitális 

kimerültség mértéke és a fájdalom megélése között. 

                                                           
5A felsorolt jellemzők nem oki tényezők, viszont jellegzetes viszonyulásmódjaik módosítják az érzelemszabályozás folyamatát és ezen 

keresztül hatnak a fájdalomviselkedésre. 
6D típusú személyiség (distressed personality) (Denollet, 1996, id. Tiringer, 2007) átfogó és tartósan jellemző munkamódot ír le, amelyben a 

személy tudatosan törekszik a negatív érzelmeit elnyomni, jellemző: a negatív affektivitás, a boldogtalanság érzete, pesszimizmus, 

irritabilitás, megjelennek a depresszió és szorongás tünetei, a szociális gátoltság, hiányzik a biztonságérzés. 
7Big Five (Nagy Ötök) személyiségfaktorokról van szó, amelyet kérdőíves eljárásokkal mérünk, a faktorok: Extraverzió; Barátságosság; 

Lelkiismeretesség; Neuroticizmus; Nyitottság a tapasztalatokra (Costa és McCrae, 1985) 
8Diszfunkcionális attitűdök: Külső elismerés igénye; Szeretettség igénye; Teljesítményigény; Perfekcionizmus igény; Jogos elvárások a 
környezettel szemben; Omnipotencia igény; Külső kontroll attitűd (Kopp, 1994) 
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A szorongásos és depressziós állapotok is befolyásolhatják a fájdalomélmény megjelenését, illetve a depresszió 

a fájdalomtoleranciára is kedvezőtlenül hathat. A szorongásos zavar beszűkíti az inger észlelése és tolerálása 

közti területet, a szervezet jelzései katasztrofizáló gondolatokat indítanak el, amelyek súlyosbíthatják a 

tüneteket. 

Az akut fájdalom, a kiváltó ok miatti aggodalom kapcsán viszont általában növeli a szorongás szintjét, de a 

diagnózis, az informálás és megfelelő kezelés éppen ilyen gyors csökkenést is eredményez ebben a negatív 

érzelmi állapotban. Krónikus fájdalom esetén azonban a szorongás szintje nagyjából állandó marad, illetve 

hosszútávon reménytelenség, pesszimizmus társul hozzá. 

10.4. 4. Fájdalomviselkedés 

Loeser (1982) fájdalom-modellje (szintjeit lásd a Fájdalom-modellek alfejezetben) alapján a megélt 

fájdalomélmény és a kifelé kommunikálható fájdalommagatartás között különbséget kell tennünk. 

A fájdalom érzése az egyén viselkedésében jelenik meg a környezet számára látható módon. Arckifejezésén a 

fájdalom mimikai mintázata látható, gyakran a száj- és szájkörüli régió izommozgásával („grimaszolás”), 

összeszorított fogakkal (lásd 1. kép). Fogcsikorgatás, nyögés, sóhajtás is kísérheti. Az egyén testhelyzete és 

mozgása a fájdalom helyének és jellegének megfelelően a fájdalmas testtáj kímélését, védelmét szolgálja, 

kezével tarthatja, vagy masszírozhatja a fájó területet. Érzelmi állapota láthatólag az elszenvedett distresszt, 

gyötrődést tükrözi, gyakran ingerlékenységgel társulva. Ehhez társul az aktivitást kerülő magatartás, például 

gyakran lefekszik, munkáját nem látja el, kíméletesen, meglassultan mozog. 

3.123. ábra - 1. kép: Fájdalom mimikai mintázata 

 

A fájdalom érzete tehát feltételes reflexet is kivált, amely véd és távolít a fájdalmas ingertől. 

A fájdalomviselkedés a betegszerep része, szokásos formái, mértéke és elfogadott egyéni különbségei az adott 

kultúra és a betegszerep szocializációs folyamatában alakulnak ki. 

A fájdalom kifejeződésének tüneti képe markánsan különbözik az akut és krónikus fájdalom esetében. Akut 

fájdalommal vegetatív aktiváció, az arousal fokozódása jár együtt, a tünetek így gyakran intenzív szorongásos 
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állapot képéhez hasonlítanak, amely egyébként is gyakori kísérőjelensége az akut fájdalomnak. A krónikus 

fájdalom ettől lényegesen eltérő, komplex jelenség, ahol meghatározó a pszichológiai és társas tényezők 

szerepe. 

Diszfunkcionális magatartásmódok alakulhatnak ki és rögzülhetnek a betegséghez, társas kapcsolatokhoz, 

munkához és szabadidőhöz való viszonyban. A szenvedés mintázata jellegzetesen depressziós jellegű. Feltehető, 

hogy a krónikus fájdalomban szenvedő betegek szinte mindig depressziósak, akkor is, ha erre nem 

panaszkodnak. 

Abból, hogy a fájdalmat direkt módon nem tudjuk megragadni, több vizsgálati nehézség is adódik, hiszen a 

fájdalomviselkedést gyakran a pszichoszociális kontextus erősebben befolyásolja, mint a szomatikus feltételek. 

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy különböző megfigyelők is eltérően következtethetnek ugyanazon viselkedés 

alapján a fájdalom erősségére, illetve, hogy ugyanazon erősségű fájdalominger személytől függően gyengébb 

vagy erősebb választ válthat ki. 

10.5. 5. A fájdalom típusai 

A fájdalom több típusát különböztethetjük meg, attól függően, hogy milyen szempontok szerint végezzük a 

csoportosítást. Lehet a fájdalom felszínes, vagy megjelenhet mélyen a test belsejében, lehet görcsös, nyomó, 

égető, szúró, tompa. Csoportosíthatjuk testtájak szerint is, mint arcfájdalmak, fejfájás, gerinc-, hát-, mellkasi, 

hasi és végtagfájdalmak. 

Egy másik lehetséges felosztást mutat be a 6. ábra, a fájdalomminőségeknek megfelelően beszélhetünk a 

szomatikus és viszcerális fájdalmakról. A szomatikus fájdalom a testfelszínen alakul ki, mint például a bőr 

illetve a mély fájdalom az izmokban, kötőszövetekben; a viszcerális fájdalom a belső szervekben lévő 

fájdalomreceptorok aktivitásából származik. 

A felszínes fájdalom, amely például zúzódás következtében jelenik meg, az érzékelő idegvégződések anatómiai 

különbségei miatt két hullámban érezhető a sérült személy számára. Először az éles fájdalomérzet jelentkezik, 

amelyet idővel tompa vagy égő érzet vált fel. A mély fájdalmak többnyire nehezen lokalizálhatóak, gyakran 

kisugároznak a környező területekre, vegetatív tünetek is kísérhetik, mint émelygés, izzadás, vérnyomás-

csökkenés. A zsigeri vagy viszcerális fájdalom a mély fájdalomhoz nagyon hasonlóan manifesztálódik, illetve a 

környező izmok reflexes összehúzódása kísérheti (ld. pl. hasi défense). 

3.124. ábra - 6. ábra: A fájdalomminőségek csoportosítása (Birbaumer, 2006) 
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Vannak szerzők, akik a neuropátiás fájdalmat is ide sorolják, de a szakirodalomban töretlenül dominál az az 

álláspont, mely szerint szerencsésebb a neuropátiás fájdalmat elkülöníteni a nociceptív fájdalmaktól (részletesen 

lásd 3.4. fejezet). Ennek a besorolásnak az alapja az a szemlélet, mely szerint érdemes elkülöníteni az ún. 

„normális”, védő szerepet betöltő fájdalmat (szöveti károsodás, gyulladás) és a neuropátiás fájdalmat, amely a 

fájdalominger közvetítésében részt vevő perifériás vagy központi idegrendszeri folyamatok sérülésének 

következtében kialakuló érzetet jelenti. 

A gyakorlatban általában az időtartam szerinti felosztás a legelterjedtebb, mely alapján akut és krónikus 

fájdalmakat különíthetünk el (lásd 7. ábra), illetve a daganatos betegségekhez kapcsolódó fájdalmat. 

Az akut fájdalom olyan tünet, melynek esetében a fájdalom helye, jellege és a fiziológiás elváltozások, 

szövetkárosodás jól körülírhatóak, és megfelelő gyógyszerekkel kezelhetőek. A személy maga is tisztában van 

általában azzal, hogy mi az oka fájdalmának (trauma, műtét, szülés, gyulladás, egyéb akut betegségek stb.), 

ezért a panaszok belátható időn belül csökkenthetőek és tünetileg is eredményesen kezelhetőek. A fájdalom 

fiziológiájára vonatkozó ismeretek nagy része az akut fájdalom mechanizmusaira vonatkozik, melynek nem 

csak a jelzőfunkciója fontos, hanem a lábadozási időszak alatti védelmi szerepe is. Ilyen fájdalom például a 

posztoperatív fájdalom, vagy a gyulladásos betegségeket, izomsérüléseket és egyéb sérüléseket kísérő 

fájdalomérzet. 

A krónikus fájdalom legfontosabb ismérvei: legalább három hónapot meghaladó fennállás; a fájdalom jellege 

általában konstans; intenzitása fokozódik; adaptív jelzőfunkcióját elveszíti, eredeti vagy kiváltó okától 

függetlenné válik; dacol a terápiás erőfeszítésekkel, valamint a kognitív és érzelmi feldolgozás is torzul 

(részletesen a 3.12. fejezet szól a krónikus fájdalomról). 

3.125. ábra - 7. ábra: Az akut és krónikus fájdalom jellemzése (Kröner-Herwig, 2004) 
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Az utoljára említett malignus betegségekhez tartozó fájdalmak problémája igen összetett, erről részletesen a 

krónikus fájdalommal foglalkozó fejezetben szólunk. 

10.6. 6. Fájdalom-modellek 

Ebben a részben a gyakorlat számára leginkább jelentőséggel bíró fájdalomelméleteket jellemezzük röviden, 

amelyek napjaink fájdalomról való gondolkozását, kutatását elméleti és gyakorlati szinten egyaránt 

befolyásolják. A fájdalom kapuszabályozási elmélete ma is releváns, de elsősorban az akut fájdalmak 

megértésében és kezelésében hasznos, és vázolt működésmódját gondolja és fejleszti tovább a fájdalom 

neuromátrix –modellje, amely már a krónikus fájdalmak, a fantomfájdalom megértését és multidiszciplináris 

kezelési lehetőségeit is érthetővé teszi. 

10.6.1. 6.1. Loeser fájdalommodellje 

A gyakorlatban jól használható egyszerű összefüggésekben mutatja be Loeser (1982) a fájdalom útját, az 

érzékeléstől a viselkedésben való kifejeződésig. Multidimenzionális fájdalommodelljének első szintje a 

fájdalom érzékelése, a nocicepció, amely a fájdalom élettanilag magyarázható perifériás folyamatait jelenti. A 

második szint a fájdalomérzékelés regisztrációja a központi idegrendszerben, vagyis a fájdalomérzés. Az első 

két szint így megfelel a fentiekben vázolt fiziológiai mechanizmusoknak. A harmadik szint a szenvedés, a 

fájdalom átélésének érzelmi élménye. Végül a negyedik a fájdalomviselkedés, a fájdalom kifejeződése, 

kommunikálása, a viselkedés minden formája, ami fájdalom fennállására utal. 

10.6.2. 6.2. A fájdalom kapuszabályozási elmélete 

A fájdalom kapuszabályozási elmélete Melzack és Wall (1977) nevéhez fűződik (lásd 8. ábra), újdonsága abban 

rejlett, hogy alkalmas volt a korábbi kutatási eredmények magyarázatára, mert figyelembe vette a pályák 

specializációját, az idői és téri ingerminták hatásait és szummációját, valamint a pszichológiai hatások 

befolyásoló erejét. A modell teljesen átstrukturálta a korábbi gondokodást, mivel az ingerek szűrésében, 

befolyásolásában az agynak és az idegrendszernek aktív, konstruáló, moduláló szerepet biztosított. 
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A felvázolt kapumechanizmus (gate control) szerintük a gerincvelő hátsó szarvában működik, képes csökkenteni 

és felerősíteni az ingert (input) még mielőtt az percepciót, vagy bármilyen választ kiváltana. A szabályozás 

folyamata a nagy (L) és kis (S) átmérőjű rostok aktivitásának egymáshoz viszonyított nagyságától és az agyból 

érkező hatásoktól függ. A gerincvelőben lévő továbbító sejteket T-sejteknek (lamina 5) nevezzük, a 

kapumechanizmus ezeknek a sejteknek a működését modulálja. A gerincvelői kapumechanizmus a substantia 

gelatinosaban (SG) valósul meg. A nagy átmérőjű, nem fájdalmas ingereket szállító (L) és a vékony rostok 

aktivitása részben közvetlenül a T-sejtekhez jut, részben pedig a SG-ba. 

Az L és az S-rostok a T-sejtekre projiciálnak, ezekhez serkentő bemenetet adnak, és egyben kollaterálisokat is 

adnak SG-hoz (lamina2), amely gátló beidegzéssel látja el a T-sejteket. Az L-kollaterálisok serkentik, az S-

kollaterálisok gátolják SG működését, ezáltal az L aktivitás dominanciája esetén a T-sejtek gátlása fokozódik 

(zárja a kaput), míg az S aktivitás túlsúlyakor a T-sejtek felszabadulnak a gátlás alól (nyitja a kaput). 

A vékony rostok feladatát azonban ennél jóval összetettebbnek vélték, mert szerintük ezek nyitják a kaput 

azáltal, hogy a perifériás rostokról érkező ingerek áttevődését serkentik, így a szummációért, az utóaktivitásért is 

felelnek. 

Feltételezték, hogy a nagy átmérőjű rostoknak van egy csoportja, amely pszichés folyamatokat hoz működésbe 

és így visszahat a szabályozásra. Ez a központi idegrendszeri szabályozás (central control). Ha a T-sejtek 

kimeneti jele meghalad egy kritikus küszöbszintet, akkor lép működésbe az akciós rendszer (action system), 

amely a fájdalomra jellemző pszichológiai élmények és viselkedések alapjait adó ingerületmintázat kialakítását 

szervezik. 

A kapuszabályozást különféle leszálló pályák is befolyásolják, így például a formatio reticularis területe 

gátolhatja a T-sejtek működését. Az agykéregből induló pályák a kognitív folyamatokra, a figyelemre, a 

tapasztalatokra vonatkozó információkat továbbítják a gerincvelő hátsó szarvába. 

3.126. ábra - 8. ábra: Kapuszabályozási modell (Melczak és Wall, 1977) 

 

A kapuszabályozás-elmélet eddig leírt elmélete és feltételezett működése, azonban ebben a formában nem nyert 

bizonyítást a fiziológiai kutatások eredményei alapján. 

Viszont alátámasztást nyert a modell másik feltételezett működése, amely a SG-ában megvalósuló spinális 

gátlómechanizmusok fájdalomérzékelésre gyakorolt hatását írta le, amely a leszálló gátlások aktiválását jelenti 

Ezáltal a nociceptív információ már gerincvelői szinten centrifugális kontrollmechanizmus alatt áll, és később 

beigazolódott, hogy ez nem csak a nociceptív, hanem a teljes szomatoszenzoros rendszerben is így működik. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 667  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ez a mechanizmus felhívja a figyelmet arra, hogy van, amikor a gátló működések serkentése eredményesebb 

fájdalomkezelési stratégia lehet, mint magának a fájdalomingernek a csökkentése, ami bizonyos esetekben nem 

is lehetséges. Számos terápiás módszernek alapja ez a tudás, illetve a TENS működése is részben ezt az elvet 

hasznosítja. 

Összességében az elmélet részletesebb leírását azért tartottuk fontosnak, mert felhívja a figyelmet a centrális 

idegrendszeri folyamatok jelentőségére és moduláló hatására (lokálisan és a gátló folyamatok által), az agy és 

gerincvelői szabályozás aktív szerepére, a pszichológiai, viselkedéses és motivációs hatások befolyásoló erejére. 

Igyekszik magyarázatot adni a fájdalommal kapcsolatos eltérő érzékenység, a kisugárzó fájdalom érzete és más 

patológiás eltérések vagy a téri és idői szummáció különbözőségeire, és ezáltal olyan nyitott gondolkodást tett 

lehetővé, amely számtalan kutatást inspirált. 

10.6.3. 6.3. A fájdalom neuromátrix-elmélete 

A kapuszabályozási modell hiányossága, hogy nem ad kielégítő támpontokat minden fájdalomjelenség 

magyarázatára, mint például a krónikus fájdalom vagy a fantomfájdalmak, ezért Melzack (1999) kidolgozta a 

fájdalom neuromátrix-elméletét. Ez a modell a talamokortikális, limbikus körök neuronjainak genetikusan 

kódolt kapcsolatait is magába foglalja, ugyanakkor számol a kognitív és érzelmi folyamatok idegrendszerbe 

való visszacsatolásával is. Az említett tényezők aktivitása létrehoz egy jellegzetes jelmintázatot, amely mint 

„idegi aláírás” (neurosignature) folyamatos információáramlást biztosít. Az elméletben szerepet kap a fájdalom 

testkép-, ill. énhatár-formáló szerepe is. 

Ez utóbbi működés az alapja a modell elnevezésének is, amely test-én (body-self) neuromátrixként került 

definiálásra. A fájdalom neuromátrixának legfontosabb idegrendszeri részei az anterior cinguláris kéreg, az 

insula, a primer és a szekunder érző kéreg, a prefrontális kéreg és a talamusz, ide sorolható még a kutatások 

alapján a primer és a szupplementáris motoros kéreg, a poszterior-parietális área, poszterior-cinguláris kéreg, a 

bazális ganglionok, a hipotalamusz, az amygdala, a parabrachiális magok, periaqueductalis szürkeállomány és a 

rostroventrális nyúltvelői szürkeállomány. 

A modell szerint a szervezetben egyidejűleg megvalósuló idegrendszeri aktivitások egymással komplex 

kapcsolatot alakítanak ki, ilyen módon pedig egy egységes tudati tartalom jön létre, amely lényegében az egyedi 

fájdalomélmény. Ez a modell azért kiemelt jelentőségű, mert a szubjektív fájdalomélmény megértését objektív 

keretbe helyezi, magyarázza azt, és ezért a fájdalomcsillapítás megtervezhetőségének is konkrét támpontját 

jelenti. 

Az akut fájdalomélmény kialakulásakor a hierarchikus mátrix laterális része9 a szenzoros-diszkriminatív 

feldolgozást végzi, itt történik a téri és idői diszkrimináció, a fájdalom jellegének és intenzitásának azonosítása, 

amely a tanulási és emlékezeti funkciókat is beindítja. 

A mediális rész a fájdalom affektív és kognitív részeinek működésért felelős. Feladataihoz tartozik az érzelmi 

kiértékelés és motivációs folyamatok mellett az elsődleges, reflexes averzív válaszok kialakítása. Ezekhez direkt 

(spinális hátsó szarv, talamusz, limbikus rendszer, insula, anterior cinguláris kéreg és prefrontális kéreg) és 

indirekt módon vezet az út (gerincvelő, talamusz, primer érző kéreg, insula, anterior cinguláris kéreg, 

prefrontális kéreg, limbikus rendszer), amely segíti a fájdalom emlékezeten alapuló tanult komponenseinek 

integrációját is. 

Az érzelmi értékelés az anterior cinguláris kéreg rostrális részének, az insulának és az amygdalának a 

működéséhez köthető; a hippocampus az érzelmi memória előhívásában, a hipotalamusz az érzelmekhez 

kapcsolódó viszcerális aktivációban és a homeosztázis fenntartásában tölt be lényeges szerepet. 

A kapcsolódó kognitív folyamatok az anterior cinguláris kéreg, a prefrontális kéreg, a parietális kéreg és a 

szupplementer motoros kéreg területéhez tartoznak. 

A mediális rész további feladatai: a figyelmi funkciók irányítása, a fájdalomra vonatkozó előzetes elvárások 

által a fájdalomérzet percepciójának modulációja, a szándék és kivitelezés koordinációja, a motoros válasz 

megszervezése, és a célirányos viselkedés kontrollálása. 

Mindezen működéseket kiegészíti a gerincvelőhöz kapcsolódó kétfázisú moduláló rendszer, amely a serkentő és 

gátló pályákra egyaránt hat szabályozó folyamatai által, így erősítve vagy gyengítve a terjedő ingerületet. 

                                                           
9A gerincvelő hátsó szarvába érkezik az ingerület, majd a traktus spinothalamicuson át az agytörzsbe kerül, ahol átkapcsolással a talamusz 
specifikus neuronjaihoz, majd onnan a primér és szekundér érzőkéreghez jut. 
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A vázolt részműködéseken alapuló neuromátrix egyénileg, jellegzetes kölcsönhatásban kialakult aktivitási 

mintázata képes a szervezetben a fájdalomélmény létrehozására, még akkor is, ha aktuálisan algogén inger, mint 

szenzoros input nincs jelen. Ugyanakkor támpontot is ad a hatékony intervenciós lehetőségek 

megtervezhetősége kapcsán, például a kognitív vagy érzelmi folyamatok mintázatmódosító szerepét 

felhasználva. 

A kutatási eredmények tükrében egyre hangsúlyosabb a fájdalomélmény megértésében az 

információfeldolgozási és reprezentációs folyamatok hatásának feltérképezése a neuromátrix–modell 

segítségével. A modell egyik előnye, hogy megmutatja, hogy az idegrendszer aktív, konstruáló szerepe és 

befolyása nem csak az élmény létrehozásában és megerősödésében, hanem csökkentésében és kioltásában is 

kulcsfontosságú. 

10.7. 7. Fájdalomemlék 

A fájdalom anatómiájának, komponenseinek, típusainak leírását a fájdalomviselkedést és a fájdalom 

kapuszabályozás és neuromátrix elméletét azért tekintettük át, hogy a fájdalomélmények komplex jelenségét 

áttekintve megmutassuk, miért is ilyen összetett az akut és krónikus fájdalommal küzdő betegek diagnózisának 

felállítása, terápiája. Az utolsó lényeges momentum, amely még ide tartozik, és egyben átvezet bennünket a 

fájdalom krónikussá válásának témájához, az a fájdalomemlékezet jelensége. 

Az intenzív fájdalomingerek akár percek alatt is képesek maradandó strukturális-anatómiai és neurofiziológiai 

változásokat létrehozni. Ekkor a fájdalomingerek továbbítása és feldolgozása intenzívebbé válik, az 

intracelluláris aktivitás (P anyag, calcitonine gene-related peptide) növekszik, a dendritek morfológiailag 

megváltoznak, „megduzzadnak”, egyes neuronok formája és reaktivitása is megváltozik, a membrán receptorok 

több ingerület átvitelét képesek megvalósítani, és a kéregben korábban „csendes” szinaptikus kapcsolatok is 

aktiválódnak. 

A folyamatos nociceptív ingerek emléknyomokat hagynak az idegrendszerben. Ekkor az eredeti fájdalominger 

megszűnése után megmaradnak a jellegzetes gátló- vagy kontrollfunkciók a szervezetben, amelyek az 

idegrendszer plaszticitása miatt akár krónikus fájdalomhoz vezethetnek, illetve akár az objektíven enyhe ingerek 

is aránytalanul nagy szubjektív fájdalomérzetet válthatnak ki. 

A kialakuló idegrendszeri működésnek fontos része a fájdalom kognitív-kiértékelő komponense, amely nem 

csak a fájdalom többi, nagyjából párhuzamosan zajló folyamatára van hatással, mint a motoros vagy érzelmi 

reakciók, hanem a rövid- illetve hosszú távú memória funkciók segítségével azonnal visszahat az idegrendszer 

teljes működésére is lásd 4. ábra). Elsősorban ez a kognitív- és érzelmi komponens teszi lehetővé, hogy a 

többnyire implicit fájdalomemlékek bevésődnek az emlékezetbe. A konkrét szituáció, a körülményekre való 

emlékezés olyan szemantikus egységgé formálódnak a hosszú távú emlékezetben, amelynek már a hangulatára 

történő emlékezés is kiválthatja a fájdalmas reakciót. Ezért a negatív tartalmú emlékeket raktározó kortikális 

területek általánosságban éppúgy kiveszik a részüket a fájdalomemlékezet kialakításában, mint a 

szomatoszenzoros struktúrák. 

Maga az érzékenység és a plaszticitás mechanizmusa nem különbözik a krónikus fájdalombetegeknél vagy 

egészséges személyeknél, azonban a tartalom minősítése, és veszélyt kifejező érzelmi és kognitív tartalma már 

jelentős eltéréseket mutat. 

Ha megnézzük, mind Loeser (1982) fájdalommodelljének egymásra épülő szintjeit, vagy a kapuszabályozás 

elmélet, de elsősorban a neuromátrix-modell működési módjait, akkor látható, hogy a fájdalomérzékelés és a 

fájdalomélmény átélésének minősége nem választható külön pusztán fiziológia vagy csupán pszichológiai 

mechanizmusokra, hanem csak együttesen értelmezhetőek és kezelhetőek. 

10.8. 8. Összegzés 

Fejezetünkben igyekeztünk összefoglalást adni a fájdalom általános mechanizmusairól, a fájdalomélmény 

soktényezős, komplex folyamatáról, amelyek bevezetik a krónikus fájdalom összetett témakörét, megalapozzák 

a fájdalomterápiák bemutatásához szükséges tudást, és lehetővé teszik nem csak működési elvük megértését, 

hanem egyben annak korlátait is. 

Mindannyian rendelkezünk tapasztalattal a fájdalomról és annak sokszínűségéről, illetve arról, hogy a 

fájdalomélményt nem egyszerű olyan módon leírni, hogy a másik személy ugyanazt érthesse alatta, mint a 

szenvedő egyén. Vannak törekvések a fájdalom mérésének objektivizálására, de ahogy láthattuk is, egy 
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rendkívül nehezen megragadható szubjektív élményről van szó, melynek még az egységes definiálása sem 

egyszerű. A jelen fejezetben bevezetett fogalmak és elméletek szorosan illeszkednek a következő 3.12. 

Krónikus fájdalomélmény és a fájdalomcsillapítás kognitív technikái c. fejezethez. 

10.8.1. Tesztkérdések 

1. A felsoroltak közül mely tényező nem tartozik a fájdalom fő összetevői közé: (D) 

A. neurofiziológiai faktorok 

B. szociális tényezők 

C. kulturális tényezők 

D. érzelmi faktorok 

2. A felsoroltak közül, mely tényező nem befolyásolja a fájdalom megélését: (C) 

A. kultúra 

B. a személy neme 

C. életkor 

D. korábbi tapasztalatok 

3. A felsoroltak közül mely nem fájdalomelmélet: (C) 

A. kapuszabályozási elmélet 

B. Loeser fájdalommodellje 

C. szomatikus modell 

D. neuromátrix-elmélet 

4. A mechano-mechanotermális receptorokra nem jellemző: (D) 

A. gyors fájdalomérzetet vált ki 

B. éles fájdalomérzetet vált ki 

C. magas ingerküszöb 

D. velőtlen afferensekből áll 

5. A fájdalomérzet több fiziológiai változással is együtt jár általában, a felsoroltak közül melyik nem 

tartozik ide: (A) 

A. mellkasi szorítás 

B. vérnyomás emelkedés 

C. légzésfrekvencia fokozódás 

D. pulzusszám növekedés 

6. A felsoroltak közül mely kognitív tényező nem befolyásolja a fájdalomérzetet: (B) 

A. a fájdalom kiértékelése 

B. reflexes fájdalomreakciók 

C. a fájdalom okának észlelése 
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D. a fájdalommal kapcsolatos emlékek és elvárások 

7. Az egyéni fájdalomélmény nem függ: (B) 

A. tanulási folyamatoktól 

B. fájdalomküszöbtől 

C. a kultúrától 

D. a szituatív és környezeti ingerektől 

8. Mely állítás igaz a kapuszabályozási elméletre: (A) 

A. Melzack és Wall nevéhez fűződik 

B. specifikus fájdalompontokat határoz meg 

C. a fájdalom kialakulásában az A – és B – rostok szerepét írja le 

D. az elmélet szerint a fiziológiai és pszichológiai összetevők nincsenek egyszerre jelen a 

fájdalomélményben 

9. Az akut fájdalomra jellemző: (A) 

A. a fájdalom helye, jellege jól körülírható 

B. a fájdalom adaptív jelzőfunkcióját elveszíti 

C. a fájdalom érzelmi feldolgozása torzul 

D. fiziológiai mechanizmusát általában nem ismerjük 

10. A fájdalomküszöbre igaz: (A) 

A. kultúrától független 

B. kulturális hatásoktól függ 

C. szubjektív 

D. gyorsan változik 

11. A fájdalomviselkedésre igaz: (A) 

A. jellegzetes mimikai mintázata van 

B. a látható viselkedésnek csak kommunikatív szerepe van 

C. az érzelmi állapot elrejtése általában adaptív 

D. a betegszerepnek csak a tradicionális társadalmak esetében része 

12. A krónikus fájdalomra igaz: (C) 

A. a kezelés három hónap alatt lezárul 

B. a fájdalom okai kezelhetőek 

C. a terápia célja lehet többek között a fájdalom elviselhetőségének segítése 

D. a pihenés és kímélő életmód mindig segít 

13. A felsoroltak közül mely nem tartozik a totális fájdalom komponensei közé: (D) 
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A. fizikai komponens 

B. spirituális komponens 

C. szociális komponens 

D. jelzőfunkció, mint komponens 

14. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi a fájdalom kognitív-értékelő komponensét: (A) 

A. tudatos érzetet eredményez, melyben a figyelem, a korábbi emlékek is szerepet játszanak 

B. nincs kapcsolatban a fájdalomra adott érzelmi válaszokkal 

C. elsősorban a menekülést és védekezést szolgálja a fájdalomingerekkel szemben 

D. a vegetatív idegrendszer fontos része a fájdalom kognitív-kiértékelő komponensének 

15. A fájdalomviselkedésre az alábbi állítás igaz: (C) 

A. akut fájdalom esetén a társas tényezők erőteljesen dominálnak a megjelenő tüneti kép kapcsán 

B. krónikus fájdalom esetén a fájdalomviselkedésben a szorongásos állapotra utaló jegyek gyakoriak a 

vegetatív aktiváció miatt 

C. a betegszerep szerves része 

D. a fájdalom erősségére egyértelmű következtetések lehet levonni a megjelenő fájdalomviselkedés alapján 
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11. 3.l. Krónikus fájdalomélmény és a 
fájdalomcsillapítás kognitív technikái. – Kerekes 
Zsuzsanna [Braunitzer Gábor] 

11.1. 1. Bevezetés 

A krónikus fájdalom az egyik legnagyobb szenvedésnyomást okozó probléma, amelynek kapcsán számos 

tényező még feltáratlan, ezért diagnosztizálása, kezelése kihívásokat rejtő feladat. A krónikus fájdalom eredete, 

patofiziológiai háttere gyakran ismeretlen marad, ennek a típusú fájdalomnak nincs olyan világosan 

meghatározható biológiai, evolúciós funkciója, mint az akut fájdalomnak. 

Gyakori, hogy a személy pszichés státusában (depresszió, szorongás), élethelyzetében, szociális kötődéseiben 

(gyermekkori traumák, bántalmazás, elhanyagolás) kimutatható összefüggés a fájdalom megjelenésével. 

Előfordulhat az is, hogy egy betegség vagy trauma után fennmarad a fájdalom annak ellenére, hogy a személy 

fizikai állapota (látszólag) nem ad erre okot, és a betegség ellátása is megfelelő volt. 

A fájdalombetegek közel 5%-10%-ánál válik idővel krónikussá a probléma. Az ipari társadalmak minden 

országában ezek a betegek jelentik a legnagyobb költséget az egészségügyi ellátórendszerben, és a kezelések 

hatékonysága csekély, a befektetett erőforrások ellenére is. Jelenleg a megoldás iránya inkább elméleti, mint 

gyakorlati. Ennek hátterében az áll, ahogy azt a fejezetben is bemutatjuk, hogy olyan komplex jelenségről van 

szó, amelynek kialakulása, diagnosztizálása éppen annyira igényel fiziológiai, mint pszichoszociális 

ismereteket, ezért a kezelések eredményessége is az interdiszciplináris lehetőségek együttes alkalmazásában 

gyökerezik. 

A fájdalom neuromátrix elmélete mind elméleti, mind gyakorlati szinten megoldást ígér a krónikus fájdalomról 

való gondolkodás integrált biopszichoszociális szemléletének kialakítására, azonban ez a fájdalommodell még 

nem terjedt el kellő mértékben a tudományos szemléletben. A komplex gondolkodást szemlélteti a következő 

videó, egyben jelezve, hogy a sikeres kezelés útja a különféle terápiás lehetőségek kombinációjában rejlik: 

http://indavideo.hu/video/Elliot_Krane_A_kronikus_fajdalom_rejtelye. 

A krónikus fájdalom megértésében és kezelésében a szervezet működésének biológiai oldala mellett egyre 

inkább hangsúlyt kap a fájdalom érzelmi komponense és a fájdalom okozta szenvedés, amely a negatív 

emocionális dominancia miatt súlyosbíthatja nem csak a tüneti képet, de a gyógyulást is akadályozhatja. 

Fejezetünk célja, hogy a krónikus fájdalom jelenségéről átfogó, szemléletes képet kapjon az olvasó, és hogy 

olyan kontextusba tudja helyezni a betegséget, amely segíti a multidiszciplináris gondolkodásmód kialakítását, 

és ezáltal a páciens szenvedését eredményesen tudja enyhíteni. 

11.2. 2. Krónikus fájdalom 

A krónikus fájdalom meghatározása épp olyan nehéz, mint a fájdalom definíciója (lásd 3.11. fejezet), sőt, talán 

bonyolultabb feladat, hiszen a krónikus fájdalom nem szűnő mivoltán túl számos sajátos jeggyel is rendelkezik. 

Jelentősen rontja mind az életminőséget, mind a beteg aktivitásának szintjét, általában a munkaképességet, és a 

szociális életére is negatív hatással van. Gyakran társul hozzá szorongás, depresszió, egyéb személyiséget érintő 

változások és szexuális diszfunkció, alvászavar is. A krónikus fájdalom esetében előfordul, hogy a korábbi, 

betegséget jelző, és ezért adaptív tünet válik a betegség forrásává, majd a tünet függetlenedik az eredeti októl, és 

az idő előrehaladtával más fiziológiai és pszichológiai betegségek alapjaként is szolgálhat. 

Azonban egyre többen vannak azon a véleményen, hogy a krónikus fájdalom ilyen típusú kialakulása fordul elő 

ritkábban, és többségében olyan érzet- és élményminőségről, illetve biopszichoszociális folyamatról van szó, 

amelynek már az első tüneti megjelenése is eltér az akut fájdalomtól, nem belőle alakul ki, és ezért eltérő 

minőséget is jelent. A krónikus fájdalom fiziológiájánál leírt neuromátrix-elmélet (és lásd még a 3.11. fejezet 

Fájdalom-modellek c. alfejezetét), összeköti a két élményminőséget, mivel az akut fájdalomból származó 

tapasztalat, mint az idegrendszerben is nyomot hagyó élmény, szerepet játszik a krónikus fájdalom 

kialakulásában is. 

A krónikus fájdalom ismérvei: 
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• legalább három hónapot (egyes szerzők szerint 4-6 hónapot) meghaladó folyamatos, vagy rendszeresen 

visszatérő jellegű fájdalom; 

• a fájdalom jellege általában konstans; változhat is, de ez utóbbi kevésbé jellemző; 

• a fájdalom intenzitása fokozódik; 

• terápiarezisztens, és a beteg személyen egyre inkább eluralkodik a befolyásolhatatlanságtól való félelem 

érzése. (Ebből kiindulva Chapman (1999) a krónikus fájdalmat az énidentitásra negatívan ható, tartós 

állapotként definiálja); 

• az okok forrása nem mindig ismert; az is lehet, hogy több ok együttesen eredményezi a fájdalmat; illetve a 

fájdalom ismert eredete ellenére nem kezelhető és szüntethető meg a fájdalom; 

• jellemző, hogy biológiai jelzőfunkcióját a fájdalom elveszti, bár szociális funkciója és kommunikációs 

funkciója továbbra is fennmaradhat. 

A krónikus fájdalom összetett fiziológiai, pszichológia, szociális élménykomplexum, amelyben a hatótényezők 

dinamikus kapcsolatban vannak egymással. A patológiás fiziológiai folyamatok általában önmagukban nem 

magyarázzák a megjelenő krónikus fájdalom jellemzőit. 

A fájdalomelméletek konstruktivista modelljei kapcsán a fájdalom énidentitásra gyakorolt negatív hatást kell 

kiemelnünk, amely torzítja a kognitív információk értékelését, és a fájdalommal kapcsolatos minden információ 

elsődlegessé válik, ami visszahat a további információfeldolgozásra és a pszichoszociális folyamatokra is. Ha ez 

eluralja az énidentitást, a fájdalom- és betegségtudat kerül dominánsan előtérbe, az negatívan hat az érzelmi 

folyamatokra, növelve a fájdalom által okozott distresszt, illetve a szorongás és depresszió mértékét is. 

Két fogalmat kell még bevezetnünk a krónikus fájdalom definiálásához kapcsolódóan, az egyik a hyperalgesia, 

amely az érzékennyé válás, a szenzitizáció pszichofiziológiai vetületét fejezi ki. Adekvát ingerre adott egyedi és 

jellemző mintázatról van szó, amikor a sérült területen a fájdalmas inger még hevesebb fájdalom érzetét kelti. 

A másik fogalom az allodynia, amely a szekunder hyperalgesia területén (sérüléstől távolabb) az egyébként nem 

fájdalmas inger is fájdalmat okoz. 

11.2.1. 2.1. Epidemiológia 

Míg a lakosság kb. 80%-a élete folyamán legalább egyszer akut hátfájással diagnosztizálásra kerül, addig kb. a 

populáció 20%-át érinti a krónikus fájdalom, mint betegség, ez körülbelül, ahogy már említettük, a 

fájdalombetegek 5%-át teszi ki. A leggyakoribb krónikus fájdalombetegségek (gyakorisági sorrendben): a 

fejfájás, hátfájás, arcfájdalom és tumoros eredetű fájdalmak. 

A teljes népességre vonatkozó adatokat összevetve általában a lakosság 20–51%-a szenved súlyos, vagy 

középsúlyos fájdalomtól és a népesség 30-61%-át érintik az enyhébb csoportba tartozó fájdalom-tünetek. A 

következményekből fakadó korlátozottság prevalenciája 10-20%-ra becsülhető. 

A hazai adatokat tekintve egy 2000-ban végzett felmérés szerint (Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF 

2003) a nők 63,9%-a, a férfiak 49,1%- a küzd nyaki, háti, deréktáji fájdalommal, a nők 35,1%-ánál és a férfiak 

23%-ánál súlyosak a tünetek. Hazánkban a derékfájás a keresőképtelenség második leggyakoribb oka, de a 

rokkantosítás kapcsán is élvonalba tartozik. A fiatal korosztály fele tartozik az érintett populációba. Európában a 

különböző felmérések szerint a krónikus fájdalom prevalenciája 11 és 30% közt változik. 

A tengerentúli adatok szintén hasonló tendenciát mutatnak, az Észak-Amerikai kontinensen az egészségügyi 

ellátás legnagyobb részét, a munkaképtelenség legfőbb okát a krónikus fájdalom okozza. A statisztikai adatokat 

nézve, az USA-ban 60 millióan, Kanadában 7 millióan élnek ezzel a betegséggel, és a prevalencia az elmúlt 

húsz évben a duplájára nőtt. 

11.2.2. 2.2. Krónikus fájdalmak felosztása 

11.2.2.1. 2.2.1. A krónikus fájdalom szintjei 
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Amikor az orvos nem talál kézzelfogható okot, hogy a krónikus fájdalom eredetét megmagyarázza, gyakran 

pszichogén fájdalmat diagnosztizál, de ez a megnevezés alapvetően téves attitűdöt tükröz, hiszen a fájdalom 

minden esetben 3 szinten jelenik meg. Beszélhetünk: 

1. szubjektív-pszichológiai szintről, ide tartoznak például a nyílt verbális fájdalomreakciók, vagy a kevésbé 

megfigyelhető, de jelenlévő és a fájdalommal kapcsolatos gondolatok, elképzelések; 

2. a motoros-viselkedéses szint a kímélő aktivitás, a fájdalom viselkedéses kifejezése testtartásban, reflexek; 

3. és végül a fiziológiai-biológiai szint, mint például a gyulladás következtében fellépő perifériás izomfeszülés. 

Ezeknek a szinteknek azonban nem kell feltétlenül együttesen megnyilvánulniuk, azaz az olyan fájdalmak, 

amelyeket priméren pszichológiai szinten tapasztalunk elsősorban, és a fiziológiai hátterét gyógyultnak 

tekintenénk, mert mondjuk meggyógyult a kiváltó ingerként definiált seb, szintén rendelkezhetnek 

neurofiziológiai háttérrel, amelyek azonban a tanulási – és emlékezeti folyamatok szintjén ragadhatóak meg az 

idegrendszerben, és nem a perifériás fiziológiai folyamatokban. Tehát, ahogy a példából is látható, a pszichogén 

fájdalom definiálása téves következtetésekre adna okot, mind a szakember, mind a beteg számára. Gyakran 

indul ki ilyen helyzetekből mind az orvos, mind a beteg részéről egy olyan kudarcokkal teli folyamat, amely 

csalódásokkal, frusztrációval, negatív érzésekkel és indulatáttételekkel teli, a probléma súlyosbodik, és a 

megoldás egyre távolabb kerül. 

Azt is meg kell említenünk, hogy éppen annyira nem létezik pusztán fiziológiai fájdalom, mint amennyire nem 

létezik pusztán pszichogén fájdalom, hiszen a szubjektív értékelés és érzékelés, éppúgy megjelenik, mint a 

távolító magatartás, vagy az egyéb reflexes, motoros fájdalomválaszok, hiszen ezek egymással szoros 

összefüggésben vannak. Ha a krónikus fájdalmat szeretnénk pontosan meghatározni, akkor a fájdalom 

jelenségének mindhárom említett szintjén törekednünk kell a precíz jellemzésre, megértésre. Csak ez által 

valósítható meg a fájdalom megértése, diagnosztizálása és a megfelelő kezelés kidolgozása. 

11.2.2.2. 2.2.2. A krónikus fájdalmak csoportosítása 

Összességében körülbelül 50 főbb fájdalomtípusról beszélhetünk attól függően, hogy milyen felosztásról 

beszélünk, lehet etiológiai, testtáj, tünetten vagy időtartam szerint. A krónikus fájdalom szindromatológiai 

felosztás szerint még további két nagy csoportra bontható. 

Az egyik csoportba az ún. nem malignus fájdalmak tartoznak, melyek a könyv más fejezeteiben kerülnek 

részletesebb kifejtésre, így a továbbiakban itt nem tárgyaljuk őket, csak felsorolásra kerülnek. A 

fájdalomszindrómákhoz tartoznak a neuropátiás1 fájdalom-szindrómák (lásd még 3.10. fejezet); az egyéb 

krónikus betegségekhez tartozó fájdalom-szindrómák (hemofília, sarlósejtes anémia), fantomfájdalmak (lásd 

még 3.5. fejezet), krónikus fejfájások (lásd még 3.14. fejezet). 

A másik a daganatos betegségekhez kapcsolódó fájdalmak csoportja, melyet az alábbiakban mutatunk be. 

11.2.2.2.1. 2.2.2.1. A daganatos fájdalmak 

A daganat kezelése kiválthat akut fájdalmakat, melyeket ennek megfelelően kell ellátni. A daganatos 

betegségeknél megjelenő fájdalom többnyire krónikus, de vannak epizodikus, ún. áttöréses fájdalmak is. 

Etiológiai felosztás szerint: 

• a primer tumor vagy a metasztázis elhelyezkedése miatti fájdalmakról (csontok, idegi struktúrák infiltrációja, 

kompressziója); 

• a daganat másodlagos következményeként létrejött fájdalomról (felfekvés, hólyagspazmus); 

• a kezelésekhez társuló fájdalomról (posztoperatív, posztkemoterápiás következmények); 

• és a daganatos betegségtől relatíve függetlenül megjelenő fájdalmak (pl.: migrén); 

• illetve ezek kombinációi. 

                                                           
1Primér idegrendszeri károsodás vagy működési zavar indítja el, az idegek lefutása mentén jelentkezik; az esetek többségében nem önálló 
kórkép, kb. 400 etiológiai okot ismerünk, mint például a diabetes, infekciók, gyógyszerek, krónikus bronchitis. 
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A szövetek infiltrációja okozta fájdalom általában elveszíti veszélyt jelző szerepét, mert többnyire a betegség 

előrehaladott állapotában jelenik meg, ám az életminőséget így is jelentősen rontja. Jellemzői: a fájdalom 

egyszerre több helyen lokalizálódhat, különféle szindrómák formájában, melyek etiológiája is eltérő lehet. 

Tartósan is megjelenhet, de tevékenységhez kötötten is, és jellegét tekintve is sokféle lehet. Ezért rendkívül 

hangsúlyos a részletes fájdalominterjú felvétele az alapos fizikai vizsgálat mellett. 

A daganatos betegek 70-85%-ánál jelenik meg a fájdalom, amely folyamatosan rosszabbodik, és ezzel egyéb 

lappangó tüneteket mozgósíthat, szorongást kelthet, ennek ellenére a nem terminális daganatos betegek 

mindössze kb. 15%-a részesül fájdalomcsillapításban. A számok is jelzik, hogy ezen a területen még sok 

tennivaló van, és nem csak hazánkban, mivel a statisztikai adatok nemzetközi szinten sem sokkal jobbak. 

Tumoros betegségek ellátása során arra szoktak törekedni, hogy a fájdalmat a lehető legeredményesebben 

csökkentsék, hiszen a fájdalmat okozó hatások jelentősen megrövidíthetik a beteg élettartamát, aktuálisan 

kimerítik és adott esetben a személyiség is drámai módon megváltozhat. Ezek miatt a radikálisnak nevezhető 

eljárások ezekben az esetekben gyakoribbak, mint más fájdalombetegeknél. Ilyen eljárás pl. a centrális vagy 

perifériás tractotomia, amelynek lényege a fájdalompálya átmetszése, de gyakori a (lokális) gyógyszeres blokád, 

akár opiáttartalmú szerekkel, tekintve, hogy az addikció veszélye ilyen esetekben minimális. A betegségből 

adódó pszichés változások nagyban rontják a beteg állapotát, a szorongás gyakran eluralja az életét, fél a 

fájdalomtól, a jövőtől, a haláltól, sokszor depresszió is fellép. Az életminőség valós javulása csak akkor várható, 

ha ezeket a tényezőket a medikális kezeléssel egyidejűleg figyelembe vesszük. 

A palliatív ellátásban alkalmazott fájdalomkezelési eljárások, gyógyszerelési protokollok és irányelvek 

tekintetében utalunk Ruzsa Ágnes (1999), Telekes András és Horváth Zsolt (2002), Simkó Csaba (2003; 

http://www.elitmed.hu/folyoiratok/lam/0305/6.htm) munkáira és a WHO (1998; 1992) útmutatásaira. A 

gyermekek daganatos fájdalmának enyhítésének a WHO külön kötetet szentelt (1998). 

11.3. 3. A krónikus fájdalom és érzelemszabályozás 

11.3.1. 3.1. Az érzelemszabályozás neuroanatómiai háttere 

Általánosságban az érzelmek idegrendszeri feldolgozási mechanizmusai az agy több területéhez köthetőek. A 

limbikus rendszer, az amygdala és a hipotalamusz lényeges szerepet töltenek be az érzelmek kialakulásában, az 

orbitofrontális kérgen át a striatumba továbbítódik az információ, majd a talamusz a jelet a motoros kéregbe 

továbbítja. A bazális ganglionok, mint a putamen, pallidum, nucleus caudatus a speciális funkciókért felelnek a 

különféle reakciók kapcsán, mint a beérkező érzelmi ingerek értékelése, az ingerek ún. affektív értékeinek 

meghatározása, vagy az érzelmileg és motivációsan kapcsolódó viselkedések megszervezése és elindítása, 

melyben a tanulási és jutalmazási mechanizmusok szabályozó szerepe kiemelt. A bazális ganglionok neuronjai 

plasztikusak, az egyszer asszociált kapcsolatok gyorsan működésbe lépnek, ha veszélyes ingerre emlékeztető 

elemmel találkoznak, és az inger értékelésével segítik a szervezet minél hatékonyabb riasztását. A cinguláris 

kéreg az érzelemszabályozásban érintett, a figyelmi és emocionális információkat hozza közös nevezőre. Az 

insula a fenyegető ingerekre adott válaszban vesz részt. A bal féltekére általában az analitikus, a jobb féltekére 

pedig a holisztikus feldolgozás jellemző. Az érzelmek feldolgozása olyan folyamat, amelyben mindkét félteke 

involvált, más módon és más folyamatok által. A bal félteke általában az okok interpretációjában játszik 

szerepet, segít csökkenteni a kognitív disszonanciát, célja az ellentmondásmentes információösszegzés. A jobb 

félteke az externális és internális ingereket azonban elsősorban érzelmi oldalról dolgozza fel. A léziós és 

stimulációs tapasztalatok azt mutatják, hogy a jobb frontális területek (elsősorban prefrontális cortex; PFC) 

jelentősebbek a negatív emóciók megélése kapcsán, míg a bal frontális területek a jobb oldal gátlása kapcsán 

erősítik a pozitív érzelmek megjelenését. 

11.3.2. 3.2. Érzelemszabályozás és stratégiák krónikus fájdalomban 

„Az érzelemszabályozás olyan extrinzik és intrinzik folyamatokból áll, amelyek az érzelmi reakciók 

monitorozásáért, értékelésért és módosításáért felelősek, különös tekintettel az érzelmi reakciók intenzitására, 

idői jellemzőire, annak érdekében, hogy a célok elérése lehetővé váljon.” (Thompson, 1994. 27-28. old., id. 

Kopp, 2003. 360. old.) Az érzelemszabályozás folyamata az emóciók fenntartását, csökkentését, gátlását, tehát 

teljes viselkedéses dinamikáját végzi a célok elérése érdekében, ennek egyik lehetséges formája az 

érzelemkontroll, amely a negatívan minősített érzelmek regulációját jelenti. 

A diszfunkcionális szabályozási formák jelentős szerepet játszanak számos patológiás állapot megjelenésében, 

így a szorongásos zavarokhoz, depresszióhoz társuló katasztrofizáló gondolatok esetében is. 
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Az érzelemszabályozás2 idegrendszeri háttere egyre intenzívebben kutatott terület. Greenberg (2007, id. 

Kökönyei, 2008) szerint corticalis (explicit) és subcorticalis (implicit) reguláció különíthető el. Előbbi tudatos, 

kontrollfolyamatokra épül, és elsősorban a bal félteke egzekutív folyamataival áll összefüggésben, utóbbi a jobb 

féltekéhez kötődik és jóval automatikusabb. 

Az érzelemszabályozás implicit folyamata, mely a hatékony érzelmi működés alapja, Kökönyei (2008) 

összegzése alapján a következőkkel írható le: az érzelmek elfogadása; ezek tudatos megértésének képessége; a 

megfelelő és adaptív impulzuskontroll kivitelezése; a szituációhoz illeszkedő érzelemszabályozó technikák 

rugalmas helyzetnek megfelelő és célelérést összehangoló használata. 

Az emocionális reguláció működése kapcsán két stratégiát emelünk ki, amelyek relevánsak témánk 

szempontjából, és akadályozzák a fájdalomélmény érzelmi aspektusának fentebb ismertetett, hatékony 

feldolgozását. 

• Az ún. előzményközpontú stratégia a bemenet megváltoztatását végzi, mint a szituáció módosítása, 

elkerülése, a figyelmi fókusz befolyásolása. Azáltal hat az érzelmek megjelenésére, hogy a megelőzést 

próbálja megvalósítani. Ez az elkerülő stratégia a fájdalom esetében inaktivitást, izolációt elkerülést 

eredményez. 

• A másik ún. válaszközpontú működésmód a már létrejött kimenetet, azaz a létrejött érzelmet próbálja 

módosítani. Intenzitásváltozás, elnyomás, érzelmi gátlás, egyéb kognitív stratégiák sorolhatóak elsősorban 

ezekhez a folyamatokhoz. A negatív érzések, mint pl. a fájdalom, szorongás kapcsán a katasztrofizálás, az 

önvád, mások hibáztatása konzerválhatja az emóciókat, míg az újraértékelés, perspektívaváltás, a fiziológiai 

folyamatok kontrollja csillapíthatja azt. Hosszútávon, paradox módon növeli a negatív érzelmekre való 

visszaemlékezést, csökkenti a pszichológiai jóllét minden dimenzióját,3 idővel kialakulhat a társas 

kapcsolatok elkerülése is. 

A válaszközpontú stratégiához tartozó érzelemkifejezési gátoltság, szuppresszió aláássa nem csak a társas 

kapcsolatokat, hanem a kognitív funkciókat is, mert a gátlás folyamatos fenntartása jelentős energiát igényel, ez 

pedig egyre rugalmatlanabbá, rigidebbé és a kontextustól függetlenné teszi a megjelenő viselkedést. Valójában, 

ebben az esetben az elfojtás elhárító mechanizmusról van szó, amely mint védekező viselkedés is megjelenik és 

egyre nagyobb szerepet játszik a nem adaptív érzelemszabályozásban. 

Az érzelemszabályozás folyamatának megértése segítheti nem csak a negatív érzések alakulásának, 

regulációjának megértését, hanem a prevenció és intervenció tervezését is. 

A krónikus fájdalom esetében mind az előzmény-, mind a válaszközpontú működésmód jelentőséggel bír a 

számunkra a katasztrofizáló gondolatok hatásmechanizmusait tekintve. A fájdalom és a fájdalomra adott negatív 

érzelmi válaszok egymást kölcsönösen meg- és felerősítik, fokozva ezzel a fájdalom átélt mértékét. 

11.3.3. 3.3. A negatív és pozitív érzelmek kapcsolata a krónikus fájdalommal 

Az akut fájdalom megjelenésével kapcsolatban is említésre került (3.11. fejezet), hogy a D-típusú 

személyiséghez4 tartozóak hajlamosabbak a szív- és érrendszeri betegségekre és a fájdalomszindrómákra is. Az 

ebbe a csoportba tartozó emberek többségében az említett előzmény-, de még inkább a válaszközpontú 

stratégiákat használják érzelemszabályozási módként. Azaz inadaptív, negatív érzelmi viszonyulásokat 

alkalmaznak, úgymint túlzott és állandósuló aggódás, irritabilitás, távolságtartás, zárkózottság, bizalmatlanság, 

valamint általában véve depresszió és zárkózottság. A társas támogatást alacsony szintűnek érzékelik, dacára a 

környezet esetleges pozitív erőfeszítéseinek. 

                                                           
2Az érzelemszabályozás folyamata a pszichoanalízisből elsősorban az automatikus, tudattalan elhárító mechanizmusok szerepét; a stressz 
kutatásával foglalkozó eredményekből a főleg konkrét helyzetekkel való megküzdést; a fejlődéspszichológiából az önszabályozás 

koncepcióját és az elsődleges szocializáció által kialakult kölcsönhatásokat; a tanuláselméletekből az érzelmi válaszok kondicionálhatóságát 

hasznosítja. A felsorolt tudás egészül ki a tágabb szociális kontextusban létrejött interakciók és tapasztalatok szerepével, az idegrendszerben 
lejátszódó változások hatásmechanizmusaival, amely mint egy belső hardver lép működésbe az említett „szoftverek által futtatott 

programokkal”. A leírt folyamatok kölcsönösen hatnak és visszahatnak egymásra, szétválasztásuk szinte kizárólag elméleti síkon valósulhat 

meg. 
3Környezeti hatóképesség, személyes növekedés, önelfogadás, életcélok, autonómia, kapcsolatok. 
4D-típusú személyiség (distressed personality) (Denollet, 1996, id. Tiringer, 2007) átfogó és tartósan jellemző munkamódot ír le, amelyben a 

személy tudatosan törekszik a negatív érzelmeit elnyomni, jellemző: a negatív affektivitás, a boldogtalanság érzete, pesszimizmus, 
irritabilitás, megjelennek a depresszió és szorongás tünetei, a szociális gátoltság, hiányzik a biztonságérzés. 
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Intrapszichés szinten érzelmi nehézségek, a krónikus feszültségérzet, düh, pesszimizmus, fáradtság és vitális 

kimerültség jelennek meg. Kutatások kimutatták, hogy akik a fájdalomérzést megpróbálják elnyomni, a felsorolt 

tényezők súlyosbító hatása miatt a fájdalmat – paradox módon – még intenzívebben élik meg. A krónikus 

fájdalommal élők negatív érzelmei gyakran a környezetükre, az őket ellátó személyzetre, családra vetülnek, 

miközben elsősorban önmagukra és a korlátozottságukra dühösek. Viselkedésükben igyekeznek a fájdalom és a 

fájdalomról alkotott szubjektív elképzelésük kapcsán a fájdalmat kiváltó tényezőnek tartott ingereket, 

helyzeteket kontrollálni, ám ezek a kísérletek kudarccal végződnek, hiszen téves interpretációkon alapulnak, így 

a negatív érzések megjelenésének gyakorisága és intenzitása csak tovább fokozódik. Mindez tovább erősíti azt a 

kezelési modellt, mely a fájdalom kontrollálása helyett a fájdalom jelenlétének elfogadását említi az első lépések 

között, javítva a betegek életminőségét és lehetővé téve a további terápiás intervenciók hatékonyabb 

megvalósulását is. A jobb érzelemszabályozás, a pozitív érzelmek fenntartásának és a negatív érzelmek gyors 

csökkentésének képessége alacsonyabb fájdalomérzet megélésével társul. Az utánkövetéses vizsgálatok 

tanulsága szerint a családi, interperszonális konfliktusokban volt a legkevésbé hatékony a negatív érzelmek 

gyors csökkentésének képessége, mely eredmény szintén jelzi a családi kontextus figyelembevételének és 

bevonásának fontosságát a fájdalom terápiája során. 

11.3.4. 3.4. Alexitímia5 és krónikus fájdalom 

Az alexitímia az érzelmek azonosításának, felismerésének nehezítettsége. Azok az alexitímiás személyek, akik 

bármilyen oknál fogva krónikus fájdalommal élnek, még nehezebb helyzetben vannak, mint nem alexitímiás 

betegtársaik. Az ebbe a csoportba tartozó személyek az érzelmekből (öröm, félelem) adódó testi szenzációkat a 

test betegségjelzéseiként interpretálják, így többnyire szomatizáló betegeknél találkozunk a jelenséggel. Nem 

valósul meg a személyeknél az érzelmi arousal okozta testi tünet és a fizikai betegség által kiváltott szomatikus 

szenzáció közti különbségtétel, mely jellemezhető még alacsony érzelmi tudatossággal és az érzelemmegélés 

differenciálatlanságával is. 

Fájdalom esetén az ilyen személyek nem tudják a fájdalom okozta negatív érzéseket, az egyéb érzelmi 

állapotokat sem azonosítani, ezért a megélt érzelmek is erősítik a fájdalomélményt, illetve maga az érzelmi 

arousal is fájdalomként kerül kommunikálásra. 

A jelenség megértése és kezelése az érzelemszabályozás zavarának elméletéből vezethető le, amely mind az 

alexitímiás beteget kezelő team számára fontos információ az intervenció megtervezésénél, mind a családon 

belüli kommunikáció kialakításának lényeges alapja. Ilyen esetekben érdemes a családtagoknak, házastársnak is 

megmutatni, hogyan segíthet felismerni és megkülönböztetni az érzelmi és a fájdalommal kapcsolatos 

kommunikációs jelzéseket, és a különbségtétel alapján szervezni a megfelelő válaszreakciókat is. 

11.4. 4. A krónikus fájdalom és a distressz 

A stressz definícióját tekintve nem más, mint a veszélyre adott adaptív és túlélést segítő reakció, a szervezet 

pszichofiziológiai válasza a homeosztázist megzavaró ingerekre. A stresszreakció, a fájdalomra adott reakcióhoz 

hasonlóan, három szinten megy végbe: 

• az emocionális tapasztalatok, affektív reakciók szintjén; 

• a neuronális, neuroendokrin, endokrin és immunmediált aktiváció szintjén; 

• a látható viselkedés szintjén. 

A stresszreakció megvalósulását több tényező együttes befolyása hozza létre, hiszen függ a stresszor 

minősítésétől, intenzitásától, az egyéni megküzdési stratégiák alkalmazhatóságától és sikerétől, a helyzet 

kontrollálhatóságától, az előfordulás gyakoriságától. Stresszor bármi lehet, amelyet az egyén kihívásként 

(eustressz) vagy fenyegetésként (distressz) él meg. A stresszor szót általában akkor használjuk a mindennapi 

kommunikációnkban, ha egyértelmű testi reakciókat, tüneteket élünk meg a megterhelések kapcsán. 

Distressznek nevezzük azokat a negatívnak, fenyegetőnek értékelt megterheléseket, amelyet hosszú távon 

csekély mértékben vagy egyáltalán nem tudunk kontrollálni, és olyan fiziológiai aktivációt eredményez, amelyet 

nem vagyunk képesek semlegesíteni, ezért a szervezet fiziológiai reakcióin keresztül szabályozási zavart indít 

                                                           
5 „a” fosztóképző; „lexis”: kifejezés; thymos: érzelem (görög). Az érzelemszabályozás és -kifejezés zavara, a személy nehezen ismeri fel az 

érzelmeit, nem tudja differenciálni őket, ezért kommunikálni, kifejezni sem tudja azokat, az érzelmi arousal és a szomatikus jelzések között 

nem tud különbséget tenni, illetve az érzelmek okozta fiziológiai változásokat is testi problémáknak, vagy külső tényezőknek tulajdonítja, 
szegényes a fantáziája, és kifelé orientált kognitív stílus jellemzi. 
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el. Minél tartósabb a distressz jelenléte a személy életében, annál valószínűbb, hogy betegséget okoz a 

szervezetben, és a tehetetlenség, reménytelenség érzésével társul. 

11.4.1. 4.1. A krónikus fájdalom, mint stresszor 

A fájdalom, eredeti jelzőfunkciója szerint olyan stresszor, amely zavarja az egyén fiziológiai és pszichológiai 

egyensúlyát, tehát stresszt eredményez, és ezzel alkalmazkodáshoz vagy védekező válaszhoz vezet, mind 

élettani, mind pszichés szinten. A fájdalom olyan, a szervezetet fenyegető stresszor, melyet még akut esetben is 

gyakran, de krónikussá válás esetén a legtöbb páciens befolyásolhatatlannak, és/vagy bejósolhatatlannak él meg. 

Minél befolyásolhatatlanabbnak tűnik a fájdalom, annál nagyobb mértékű stresszreakciót vált ki. A fájdalom 

észlelése és értékelése azonban szubjektív. A kontroll érzete fájdalom esetében is csökkenti a stressz által 

kiváltott szorongást. A megjelenő stresszreakció érzelmi, viselkedéses és fiziológiai szinten is igyekszik a 

szervezetet felkészíteni a veszély elkerülésére, vagy a megküzdésre. Krónikus fájdalom esetén az inger azonban 

már elveszti ezt az adaptív, elkerülhető veszélyt jelző funkciót, mindemellett a reakciók továbbra is 

fennmaradhatnak, ami kimerüléshez vezethet, hiszen a megzavart homeosztázis helyreállítása végső soron ezen 

reakciók útján sem történik meg. A stresszre adott leggyakoribb reakció, a szorongás, nagyon gyorsan kialakul a 

betegben, annak ellenére, hogy a szorongás elsődleges célja szintén olyan adaptív folyamatok mozgósítása 

lenne, amely segíti a szervezet adekvát megküzdését. A krónikus fájdalom okozta helyzetben azonban ez nem 

lehetséges, a szorongás által facilitált erőfeszítések, figyelmi reakciók nem vezetnek eredményre. A fiziológiai 

készültség a fájdalom, a stressz és a szorongás következtében egyre aránytalanabbá és indokolatlanabbá válik, 

függetlenedik az eredeti jelzőfunkciótól, gátló tényezővé válik a mindennapokban, az érzelmi és kognitív 

válaszok túlzóvá válnak, és mivel az így létrejövő feszültségérzet is vegetatív változásokkal jár, a fájdalomérzet 

csak tovább fokozódik. 

Az általános stresszorok és a fájdalom mint stresszor fiziológiailag egyformán hatnak a szervezet működésére, 

azaz a fájdalom, mint bármely más stresszor, aktiválja a HPA-tengelyt és a szimpatikus idegrendszert általában. 

Ezek hosszú távú aktivációja azonban felerősíti a fájdalom okozta kímélő viselkedésből is fakadó 

izomdegenerációt, valamint károsan hat a csontok és az idegszövet általános állapotára is. 

Ebben a folyamatban a már fennálló fájdalom, mint distresszt kiváltó tényező megerősíti és fokozza a 

fájdalommal kapcsolatos működésmódokat, ezáltal okozva további nehézségeket a személy életében. Más a 

helyzet azonban akkor, ha a fájdalom korábban nem volt jelen, hanem egyéb, tartós megterhelésből fakadó 

distressz-reakció következményeként jelenik meg. 

11.4.2. 4.2. A distressz okozta krónikus fájdalom 

A distressz, melyet kedvezőtlenül értékelt, hosszan fennálló, kis mértékben vagy nem kontrollálható stresszor 

vált ki (például munkanélküliség, szalagmunka stb.), szabályozási zavart okoz a szervezetben, ez által 

betegségfolyamatokat indítva el. Krónikus fájdalom esetében a leggyakrabban a neuromuszkuláris tünetek 

fordulnak elő, a tremortól az izomgörcsön át az izomgyengeségig bezárólag. Nem minden izomcsoport reagál 

egyformán, a fej, nyak, váll, hát, arc izmai általában intenzívebben érintettek, viszont a folyamatos vagy 

nehezen lecsengő izomfeszültség miatt kialakuló helyi gyulladásos folyamatok aktiválják a korábban nem 

működő, nem ingerelt nociceptorokat is, amely fokozza az izomfeszülést, ilyen módon pedig öngerjesztő 

folyamat jön létre. Az akut fájdalom okozta megterhelés egyik legjelentősebb rizikótényezője a leírt 

folyamatnak, amely elsősorban azokat a személyeket veszélyezteti, akik a mindennapok kapcsán objektív 

mértékben is nagyobb mértékű distressznek vannak kitéve, és amely ezáltal is a fájdalom krónikussá válásához 

vezethet. 

11.5. 5. A krónikus fájdalom és szorongás 

Ahogy már említettük, a szorongás a stresszre adott egyik leggyakoribb reakció. A szó eredeti jelentése aggódó, 

zaklatott, a lelket gyötrő állapotra utal (latin: angor, anxietas). Bizonyos mértékű szorongás elősegítheti az 

egyéb erőforrásainak optimalizálását egy adott cél elérése érdekében, azonban ha azonban ez nem tud 

megvalósulni, akkor kórossá és gátló tényezővé válik. 

A szorongást megfogalmazhatjuk univerzális emberi tapasztalatként, az egészséges személyiség alapvető 

képességeként, amely vészhelyzetben aktiválja a szervezetet, azaz úgy, mint a stresszorok által kiváltott 

stresszreakció pszichológiai vetületét. A szorongás komplex jelenség, mely élettanilag a stresszre adott reakció 

az aktivációtól a kimerülésig, amely a személyiség főbb területein affektív, kognitív és viselkedéses módon 

jelenik meg, funkciója az adaptáció. 
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Ha az állapot tartóssá válik, akkor az adaptív funkció már nem tud megvalósulni, a distresszel való megküzdés 

sikertelen lesz, a figyelem is inkább a fájdalomra összpontosul, így ennek fokozódásához vezet, amit a 

szorongás fiziológiai, érzelmi és viselkedéses tünetei csak súlyosbítanak (lásd még 4.7. fejezet). Mivel az 

adaptációra tett sikertelen kísérletek törvényszerűen distresszt indukálnak, a szorongás krónikus fájdalom esetén 

szinte elkerülhetetlen, idővel pedig dekompenzáció, fiziológiai és érzelmi szabályozási zavar áll be. A személy 

kontrollérzete megváltozik, ez pedig szintén fokozza a vulnerabilitást és stresszérzékenységet. A szorongás 

tartóssá válásában a fiziológiai tünetek és azok téves értelmezése, majd az ebből fakadó kognitív sémák 

megerősödése kiemelt szerepet játszik (lásd még 3.12.9.3. alfejezet). Az érzékenységet csak fokozza, ha a 

személy élete akár a fájdalom következtében, akár attól függetlenül pszichoszociális rizikófaktorokkal is terhelt, 

mert ezáltal hajlamosabbá válik a nehézségeket még fenyegetőbbként interpretálni, és ez is csökkenti a 

megküzdési stratégiák hatékonyságát. 

A szorongás megjelenése összegzi és fel is erősítheti az érzelemszabályozás és érzelemszabályozási stratégiák 

hibás mechanizmusainál, a szervezet jelzéseit tévesen interpretáló alexitímiás személyeknél és a distresszre 

adott tartós reakcióknál áttekintett fájdalmat erősítő folyamatokat. 

A szorongás a fájdalom minősítésében is kiemelt szerepet játszik, és mivel növeli az általános feszültségi 

szintet, ezért ez növeli a megélt fájdalom mértékét is. A helyzetértékelés ilyenkor olyan kognitív sémákkal 

jellemezhető, amelyek érzékenyítettek a fenyegető jelzésekre, minthogy céljuk tulajdonképpen a szervezet 

„túlzott védelme”. A kognitív jellemzők közé soroljuk a szorongó személy gondolatait, amelyben a veszély, 

fenyegetettség, félelem értékelése dominál. Ide tartoznak a szenzoros-perceptuális tünetek; a gondolkodási 

nehézségek, mint zavarodottság, nehézségek az összpontosításban, a gátoltság; továbbá a fogalmi tünetek, mint 

a kognitív torzítás vagy az ijesztő képzetek. 

Kiemelt a bizonytalanság, nyugtalanság érzése, amely a megoldások keresésében, illetve a jövőbeni események 

összefüggésében az aggodalmas, félelmetes, katasztrofizáló gondolatoknak központi szerepet biztosít, mind az 

Én, mind a Másikkal való kapcsolat, mind a Jövő és a Világ eseményei viszonyában, fokozva ezzel a fájdalmat 

megélő személy betegségtudatát, betegséggel kapcsolatos téves interpretációit, az állapotromlástól való félelmet, 

és a fájdalomtól való félelmet is. 

A szorongás, ahogyan ez a rövid áttekintés is mutatja, lényeges szerepet tölt be az akut fájdalmak krónikussá 

válásában, illetve a krónikus fájdalomszindrómák fennmaradásában, így megértése, figyelembevétele a 

fájdalombetegek kezelésének teljes folyamatában lényeges. 

11.6. 6. A krónikus fájdalom és a depresszió 

Klinikai és epidemiológiai szempontból a depresszió, ill. a depressziós tünetegyüttes önmagában is gyakran 

megjelenő kórkép, amely számos krónikus betegséggel társul. 

A test valamely megbízható működésének elvesztése, a krónikus fájdalom okozta egyéb veszteségek (fizikai 

aktivitás korlátozott mivolta, munkahely elvesztése, családi szerepek átrendeződése) az érzelmi egyensúlyra is 

negatívan hatnak, megjelenik a reménytelenség, csalódottság, harag, fáradtság, illetve a félelmek, amelyek utat 

nyitnak azoknak a kognitív sémáknak, amelyek a kezdeti negatív hangulatot tartósan depresszívvé hangolják. 

Kialakulhat a klinikai szintű depresszió, amely részben a pszichoszociális és fizikai aktivitásban bekövetkező 

veszteségre adott reaktív depressziót is jelentheti. 

A depresszív hangulat tovább erősíti a fájdalom észlelését, erősíti a dekondicionálási szindrómát, szerepet 

játszik a fájdalom fennmaradásában is, és megterheli az amúgy is sérülékenyebbé vált családi kapcsolatokat. 

Úgy tűnik, hogy a két jelenség, a fájdalom és a depresszió, kölcsönösen erősíti egymást. Kezelés hiányában a 

krónikus fájdalom törvényszerűen depresszióhoz vezet, de a klinikai depresszió előzmény is, érzékenyítő 

tényező is lehet a fájdalomszindrómák megjelenésében. 

A krónikus fájdalomszindrómás populáció és a normál populáció statisztikai adatainak összevetésével 

megállapítható, hogy az öngyilkosság megjelenése kétszer-háromszor gyakoribb a fájdalombetegeknél. 

A krónikus fájdalom és a depresszió mind biológiai, mind viselkedéses szinten egymást jelentősen átfedő 

jelenségek. Statisztikai adatok szerint a krónikus fájdalom és depresszió komorbiditásának prevalenciája akár 

87% is lehet. A fájdalom, depresszió, szorongás és alvási nehézségek olyan ördögi kört alakítanak ki, amely 

további súlyos pszichológiai, életminőségbeli romláshoz vezethet, ezért a fájdalombetegeknél minden esetben a 

teljes körű anamnézis és diagnosztika része a depresszió és szorongás felmérése is. 
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11.7. 7. Az akut fájdalom krónikus fájdalommá válása 

Az eddig áttekintett tényezők, mint az érzelemszabályozás deficitjei, distressz, szorongás, depresszió oki és 

facilitáló szerepet is betölthetnek az akut fájdalom krónikussá válásának folyamatában. Ez nem mond ellent 

annak a kijelentésünknek, mely szerint konkrét akut fájdalom ritkán vezet krónikus fájdalom kialakulásához. 

Azért nem áll fenn ellentmondás, mert az élet során szerzett bármely tapasztalatunk a fájdalomélménnyel, 

betegségélménnyel kapcsolatban részt vesz abban a folyamatban, amely a végül a krónikus fájdalomélmény 

egyéni minőségében tükröződik.6 

A krónikus fájdalom kialakulásának sematikus modellezésére több elképzelés született, melyből kettőt emelünk 

ki: 

1. Keefe (1982) meghatározása szerint három lépcsőben ragadható meg az akut fájdalom krónikussá válása: 

• Akut fájdalom esetén a sérülés arra ösztönzi a személyt, hogy eltávolodjon a sérülést okozó ingertől, és 

segítséget kérjen, ekkor maga a fájdalom érzékelése befolyásolja a fájdalomviselkedést. 

• A prekrónikus fájdalom kritikus időszak, ekkor a személy vagy a gyógyulás útjára lép, vagy elkezdi 

elveszíteni a reményt arra, hogy csökken a fájdalom, ez a pszichológiai intervenció szempontjából döntő 

szakasz. 

• Krónikus fájdalom esetén idővel kialakul az érzet periodikus és egyéni mintázata, mind pszichológiai mind 

szociális erőforrásokból is táplálkozva. Ez a periodikus vagy ciklikus mintázat azt jelenti, hogy az eddigi 

fájdalomviselkedés következményei a meghatározóak a további viselkedésre vonatkozóan. Vagyis ahol a 

szövetkárosodás megszűnte (gyógyulás) után is hosszan tartó fájdalom áll fenn, ott a krónikus fájdalmat 

tanult magatartásmintának tekinthetjük, mely beépül az egyén viselkedéses repertoárjába, a betegszerep 

más attribútumaival együtt, ugyanakkor az interperszonális kapcsolatok szabályozó elemévé is válik. 

2. Gatchel (1995) szintén három szakaszban modellezi a fájdalom krónikussá válását, és a diatézis – stressz 

modell7 gondolatmenetét használja keretként: 

• Az első szakaszban a fájdalom mellett intenzív érzelmi reakciók is megjelennek, amelyek adaptívak 

azáltal, hogy a fájdalomra irányítják a figyelmet, illetve a gyógyulás lehetőségeinek keresésére motiválják 

a személyt. 

• A második szakaszban a fájdalom már hosszabb ideje jelen van, akár két-négy hónapja, és a korábbi 

adaptív érzelmek, mint az aggódás, már haraggal, tanult tehetetlenséggel, fáradtsággal társulnak. A 

fájdalom jelenlétére, mint stresszorra adott reakció az egyén veleszületett és tapasztalati úton kialakult 

reakciómódjainak összességén múlik, és a személy életében jelenlevő hajlamosító tényezők 

súlyosbodásához vezet. Az egyéni diatézis adja meg azt a „gyenge pontot”, amely a fájdalom tartóssá 

válásának útját megnyitja. 

• A harmadik szakasz már a krónikus fázis, megjelenik a betegségtudat, betegszerep. „Fordyce (1996) 

szerint a krónikussá vált fájdalom inkább pszichoszociális probléma medikális tényezőkkel, mint 

medikális probléma pszichoszociális tényezőkkel” (Kökönyei, 2008, 17. old). 

11.7.1. 7.1. Iatrogén rizikófaktorok a krónikussá válás folyamatában 

Abból, hogy a fájdalmat direkt módon nem tudjuk megragadni, vizsgálati nehézségek fakadnak,8 és csak idő 

kérdése, hogy az orvos-beteg viszonyban megjelenjen az a közös félreértési és félreértelmezési pont, amelyben 

végül minden résztvevő azt hiszi, hogy a krónikus fájdalom hátterében ugyanolyan kézzelfogható, 

körülhatárolható szomatikus okot kell megtalálniuk, mint az akut fájdalom esetében. Ez a téves meggyőződés 

nem veszi figyelembe a krónikus fájdalom természetét, szintjeit, megjelenését és a fennmaradását facilitáló 

folyamatokat. Így az okok és lehetséges megoldások kutatása már egészen korán tévútra jut. A vázolt helyzet 

következtében az alábbi iatrogén tényezők megjelenésére lehet számítani: 

                                                           
6A fájdalom neuromátrix elmélete részben fejezetünk 3.12.8.2. pontjában, részben a 3.11. fejezetben került kifejtésre, amely integrálja az 
említett folyamatok működését. 
7A betegségek kialakulásában a specifikus veleszületett vagy szerzett hajlam: a diatézis; és az ezzel kölcsönhatásba lépő nem specifikus 

pszichoszociális stressz hatásának összefüggése. 
8Lásd: 3.12.11. A fájdalom vizsgálata c. alfejezet. 
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• Túlzott mértékű (túl sok és indokolatlanul invazív) diagnosztikai eljárások elvégzése, és azok téves 

értelmezése; 

• Téves indikáció miatti invazív eljárások, amelyek további kockázatot jelentenek; 

• egyoldalúan szomatikus gondolkodás és a kezelési tervek; 

• túlzott vagy nem kellő mértékű gyógyszeres fájdalomcsillapítás; 

• a pszichoszociális faktorok és pszichés komorbid tényezők figyelmen kívül hagyása. 

A beteg személyen egyre inkább eluralkodik a befolyásolhatatlanságtól való félelem érzése. Ennek 

következtében gyakran beindul a „doctor shopping” folyamata: a beteg orvostól orvosig jár, nem bízik a 

szakvéleményben, hibát keres a vizsgálatokban, kezelésekben, egyre csalódottabb, bizalmatlanabb, és egyre 

inkább attól fél, hogy valamilyen fel nem ismert betegség okozza a tüneteket. Ezek az érzések rányomják a 

bélyegüket a személy mindennapjaira, és a tünetek súlyosbodásához is vezethetnek. 

Ez a páciens részéről azt eredményezi, hogy nem csak a fájdalom kellemetlen érzete az, ami akadályozhatja az 

adaptációban az élet több területén is, hanem a félelmek is, amelyek a fent említett tényezőkből fakadnak. 

Mindez további és folyamatos stresszt jelent, veszélyezteti az érzelmi stabilitást, figyelmet, kognitív 

működéseket. A betegek egyre zárkózottabbá, elutasítóbbá válhatnak, hiszen gyökeret ver bennük a 

bizalmatlanság, bizonytalanság érzete, hogy senki nem segít, nem bízik ítélőképességükben, érzékletükben, nem 

hisznek nekik. Ez annál is súlyosabb, mivel egy kimondott segítségvárás mellett jelenik meg. 

A fájdalom önmagában is csökkenti az ember koncentrálóképességét, alkalmasságát arra, hogy az élet akár 

egyszerű dolgait is optimálisan teljesítse. Az egyén csalódik önmagában és azt érzi, környezetének is 

folyamatosan csalódást okoz. A szenvedés olyan szintig szűkítheti az életteret, hogy a fájdalommal való 

foglalkozás majdnem kizárólagos életprogrammá válhat. Ez a társas kapcsolatokra is komolyan kihat, akár 

szociális izolációba torkollhat (válás, az egészséges fél kilép a párkapcsolatból; a munka elvesztése, 

rokkantosítás miatt anyagi lecsúszás következik stb.). Ha az orvos nem tud hatékony terápiát ajánlani, – és 

ebben a csapdás és félrecsúszott értelmezési rendszerben nagy valószínűséggel nem lesz sikeres a csak 

szomatikus terápia –, akkor a beteg benne is csalódik és elkezdődik egy egyre elkeseredettebb orvostól orvosig 

vándorlás. 

A páciens és orvosa is úgy érzi, hogy kudarcot vallott. Ez a sikertelenség mind a két félben visszatetszést 

kelthet, bizalmatlanságot szül, ez számos énvédő mechanizmust aktiválhat. A kudarc élménye pedig önmagában 

számos belső és szociális konfliktus forrása lehet, arról nem is beszélve, hogy a pácienshez sokszor nem 

betegként, hanem képzelt betegként, hipochonderként viszonyulnak, ami kétségbe vonja hitelességét az élet sok 

más területén is. Ez általánosságban is rontja a betegek amúgy is sokszorosan megterhelt élethelyzetét. A 

krónikus fájdalom kezelésében egy teljesen más terápiás megközelítésre lenne szükség, melynek megértéséhez a 

három lépésben, sematikusan vázolt krónikussá válási folyamat tényezőinek szerepét érdemes részletesebben 

megvizsgálni. 

11.8. 8. A krónikus fájdalom kialakulása 

Az említett tényezők egyik nagy csoportja a fájdalom pszichoszociális vonatkozásait foglalja magába, a másik 

rész a fiziológiai ismeretekre vonatkozik. Azt azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy 

külön pontban tárgyaljuk a fiziológiai és pszichoszociális folyamatokat, ez csak az információk könnyebb 

kezelhetősége miatt történik, a vázolt folyamatok együttesen és elválaszthatatlan kölcsönhatásban zajlanak. 

11.8.1. 8.1. Az akut fájdalom krónikussá válásának pszichoszociális háttere 

11.8.1.1. 8.1.1. A kapcsolatok rendszere 

Az akut fájdalom krónikussá válását több tényező összjátéka határozza meg, a folyamat alakulását eltérő 

viselkedések kísérik, melyeket a kezelés kidolgozásánál értékes támpontoknak tekinthetünk. Ezek a biográfiai és 

egyéb pszichoszociális tényezők egy tágabb tapasztalati keretben értelmezhetőek, amelyet a társas integráció 

fogalma fed le. Ez tág keretet biztosít a szociális környezet különféle formáinak, kezdve a szoros, intim 
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kapcsolatoktól az egészen laza közösségi kapcsolatrendszerekig,9 felölelve az egyén szerepeit, viszonyait, 

aktivitását a szociális életben. 

A fájdalom, mint tünet vagy betegség soha nem légüres térben, soha nem csak a beteg személyét érintve jelenik 

meg. Mindaz, ami a krónikus betegség megjelenése, megértése és kezelése kapcsán történik (lásd még 7.14. 

fejezet), az ebben a kontextusban értelmezhető és ragadható meg, annak ellenére is, hogy a továbbiakban ennek 

hangsúlyozására nem, vagy csak helyenként térünk ki. A társas- és elsősorban családi kapcsolatok rendszere10 

ezért állandó háttér- és hatótényezőként van jelen, amelynek néhány aspektusát, mint rizikótényezőket az 

alábbiakban soroljuk fel: 

• krónikus fájdalombetegség a családban (általában az azonos nemű családtagnál gyakoribb, a fájdalom 

lokalizációja is gyakran megegyezik); 

• veszteségélmények (kötődési személy, munkahely, anyagi biztonság elvesztése); 

• érzelmi depriváció, elhanyagolás; 

• testi bántalmazás; 

• szexuális bántalmazás. 

Szociális rizikófaktorok, amelyek a környezet reakciói és a páciens magatartásának összjátékából adódnak: 

• direkt pozitív megerősítés, támogatás, figyelem a családtagok és barátok részéről; 

• másodlagos betegségelőnyök;11 

• harmadlagos betegségelőnyök (lásd a 3.12.9.5. alfejezetben) 

• hiányzó és a betegség miatt sérült szociális és munkahelyi perspektívák; 

• hospitalizálódás, vagy függőségi viszony kialakulása (az egészségügyi rendszertől, kezelés miatt, az orvos 

személyétől), mint iatrogén ártalom. 

A társas támogatás kapcsán a házastárs és a közvetlen családtagok reakciója kiemelt, melyek a másodlagos 

betegségelőnyök megvalósulási lehetőségeivel szoros összefüggésben vannak. A fájdalomtól szenvedő egyén 

(beteg) különleges bánásmódra számíthat környezetétől: odafordulást, figyelmet, törődést, együttérzést kaphat. 

Szerepeit redukálhatja, hiszen mentesülhet feladatok, kötelezettségek, munka alól. A fájdalommal járó 

szociálpszichológiai előnyök ellensúlyozhatják a szenvedést, és hozzájárulhatnak a fájdalom kondicionálásához, 

a tanult fájdalomviselkedéshez. A túlzó gondoskodás a család részéről, ahogyan említettük, rizikótényező a 

fájdalom krónikussá válásában, és az erre épülő inadaptív megküzdési módok megvalósulásában, de a büntető 

magatartás is éppen ennyire káros, végeredményben a tünetek súlyosbodásához vezet. 

Ha a beteg munkaképessége olyan mértékben csökken, hogy elveszíti a munkáját, ez nem csak anyagilag hat 

negatívan a környezetére, de szerepein és azok elvesztésén, vagy átírásán keresztül az identitására is. Aki 

korábban családfőből betegszerepbe kényszerül, eltartóból eltartottá válik, annak házastársként, szülőként 

megváltoznak a szerepei, feladatai. Nem csak a munka és feladatok világából vonódik ki, hanem a család 

szórakozásából, szabadidős tevékenységéből is kiszorul. Ezért az 1. ábrán is szemléltetett szociális és 

pszichológiai tényezők ismerete nem csak a fájdalom krónikussá válásában, hanem a fájdalomviselkedés 

fennmaradásában is kulcsfontosságú, ezért lényeges, hogy a terápia tervezésénél mindezen tényezőket 

együttesen vegyük figyelembe. Ez által a terápiák hatékonysága is jelentős mértékben növelhető. 

A fájdalomviselkedés pozitív megerősítését jelenthetik a következők: 

• Ágynyugalom: mentesül teendői alól, környezete igényei szerint ellátja. 

                                                           
9Három tényező mentén jellemezhető: szociális hálózat; az egyén szociális aktivitása; és a társas támogatás segítségével. 
10Egy széleskörű tanulmány szerint az érzelmi támogatás hat leginkább a személy egészségi állapotára, míg az instrumentális támogatási 
formák hatása nem mérhető egyértelműen (lásd még a 7.13. fejezet). 
11Elsődleges betegségelőnyökről beszélünk, amikor a tünet olyan belső igényekkel kapcsolatos, mint a feldolgozatlan gyász; másodlagos 

betegségelőnyökről van szó, ha érzelmi okok megakadályozzák a betegszerep elengedését (felelősség, kötelezettségek alól mentesül a 
személy); harmadlagos betegségelőny pedig ha anyagi vagy erkölcsi haszon motiválja a betegség fennmaradását. 
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• Gyógyszer: a fájdalomcsillapító igénye a fájdalom ismételt kifejezésére ad lehetőséget, így ez az interakció is 

beépül a környezetet kontrolláló mechanizmusok közé. 

• Figyelem: az egyén hogyléte, fájdalma utáni érdeklődés ugyancsak megerősítője a fájdalom kifejezésének. 

Esetleges anyagi előnyök, járadék nem tudatosan, nem szándékoltan is fixálhatják a fájdalomviselkedést. 

(Kiemelendő, hogy a felsorolt fájdalomviselkedést megerősítő tényezők NEM azt jelentik, hogy az 

ágynyugalom, a szükség szerinti gyógyszeradagolás, vagy a betegre való odafigyelés minden esetben 

automatikusan pozitív megerősítő hatású. Ez a felsorolás azt jelenti, hogy ezek olyan tényezők, melyek 

előfordulhatnak bizonyos körülmények között a családi-kapcsolati dinamikában, és hozzájárulhatnak az akut 

fájdalom krónikussá válásához, ezért ezekre akár anamnézisfelvételkor, akár a kezelési terv megbeszélésekor 

érdemes figyelmet fordítani). 

Különösen segíti a fájdalom krónikussá válását a gyógyszer fájdalomfüggő előírása („szükség szerint”), a beteg 

ugyanis fájdalmat fejez ki, hogy gyógyszert kapjon; továbbá a „pihenjen, ha fáj” típusú bíztatások, melyek a 

figyelem és mentesítés mozzanatait közvetítik. 

A fájdalomviselkedés negatív módon is megerősíthető. Ha a fájdalomviselkedéssel a kellemetlen helyzetek 

elkerülhetők, akkor minden, ami csökkenti a fájdalmat, negatív megerősítő hatású (azaz hatástalan). Pihenés, 

vagy ágynyugalom lehetővé teszi a konfliktusok, konfrontációk, kellemetlen vagy félelmet okozó helyzetek 

elkerülését, tehát a fájdalom fenntartása az egyén érdekévé válhat a kapcsolatok rendszerében. 

A krónikus fájdalom kondicionálásához végül hozzájárul, ha a környezet (család) már nem erősíti meg a 

jóllétnek, jobbulásnak megfelelő viselkedést. A beteg tevékenykedni akar, környezete viszont kíméletre szólítja 

fel, egészségi állapotára hivatkozik. „Maradjon ágyban, szedje a gyógyszerét, ne erőltesse túl magát.” 

A beteg aktivitása (sőt gyógyulása) néha kényelmetlen a családnak. A hosszas betegség során átstrukturálódtak 

a családi szerepek, a beteg funkcióit átvette a többi családtag. Új egyensúlyi állapot és dinamika alakult ki a 

családban, melynek egyik eleme a beteg családtag, illetve betegsége. Míg betegsége korai szakaszában a beteg 

kontrollálta állapotával a többieket, a krónikussá vált állapotban a családtagok átrendezik a családi funkciókat, 

visszaveszik az irányítást, és saját betegségével kontrollálják a beteget. Ez a dinamika a család diszfunkcionális 

működésének kifejezője. A krónikus fájdalombeteg családja gyakran él meg konfliktusokat, általában a 

közelség, a szimbiotikus viszony váltja az izoláció szakaszait. A szoros közelség az egymásra utaltságból, 

gondozásból fakad, melyek lemondáshoz, zárt, rugalmatlan családi rendszerhez vezethetnek. Ezt váltja fel, töri 

meg gyakran egy-egy családtag lázadása, amely általában sikertelen kísérlet a betegség előtti egyensúly 

visszaállítására, és többségében bűntudat követi. 

11.8.1.2. 8.1.2. A krónikus fájdalom kialakulásának heurisztikus modellje 

A krónikus fájdalom kialakulásának heurisztikus modellje illeszkedik Gatchel (1995) fájdalomra vonatkozó 

diatézis-stressz modelljéhez, mely szerint a harmadik szakaszban kialakuló szenvedés és korlátozottság a 

biológiai tényezőktől, szociális faktoroktól és pszichológiai tényezőkön egyaránt múlik (lásd 1. ábra). 

A pszichológiai faktorok csak egy részét adják annak a heurisztikus modellnek, amelyet a krónikus fájdalom 

terápiájának megtervezésekor figyelembe kell vennünk, hiszen a betegség miatti korlátozottság nem csak a 

primér fájdalomcsökkentést jelenti, hanem számos tényező egymásra hatásából kialakuló kölcsönhatást. 

A biológiai tényezők esetében a fájdalomélmény olyan jellemzői fontosak, mint az intenzitás, gyakoriság, 

időtartam, lokalizáció, minőség. Hatással van a megélt fájdalomélményre, a társas támogatás vagy a 3.12.4., 

3.12.5, és 3.12.6. alfejezetben kifejtett stressz, szorongás és depresszió. 

A korai életesemények, amelyek tanulási mechanizmusok segítségével hatnak a kialakuló megküzdési módokra 

és figyelmi folyamatokra, illetve ezeken keresztül a tünetpercepcióra és a megjelenő viselkedésre. A tanulási 

folyamatok sokféle módon vannak jelen a fájdalom kialakulásában és fennmaradásában, az operáns 

kondicionálás szerepe például kitüntetett. További hatótényezők a különféle kontrollmeggyőződések, amelyhez 

hozzátartozik minden olyan kogníció, amely szubjektív befolyásoló faktorokra vonatkozik, mint például, hogy a 

fájdalom időjáráshoz, munkavégzéshez, az anyós látogatásához, egyéni kudarchoz, elkövetett hibákhoz stb. 

köthető. Az érzelmek és a fájdalom összekapcsolásában is lényegesek a tanulási folyamatok. 

Éppen ilyen lényeges a páciens szubjektív elképzelése a betegségről, ami rendkívüli variabilitást mutat, 

kialakulását befolyásolhatja a kultúra, vallás is. Az egyik leggyakrabban előforduló szubjektív betegségelmélet a 

fájdalom büntetésként való értelmezése. 
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A katasztrofizáló kogníciók, amelyek a szorongás tüneteinél már említésre kerültek, szintén kiemelt szerepet 

töltenek be a folyamatban. Ide tartoznak olyan gondolatok, mint pl. „a fájdalom biztos, hogy nem fog enyhülni; 

egyre rosszabb lesz; eljön az a pont, amikor majd nem fogom kibírni”. A betegek a fájdalommal kapcsolatban 

csak a negatív gondolatok és elvárások tömegét látják, a legyőzhetetlennek látszó akadályokat, mely uralja a 

jelent és a jövőt, miközben önmagukat egyre tehetetlenebbnek érzékelik. Vizsgálatok szerint a katasztrofizáló 

kogníciók a krónikus fájdalomélmény legjelentősebb prediktorai, megváltoztatásuk a kezelési tervek alapkövét 

kell, hogy képezze. 

Az érzelemszabályozás folyamatának külön részt szentelünk (3.12.3. alfejezet), ennek kiemelt szerepe miatt, 

ezért itt most csak azt emelnénk ki, hogy a félelem és düh a fájdalomélményre és az abból fakadó 

megterhelésekre mindig negatív hatással van. 

A szociális tényezők közül az életkort és a szocio-ökonómiai státuszt emelnénk ki. Az életkor több szempontból 

is befolyásolja a krónikus fájdalomérzethez való viszonyulást. Egyfelől az idős ember érzelemszabályozása 

megváltozik,12 negatív érzéseit jobban kontrollálja, mint a fiatalabbak, másfelől idősebb korban a testi 

betegséget és így a fájdalmat is könnyebb elfogadni, az idősödés természetes folyamataként értékelni. Ezek a 

tényezők pozitívan hathatnak a fájdalomtoleranciára. Az alacsony szocio-ökonómiai státusz mellett a 

munkaképesség elvesztése minden krónikus betegség kapcsán kiemelt rizikótényező, így a krónikus fájdalom 

esetén is. Különösen igaz ez akkor, ha depresszió is fennáll, mivel az, a korábban már ismertetett módon, az 

állapot súlyosbodását idézi elő. 

A passzív megküzdési módok a tapasztalatok útján kialakult tanult tehetetlenség és a negatív érzelmi 

viszonyulások miatt gyorsan megjelenhetnek, ebben az esetben pedig kedvezőtlenül hatnak a fájdalom 

megélésére, erősítik a depresszív tüneteket és fokozzák a fájdalom veszteségélményként való megélését. 

Ha a fájdalom természetét szeretnénk megérteni, a diagnosztikában lényeges, hogy az eddigiekben kiemelt, 

illetve az 1. ábrán is szereplő tényezőkre és kontextuális információkra is rá kell kérdezni, nemcsak a biológiai 

adatokra. A tanulás és az egyéni különbségek kialakulásában szerepet játszó szociális közeg feltérképezése, 

amely a fájdalom interpretációjában és az arra adott reakcióban, fájdalomviselkedésben szintén szerepet játszik, 

elengedhetetlen része a megértésnek és a felépülést segítő terv kidolgozásának. 

3.127. ábra - 1. ábra: A krónikus fájdalom kialakulásának heurisztikus modellje 

Kröner-Herwig (2007) és Gatchel (1995) alapján 

                                                           
12Az idősek érzelmi regulációja (szocio-emocionális érzelemszabályozás és a fejlődés kognitív-affektív elmélete) hatékonyabb, mint a 
fiataloké, vagyis a negatív érzéseik kontrollja eredményesebb és törekednek érzelmi állapotuk relatív optimalizálására. 
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11.8.2. 8.2. A krónikus fájdalom kialakulásának fiziológiai háttere 

A krónikus fájdalom kialakulásának oka többségében nem valamilyen perifériás károsodás, ahogy azt korábban 

feltételezték, hanem a fájdalom neuromátrixának13 átalakult szerkezete (lásd még 3.11. fejezet 

Fájdalommodellek alfejezete), bár ennek pontos folyamata jelenleg még nem ismert. A neuromátrix nem más, 

mint egy genetikailag meghatározott, szenzoros ingerek feldolgozását a limbikus rendszerrel együtt végző 

fiziológia hálózat, mely jellegzetes, az egyén tapasztalatain alapuló aktivitási jelmintázatot hoz létre, ún. idegi 

aláírást (neurosignature). Az új információk mentén folytonosan alakuló jellegzetes aktivitási jelmintázatok 

egyben a test- és énérzet kölcsönhatásban alakuló alapjait is adják az egyén számára. Az eddigi eredmények 

alapján arra lehet következtetni, hogy a krónikus fájdalom megjelenése supraspinálisan meghatározott, 

feltételezhetően felülről lefelé vezérelt. 

Az akut fájdalmat okozó szöveti sérülés miatt a gerincvelő hátsó szarvában, illetve az anterior cinguláris 

kéregben és az insulában átalakul az idegi működés, és a tartós serkentés, gátláscsökkenés, a leszálló bifázisos 

moduláló pálya működésváltozása miatt jelennek meg a tartós eltérések. Ezt a folyamatot elméleti szinten három 

részre bonthatjuk. 

• Az első a gyors változás időszaka, amely a sérülés utáni percektől akár órákig is tarthat, ekkor a serkentő 

folyamatok kerülnek túlsúlyba. 

• A második szakasz néhány napig is eltarthat, amikor a transzlációs mechanizmusok erősítik az elkezdődött 

strukturális változásokat, az NMDA receptorok mennyisége növekszik és emellett a trofikus faktorok szerepe 

is hangsúlyossá válik. A pozitív intracorticalis feed-back hurkok kialakulásának jelentősége szintén 

valószínűsíthető. 

• A harmadik szakasz az ún. perzisztáló szakasz, amikor is a kialakult szerkezeti változás tartósan létrejött és 

ennek megfelelően a kérgi sejtek reorganizációja megtörténik, a szerkezeti változások stabilizálódnak, és a 

rendszer működésében a serkentő folyamatok dominálnak. 

                                                           
13A fájdalom neuromátrixának részei: az anterior cinguláris kéreg, az insula, a primer és a szekunder érző kéreg, a prefrontális kéreg és a 

talamusz, a primer és a szupplementáris motoros kéreg, a poszterior-parietális área, poszterior cinguláris kéreg, a bazális ganglionok, a 

hipotalamusz, az amygdala, a parabrachiális magok, periaqueduktális szürkeállomány és a rostro-ventrális nyúltvelői szürkeállomány 
(Gyulaházi, 2011) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 687  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A leszálló serkentő és gátló pályák működésének egyensúlya eltolódik, az anterior cinguláris kéreg aktivációja 

után a rostroventrális szürkeállományból kiinduló serkentő pálya aktivációja fokozódik, és ezzel párhuzamosan 

a periaqueduktális szürkeállományhoz kapcsolódó endogén opioiderg gátlópálya aktivása csökken. 

Az endogén opiátokra épülő gátlórendszer hozzájárulása a krónikus fajdalom kialakulásához bizonyított. 

Más vizsgálatok kimutatták, hogy a krónikus fájdalom megjelenésével a szürkeállományban fokozatosan 

denzitásváltozások állnak be. A prefrontális kéreg, cinguláris kéreg, talamusz, agytörzs atrófiája többféle 

krónikus fájdalom esetén kimutatható (fibromialgia, irritábilis bél szindróma, hátfájás). Azt feltételezik, hogy a 

szürkeállomány atrófiája hosszú távon megbonthatja a leszálló gátló folyamatok működését, amely szintén 

hozzájárul a fájdalom krónikussá válásához (Sullivan, 2013). 

Zhuo (2008, id. Gyulaházi 2011) vizsgálatai szerint, melyeket anterior cinguláris kérgi és rostroventrális 

szürkeállomány léziós betegeken végzett szerotonin antagonizálásával, a krónikus fájdalom kialakulásában a 

leszálló serkentő pályákat érintő változások is lényeges szerepet játszanak. Megfigyelték továbbá, hogy a 

krónikus fájdalom korrelál az alacsony szerotoninszinttel, amely növeli a P-anyag (SP, Substance P) indukálta 

fájdalomérzetet is. 

A fájdalom komponensei14 (részletesen lásd 3.11. fejezet) folyamatosan és kölcsönhatásban konstruálják azt a 

jellegzetes és egyéni idegrendszeri ingerületfeldolgozási módot, amely képes a fájdalomélmény létrehozására 

még akkor is, ha nincs jelen aktuálisan algogén inger, mint szenzoros input. Az idegrendszer mint aktív és 

konstruáló rendszer vesz részt a fájdalomélmény kialakításában, minőségének és erősségének alakulásában. 

Az érzelemszabályozás és stressz hatásai kapcsán részben kitértünk fiziológiai folyamatokra, illetve ezeket a 

3.4. fejezet is részletezi, így itt még annyit hangsúlyoznánk, hogy a fájdalom és krónikus stressz kapcsán a locus 

coeruleus szenzitizációja erősíti fel a megjelenő érzetet, stresszreakciót és ezáltal a fájdalmat is, így az érzelmi 

és szociális stresszorok hatása fokozottabban érvényesül. 

A krónikus fájdalom fennmaradásában a centrális neuronális szenzitizáció is feltételezhető, amelyhez társulva a 

gerincvelői és perifériás szenzitizáció is felelős lehet az allodynia és hiperalgézia jelenségéért. 

Összegezve, a krónikus fájdalomérzet fiziológiai háttere jelenleg is kutatott terület, melyben kiemelt szerepet 

tölt be a fájdalom neuromátrixában megjelenő változások szerkezetének vizsgálata. A kutatások elsősorban a 

szupraspinális működés megértésére, a leszálló serkentőpályák szerepére irányulnak. Az idegrendszer 

emocionálisan és kognitíve is modulált plaszticitása miatt azonban igen nehéz a kérgi területek pontos 

strukturális változásainak egyértelmű meghatározása. 

11.9. 9. A krónikus fájdalom hatásai és a krónikus fájdalom 
okozta korlátozottság 

11.9.1. 9.1. Dekondicionálási szindróma 

A krónikus fájdalomban szenvedők a korábban természetesnek tartott cselekvéses, mozgásos folyamatokat már 

nem tudják a megszokott módon végezni, ami gyakran elkerülő, kímélő viselkedést, megváltozott testtartást 

eredményez. Ha a személy fizikailag inaktívvá válik, akkor az az inaktivitással érintett terület izomzatának 

atrófiáját eredményezi, ez pedig tovább csökkenti a fizikai erőt, rugalmasságot: kialakul az ún. dekondicionálási 

szindróma (lásd 2. ábra). 

3.128. ábra - 2. ábra: A dekondicionális szindróma kialakulásának testi rizikófaktorai 

és kialakulási folyamata 

                                                           
14Szenzoros-diszkriminatív; motivációs-affektív; kognitív-értékelő; vegetatív; pszichomotoros komponensek. 
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A jelenség végül a csontozat és az idegszövet általános állapotára is káros hatással van. A személy egyre 

fáradtabbnak érzi magát, alvászavarok is megjelennek. Ez utóbbi nem csak arra vezethető vissza, hogy a 

fájdalom megtöri az alvási ciklust – fontos háttértényező a fizikai fáradtság hiánya és a kímélő magatartás 

fenntartására tett erőfeszítés is. Összességében mind az elalvás, mind az átalvás nehezített.15 

Állapotát a krónikus fájdalomtól szenvedő személy traumaként is megélheti, ami megingatja önmagáról, 

környezetéről kialakított sémáit, az igazságos világba vetett hitét,16 és a saját élete feletti kontrollérzetét. A 

krónikus fájdalom okozta traumát aszimmetrikus traumaként definiálhatjuk, hiszen az a család és a támogató 

környezet tagjait nem egyformán és nem egyforma területeken érinti. A megváltozott állapot, amelyet 

elsősorban a fájdalom határoz meg, érzékenyíti az egész kapcsolati rendszert, ezért az eredményes intervenciók 

érdekében érdemes a családi környezet rendszerében gondolkozni. 

11.9.2. 9.2. A szociális kirekesztettség és a fájdalom 

A krónikus fájdalom a fizikai aktivitás hiányához, a munkahely elvesztéséhez, a családi kapcsolatok 

megrendüléséhez, az élettér beszűküléséhez vezethet. Ezek együttesen, de külön-külön is pszichés távolságot 

eredményezhetnek a személyes kapcsolatokban, mely csökkenti a megbecsültség, fontosság érzését és 

összességében szociális kirekesztettség érzéshez vezethet, ami fokozza a fájdalomélmény megélését. 

A szociális kirekesztettség érzése pszichés, illetve ún. szociális fájdalom megéléséhez vezet, mely a fájdalom 

szintjeinél is leírt módon összefüggésben van a fiziológiai folyamatokkal. A fájdalom neuromátrix elmélete az 

anterior cinguláris kérgi folyamatok közvetítő szerepét emeli ki ebben a mechanizmusban, amely az érzelmi 

                                                           
15Ez a folyamat a depresszió megjelenésének és súlyosbodásának is rizikófaktorát képezi. 
16Igazságos világ hipotézis (Lerner, 1980): a világ jó hely, mindenki érdeme szerint részesül jóból és rosszból, ezért például csak az jut 
bajba, veszíti el munkáját, aki megérdemli. Ez a hipotézis megnyugtató érzéssel tölti el a személyt, kontroll érzetet ad az élete felett, elkerüli 

a kognitív disszonanciát, és egyben a felelősséget is, hogy tudatosan érdemes tenni például az egészség megőrzése érdekében. A 

hétköznapokban, az emberek hajlamosak eltorzítani ítéleteiket a világ eseményeiről, hogy fenntartsák az igazságos világ hipotézisüket, ezzel 
is csökkentve a szorongást. 
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komponensek kiértékelésében játszik kulcsszerepet. Természetesen a neuromátrix mediális részének többi 

területe is (pl. insula) lényeges a szociális kirekesztettséghez, mint érzelmi komponenshez és stresszorhoz 

kötődő fájdalomélmény kialakításában. A fájdalom különböző szintjeinek kölcsönös egymásra hatása ebben a 

formában is megvalósul, hiszen akár a szociális, akár fizikai fájdalommal összefüggő szenzitivitás fokozza a 

másik típusú fájdalomra való érzékenységet, és a szorongás, depresszió megjelenésének rizikóját. 

Érdekes tény, hogy vizsgálati eredmények szerint a szociális kirekesztettség önmagában olyan akut megterhelést 

jelentő tényező az egészséges ember életében, amely fiziológiai stresszválaszt indukálva fájdalomérzékenységet 

eredményez. 

11.9.3. 9.3. Krónikus fájdalom és a kogníciók 

A krónikus fájdalom rizikótényezői között, az érzelemszerveződés- és szabályozás folyamatában, a distresszre 

adott reakciók kapcsán a vulnerabilitást erősítő tényezők között már utaltunk a maladaptív kognitív sémák 

szerepére. A maladaptív sémák a fájdalom hatásai között szintén hangsúlyosan vannak jelen, és jelentős 

hatótényezők a krónikus állapot fennmaradásában, súlyosbodásában, a korlátozottság különféle 

manifesztációinak kialakulásában. Az összefüggések és a kezelési lehetőségek jobb áttekinthetőségét 

elősegítendő, a kogníciók és kognitív sémák elméleti hátterét részletesebben jellemezzük. 

A fájdalom mint élmény kapcsán, a jelenség érzelmi aspektusára tekintettel (lásd 3.11. fejezet) Beck (1999) 

hangsúlyozza, hogy az érzelmek megváltoztatásának a kulcsa nem magának az érzelemnek a megváltoztatása, 

hanem a szabályozása azon kognitív sémákra17 alapozva, amelyek működtetik azt. 

A szervezet mint pszichobiológiai egység, adott szociális környezetben, alrendszereinek megfelelő funkciókkal 

reagál a fájdalomra, így a megjelenő tünetek is a területek funkciói szerint csoportosíthatóak. Az integrált 

rendszert a fájdalom szintjei közül elsősorban a fájdalom kognitív-értékelő komponense dominálja, és a 

reakciók, válaszok a helyzetek tükrében nyernek értelmet és funkciót. 

A fájdalom affektív vetülete fejezi ki, amit a személy érez, illetve érzelemként kommunikál. Többségében 

gyötrő, negatív, kellemetlen érzelmi állapotról van szó, melyet nyugtalanság, aggodalom, ingerlékenység, 

feszültség jellemez. A kognitív pszichológia elmélete szerint ezek a diszfunkcionális, negatív érzések a valóság 

téves interpretálása miatt alakulnak ki, tehát lényegében a gondolkodási zavarok, torzítások eredményeiként 

foghatjuk fel őket. 

A kognitív jellemzők közé tartoznak a személy gondolatai, amelyekben a fájdalom esetében a félelem, 

aggodalom, fenyegetettség értékelése uralkodik, és idővel automatikus gondolatként működnek.18 A tudatos 

gondolatokat könnyebb megváltoztatni, mint az automatikus gondolatokat. 

Viselkedéses aspektus alatt azt értjük, ahogyan a személy konkrétan reagál a fájdalmat kiváltó vagy annak vélt 

helyzetben. Ez a kognitív sémák működésének megfigyelhető szintje. A tanulás szerepe ebben jelentős 

befolyásoló tényező, beszélhetünk elsődleges reakciókról, ami alatt az ősi, archaikus, reflexszerű 

reakciómódokat értjük, és a komplexebb, érettebb, hatékonyabb viselkedésmódokról (pl. erőforrások, eszközök 

számbavétele), melyeket a szocializáció során tanul meg a személy. Utóbbiakat nevezzük másodlagos 

reakcióknak. Ide tartoznak még olyan jellegzetes viselkedésformák, mint a fájdalom által kiváltott sírás, illetve a 

már említett dekondicionálási szindróma. 

A viselkedésrepertoár gyakran beszűkül és gátolttá válik a megélt érzelmek kapcsán, a mozgások amplitúdója 

csökken, az egyénre korábban jellemző mozgások elmaradnak, sőt a verbalitás is sablonossá, modorossá, 

tartalmatlanná válhat. 

11.9.3.1. 9.3.1. A kognitív sémák torzulásai krónikus fájdalom esetében 

                                                           
17Az észlelés és az észlelteken alapuló élmények feldolgozása aktív folyamat, a személy a külső és belső ingerek tapasztalatainak összjátéka 

alapján alakítja ki sémáit, amelyben a múlt, jelen és jövő egyaránt benne van. A viselkedést idővel nem a konkrét esemény határozza meg, 

hanem az annak tulajdonított jelentőség. A kognitív struktúrák iránytják ennek megjelenését, melyek hatnak az érzelmekre és a viselkedésre 
is. A személy a megkonstruált kognitív sémáit, annak tartalmát, jelentését, tanulási és élményszerzési folyamatok állandó kölcsönhatása 

során rendszerezi. 
18Az automatikus gondolatok kifejezés a kognitív elmélet egyik alapeleme, amely a kognitív struktúra hierarchikus felépítésében lényeges 
szerepet tölt be. Az akaratlagos, tudatos gondolatok a legkönnyebben elérhetőek a számunkra, ezt követik a nehezebben felismerhető és 

hozzáférhető automatikus gondolatok, majd a tudatosság számára már nehezen elérhető másodlagos hiedelmek következnek, és végül az 

alapsémák. Az automatikus gondolatok akaratlanok, magától értetődőnek hatnak, egyéniek, ismétlődnek, és általában érzelmileg torzítottak, 
pl.: nekem úgysem sikerülhet, nekem ez nem megy stb. 
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A kognitív működésmódban bekövetkező változások két irányban vezetnek torzuláshoz. Az egyik, ha a beteg a 

krónikus fájdalmat csak és kizárólag szomatikus, fiziológiai problémaként kezeli és a pszichoszociális 

tényezőkről nem vesz tudomást, melynek egyik lehetséges következménye, hogy ezért a multidiszciplináris 

kezelést elutasítja. Ahogy a 3.12.2.2. Krónikus fájdalmak felosztása című alfejezet bevezetésében is 

kihangsúlyoztuk, nem létezik pusztán fiziológiai fájdalom, a fájdalom különböző szintjei együttesen hozzák 

létre a megélt fájdalomélményt, és egységesen részt vesznek annak kialakulásában, fennmaradásában és 

fenntartásában is, így integráns részét képezik a kezelésnek. Ennek elutasítása, tagadása éppolyan maladaptív 

kogníció, mint a másik irányban történő torzítás, azaz a katasztrofizáló gondolatok túlsúlya. 

A katasztrofizáló gondolatok megjelenése kedvezőtlenebb terápiás prognózist jelez előre, szorongással, 

depresszióval, a mozgástól való félelemmel társul, és tovább növeli a fájdalomra való érzékenységet.19 A 

katasztrofizáló gondolatok három részből épülnek fel, a ruminációból, a felnagyításból és a tehetetlenség 

érzéséből, alapjuk pedig (a fájdalom kontextusában) a test fiziológiai jelzéseinek félreértelmezése. Még jobban 

beszűkítik a figyelmi fókuszt, eltúlozzák az inger fenyegető voltát, nagyságát, mely a fájdalom túlzó 

kommunikációjában is megjelenik. A beteg egyfajta passzív, pesszimista, tehetetlen, megküzdésre képtelen 

állapotba kerülhet. Összességében negatívan hatnak ezek a tényezők a személy betegségmagatartására, hosszabb 

kórházi tartózkodás, több gyógyszer szedése, több orvosi vizit fordul elő náluk, otthonukba bocsátás esetén több 

gondoskodást igényelnek a környezet részéről, de hosszú távon inkább elutasítást tapasztalnak meg, mely 

fakadhat szubjektív értékelésükből és nehezen kielégíthető, magas gondozási igényükből, vagy a környezet 

idővel kialakuló büntető válaszából a nagyfokú megterhelés és elvárások miatt. A túlzó gondoskodás éppen 

olyan károsan hat a személy fájdalomélményére, mint az elutasítás, illetve mindkét reakció egyformán 

fenntarthatja a személy maladaptív, katasztrofizáló kognitív attitűdjét is. 

A katasztrofizáló gondolatok és a jövőre vonatkozó elvárások kapcsolatát is vizsgálták. A jövőre vonatkozó 

elvárások tartalmai olyan életminőséget befolyásoló tényezőkre vonatkoztak, mint a nem akaratlagos 

reakciókként definiált az alvás, érzelmi arousal, illetve akaratlagos viselkedések. A nem akaratlagos 

viselkedéseknél feltételeztek, hogy előbbiek inkább automatikusan mennek végbe. Míg az akaratlagos 

viselkedés kapcsán a motiváció is szerepet játszik a végeredmény kialakulásában, amely a kontrollálható 

aktivitások megvalósulásában döntő tényező. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a személy nem tudja 

befolyásolni, hogy mikor jelentkezik vagy csökken a fájdalom, de azt kontrollálni tudja, hogy milyen mértékben 

igyekszik a mindennapi aktivitását megőrizni és folytatni.. Nem meglepő módon a vizsgálat alátámasztotta, 

hogy a katasztrofizáló gondolatok nagyobb fájdalom és több érzelmi stressz megélését helyezték kilátásba, 

amely hipervigilanciát, es valóban több fájdalomélményt, illetve csökkent magabiztosságot eredményezett. Azt 

is bizonyítani tudták, hogy a fajdalommal kapcsolatos negatív elvárások akkor sem módosultak, ha a személy 

tapasztalatai ezzel ellentmondóak voltak. Ez mutatja, hogy idővel egy olyan állandósult, mögöttes gondolati 

struktúra alakul ki, amely igen nehezen írható felül, a percepcióban pedig szűrőként működik. A katasztrofizáló 

gondolatok következtében a személyek a saját lehetőségeik kapcsán szűkebb repertoárban voltak képesek 

gondolkozni, nem hittek abban, hogy képesek megvalósítani olyan mindennapi tevékenységeket, amelyeket 

korábban rutinszerűen megtettek, és a csökkent aktivitás nem csak az önmagukba és képességeikbe vetett 

elképzeléseket és hitet ingatta meg, hanem fenntartotta vagy tovább erősítette a fájdalmat, ezzel utat nyitva 

egyéb, komorbid betegségek kialakulása előtt is. 

A fájdalom túlzó kommunikációja verbális és nemverbális szinten egyaránt megjelenik, és szintén fokozza a 

fájdalom megélését, illetve növeli a depresszió és funkcionális korlátozottság valószínűségét. Azok a betegek, 

akik a katasztrofizáló gondolatok hatására intenzívebben kommunikáljak a fájdalmat, még akkor is, ha 

segítségkérés és empátia kiváltása is az eredendő céljuk, könnyen váltanak a fájdalomviselkedés más jelzéseiben 

is a markánsabb, kifejezőbb magatartás irányába. Az intenzív fájdalomjelzéseket kommunikáló betegek 

hosszabb időre estek ki a munka világából, nagyobb eséllyel következett be náluk valamilyen egyéb iatrogén 

ártalom, a környezetük több negatív jelzővel jellemezte őket, kevésbe bíztak bennük és képességeikben. 

A katasztrofizáló gondolatok kezdetben még lehet, hogy reális félelem jelzései, de idővel olyan jellegzetes 

kognitív torzításokat eredményeznek, amelyek elkerülő viselkedéshez és korlátozottsághoz vezetnek. A kognitív 

torzítások ismerete a terápiás intervenciók kidolgozásában is lényeges támpontokat jelent. Feltételezik, hogy a 

katasztrofizáló gondolatok es az általuk kiváltott érzelmi válaszok összességében endogén nocebo-szerű választ 

indukálnak a szervezetben, hatnak az endogén fájdalom moduláló rendszer működésére, facilitálják a fájdalom 

temporális szummációját, és interferenciába lépnek a fájdalomgátló rendszer leszálló ágával, összességében 

szenzitizálva a teljes központi idegrendszert. Ha viszont sikerül ezen változtatni, az a prognózis szempontjából 

nagyon kedvező. 

                                                           
19Több, mint 900 vizsgálat mutatja ki egybehangzóan ezt a káros hatást (Sullivan, 2013). 
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11.9.4. 9.4. A krónikus fájdalom és a szenvedés 

A krónikus fájdalom kapcsán a szenvedés és a fájdalom elkülönítése is lényeges kérdés, mivel A szenvedés nem 

csak a megélt fizikai tünetekre vonatkozik, hanem a fájdalom érzelmi aspektusára is; tulajdonképpen ezek 

együttesére adott reakció, ezért lényegében szubjektív és személyes jelenség. A szenvedés, mint értékelő 

komponenst is tartalmazó reakció függetlenedik az aktuálisan megélt fájdalomtól. A vizsgálati eredmények 

tükrében úgy tűnik, hogy a szenvedés megélését egy olyan tapasztalatokon alapuló sémarendszer működteti, 

amely elvárások és korábbi tapasztalatok kalkulációján alapul, erősíti a negatív érzelmeket, és az elkerülő 

viselkedést. A tapasztalati sémák megváltoztatása segíti, hogy ezek a negatív hatású sémák átíródjanak, vagy 

esetleg ki se alakuljanak. 

11.9.5. 9.5. A korlátozottság 

Pszichológiai tényezők, mint a fájdalomtól való félelem vagy a katasztrofizáló gondolatok egyaránt 

befolyásolhatják a korlátozottságot akár direkt, akár indirekt módon. A fájdalomtól való félelem miatt gyakori, 

hogy a személy hosszú távon megkíméli az agonista izmokat és igyekszik elkerülni használatukat. Ezzel 

párhuzamosan tartós agonista és antagonista izomkontrakciót tart fenn a kevésbé fájdalmasnak vélt testtartás 

megőrzése érdekében. A dekondicionálási szindróma megjelenése, a szenvedés és a fenntartó kognitív sémák 

együttesében a korlátozottság élményét eredményezheti. Az említett tényezők együttesen tovább erősítik a 

krónikus fájdalmat és az abból fakadó korlátozottság mértékét is. 

A vizsgálatok eredményei ellentmondásosak arra vonatkozólag, hogy a fájdalom súlyossága milyen szerepet 

játszik a korlátozottság megjelenésében és megélésében. Úgy tűnik, a korlátozottság bejóslásában sokkal 

informatívabb annak a megfigyelése, hogy melyek azok a rendszeres aktivitások, amelyek fájdalmat 

eredményeznek, mint a fájdalom súlyosságára vonatkozó statikus mérési eredmények. Az előbbit „aktivitáshoz 

kötött fájdalom ismétlődése által indukált szummációnak” nevezik (repetition-induced summation of activity-

related pain, RISP), mely korrelál a fizikai tünetek tolerálásával, és a fájdalom okozta korlátozottság mértékével. 

Növekedésében a fájdalomtól való félelem és a katasztrofizáló gondolatok egyaránt szerepet játszanak. Klinikai 

kutatások eredményeit összegezve úgy tűnik, hogy például izomsérülés esetében az aktivitás alapú terápiák, 

vagy fizikoterápiás kezelések gyakran inkább ártanak, mint használnak. Ennek oka részben a nem megfelelő 

fizikai terhelés, másrészt a beteg aggodalmai a fájdalom további romlása kapcsán nem kerülnek szóba, ezért 

kérdéseire, aggodalmaira nem kap választ, mely csökkenti a motivációt és az adherens viselkedést is. 

A korlátozottság kapcsán meg kell említetnünk az ún. harmadlagos betegségelőnyöket is, mely esetben a panasz 

fennmaradásának és fenntartásának hátterében erkölcsi vagy anyagi haszon áll, azaz a rokkantosítás lehetősége. 

Ez szintén jelentős tényező lehet a fájdalom fenntartásában, amelyet a kezelési terv kialakításához már a 

kezdetekkor figyelembe kell vennünk. Érdemes vizsgálni a megoldás kereséséhez a munkahelyi, családi 

helyzetet, a személy tágabb pszichoszociális környezetét, illetve a fellelhető erőforrásokat is. Ugyanakkor 

csekély korlátozottsággal járó fájdalmak esetében is gyakran előfordul, hogy alacsony társas támogatás mellett 

gyorsan kialakul a rokkantosításhoz vezető állapot. 

11.10. 10. A fájdalom elfogadása 

A krónikus fájdalom elfogadása szorosan véve az intervenciós célok egyik első lépése, ám sorrendben mégis 

azért került ide, mert szoros kapcsolatban van a Krónikus fájdalom és kogníciók című előző alfejezet tartalmi 

kérdéseivel és összefüggéseivel. 

A krónikus fájdalom elfogadása elsőre érthetetlennek tűnik a beteg számára. Hogyan egyeztethető össze a 

fájdalom állapota az elfogadással, mikor a beteg nem elfogadni, hanem megszabadulni szeretne tőle, vagy 

legalábbis valamilyen kontrollt szerezni felette? Mégis, ha ez az elfogadás megtörténik, az jobb életminőségi 

mutatókkal jár, mint a fájdalommal való megküzdési kísérletek, amelyek általában csalódottságot, 

reménytelenséget eredményeznek. A negatív érzések további frusztrációk forrását képezik, növelve a 

korlátozottság érzését. 

A fájdalom elfogadása, a fájdalom jelenlétének elismerését, realisztikus szemléletét jelenti, amelyben a 

mindennapi aktivitások reális módon válnak tervezhetővé, kivitelezhetővé. Azaz a személy lehetőséget teremt a 

maladaptív krónikus sémák felismerésére, átírására a szemléletében bekövetkező váltás segítségével. 

Könnyebbé válik az automatikus gondolatok tudatosítása vagy az alapsémák és feltevések megközelítése. A 

beteg személy ezáltal képes a figyelmét az élet más területeire is fókuszálni, új célokat kitűzni, melyek 

kontrollja megvalósítható a számára, így a viselkedés és gondolkodásmód rugalmassága visszanyerhető vagy 

megőrizhető. 
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A fájdalom így elveszíti elsődleges jelentőségét, csak egy része lesz az élet sokszínű mozaikjának. Az 

aktivitásokban, cselekvésekben való részvétel az egyik legjobb mutatója az életminőségnek a krónikus 

fájdalombetegeknél. A folyamat a pozitív érzések növelésével facilitálható, amelyek együttesen a szorongást is 

csökkentik. 

A már többször említett túlzó gondoskodás a környezet részéről az aktivitás elkerülését eredményezi és tartja 

fent, míg a büntető viselkedés a fájdalom létét kérdőjelezi meg, ezáltal a beteg szavahihetőségét, mely a 

kapcsolatban bizalmatlanságot, devalválást eredményez, így a személy mindent megtesz, hogy a fájdalmat 

elkerülje, távol tartsa. Ez az igyekezet gyakorlatilag lehetetlenné teszi a reális helyzetfelmérést és a fájdalom 

elfogadását. A fájdalom elfogadása20 nem rezignált beletörődés vagy önfeladás, hanem egy aktív, rugalmas és 

elsősorban nyitott, pozitív gondolkodásmód. 

11.11. 11. A fájdalom vizsgálata 

Ahogy a fájdalom összetettségéből, az áttekintett hatótényezőkből is látszik, a fájdalom vizsgálata összetett, 

rendkívüli alaposságot igénylő feladat, amely elengedhetetlen feltétele a terápiás folyamat megtervezésének. 

Számos módszert dolgoztak ki a kutatás, illetve gyakorlat számára. Interjúk, értékelő és becslő skálák, 

kérdőívek, fájdalom-napló (lásd 3. ábra), illetve a viselkedés megfigyelése a legelterjedtebb eszközök. A 

pszichofiziológiai tényezők mellett nagyon fontos a kognitív, viselkedéses, intrapszichés és interperszonális 

hatótényezők feltérképezése is. 

Egy multidiszciplináris állapotfelmérésnek minimálisan az alábbi pontokra kell kiterjednie: 

• demográfiai adatokra, környezeti tényezőkre; 

• fájdalom kérdőívek és skálák alkalmazására; 

• pszichológiai státusz (megküzdés, hangulati állapotok mérésére, énhatékonyság, személyiség 

működésmódjai); 

• fizikális vizsgálatból és interjúból nyert klinikai adatokra; 

• klinikai pszichológiai adatgyűjtésre interjú segítségével (premorbid személyiség, a betegség hatásainak 

feltérképezése, szerepvesztések, pszichológiai faktorok szerepe, mint kötődés, traumák, abúzus, 

betegségelőnyök szerepe, életminőség felmérése, attitűdök, hiedelmek, jövőkép); 

• képalkotó eljárásokkal nyerhető adatokra; 

• egyéb szükséges pszichodiagnosztikai vizsgálatokra (neuropszichológiai vizsgálatok, projektív tesztek, 

fájdalom elfogadásának mérése). 

3.129. ábra - 3. ábra: Fájdalom-napló 

                                                           
20A fájdalom elfogadásának mérésére kidolgozták a „Krónikus Fájdalom Elfogadása Kérdőívet” (Chronic Pain Acceptance Questionnaire), 
melyet Kovács és munkatársai adaptáltak hazai mintán 2006-ban. 
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11.11.1. 11.1. Kérdőívek 

• A vizsgált csoportok közötti összehasonlítást a több országban is használatban lévő McGill-fájdalom-kérdőív 

teszi lehetővé. A statisztikai feldolgozás lehetőségén túl külön kérdéscsoportok szolgálnak a fájdalom 

mennyiségi és minőségi megítélésére. Hátránya a bonyolultsága és időigényessége, amely miatt nehezen 

ismételhető meg. A kevésbé iskolázottak számára pedig gyakran nehezen érthető. 

• Dudgeon és mtsai. (2005) a McGill-kérdőívet narratív beszámolókkal vetették össze, hogy megvizsgálják a 

fájdalomjellemzők aktualitását és a különféle fájdalombetegségekben való alkalmazhatóságát. Tapasztalataik 

alapján a kérdőív általánosságban jó, de célszerűnek tartják továbbfejlesztését a specifikus 

fájdalomszindrómákra, megfogalmazva ennek alapelveit is. 

• Klinikai célra specifikus kérdőíveket használnak (pl. migrén vizsgálata), melyek a fájdalom gyakoriságát, 

jellegzetes tüneteit, kialakulásának módját, fennállásának időtartamát, intenzitását, gyógyszeres beavatkozást 

és hatását, stb. rögzítik. 

• A fájdalom komplex élményének minden részlete nem követhető nyomon, és összetettsége miatt nem 

mérhető, de az objektív – vagy legalábbis összehasonlítható adatokat nyújtó – megítélésre már régóta igény 

lenne. A kidolgozott módszerek egyike az ún. vizuális analóg skála (lásd 3. sz. ábra). Lényege, hogy a skála 

két végpontja a „nincs fájdalom” és a „tűrhetetlen fájdalom” kategória, melyeket egy 100 mm hosszú vonal 

köt össze. 

3.130. ábra - 1. animáció: A vizuál analóg skála 
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• A beteg vizuálisan megjelöli aktuális fájdalmának mértékét a vonalon, ez tehát egy szubjektív minősítés, 

amely által a fájdalom mértékének változása jól nyomon követhető egy adott személynél. Ez a módszer gyors, 

egyszerű, és szemléletes, a skálán a jelölés távolságát mérik az egyik végponttól milliméterben. A jelzés 

azonnal leolvasható, nincs benne szemantikai és értelmezésbeli különbség, és a változás akár százalékban is 

kifejezhető. A szubjektivitást azonban nem küszöböli ki, az intervallumokhoz nem tartoznak objektív 

mértékek, intenzitások, így a különböző személyek fájdalmának mértéke nem hasonlítható össze. 

• A „multidimenzionális fájdalom leltár” (Multi-dimensional Pain Inventory, MPI) a krónikus fájdalom 

kognitív elméleti modelljén alapuló differenciáló, nemzetközileg elterjedt eszköz, amely 51 kérdést tartalmaz, 

12 dimenzió mentén vizsgálja a fájdalmat, és ez három nagyobb területhez rendelhető: a fájdalom érzékletes 

leírása, partnerkapcsolat és aktivitás. Kutatásokban elterjedt, mert hasznos eredményekkel szolgál, 

számítógép értékeli ki és olcsó. 

• A Rövid Fájdalomleltárt (Brief Pain Inventory) elsősorban a daganatos betegek fájdalmának mérésére 

használják, kitöltése 5-10 perc. 

• Elterjedtek az ún. becslőskálák, vagy verbális értékelő skálák is, amelyek a fájdalom jellegzetes 

komponenseit vizsgálják, pl. égő, szúró fájdalom. A fájdalomintenzitás fokozatokkal fejezhető ki, de nagyon 

pontatlanul, mivel az érzetek szubjektívek, összehasonlítási alapjuk is viszonylagos. Használatukkal csak a 

kategóriákon belüli változások jelezhetőek. 

• A fájdalom pszichodiagnosztikájában a vizuális analóg skálán és a McGill-fájdalom-kérdőíven kívül még 

alkalmazzák az MMPI személyiségteszt konverzió versus neurotikus triász konfigurációt,21 amely jó 

differenciáldiagnosztikai mutató, illetve számos klaszteranalízissel nyert eredmény segíti a fájdalombetegek 

vizsgálatát. Több más önbecslő skála, depresszió skála, illetve a Taylor, Spielberger, vagy Hamilton 

kérdőívek is használatosak, melyekkel többek közt a beteg nyugtalanságának fokát mérik. 

• A fájdalom kapcsán a depresszió és szorongás feltérképezésére leginkább a Kórházi Szorongás és Depresszió 

Skála használatát javasoljuk (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), amely nemzetközileg az egyik 

leggyakrabban használt kérdőív szomatikus betegek komorbid pszichés zavarainak szűrésére, és magyar 

standarddal is rendelkezik. Információtartalma a terápia tervezésénél elengedhetetlen. 

• Egyéb specifikus kérdőívek alkalmazásának igénye is felmerülhet az anamnézisfelvétel folyamatában, amely 

a fájdalom elfogadása mellett (Krónikus Fájdalom Elfogadása Kérdőív), a megküzdés (FKV – LIS, Freiburgi 

                                                           
21Az MMPI kérdőív két mutatójáról van szó. A neurotikus triászba a Hd, D, és Hy klinikai skálák tartoznak, és magas Hy-csúcsérték esetén 

elsősorban a szomatizációs tünetek dominálnak. Konverziós – V konfigurációja esetén a D-skála értéke is emelkedett, de a másik két 
skálához képest ennek az értéke a legalacsonyabb. 
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Betegségfeldolgozás Kérdőív), az életminőség (SF-36), hangulatváltozás, egyéb komorbid zavarok felmérését 

és diagnosztizálását segíthetik. 

11.11.2. 11.2. Interjú 

Az akut fájdalom vizsgálatát a klinikai diagnosztikai protokoll szabályainak megfelelően, az anamnézisfelvétel 

keretein belül végzi az orvos. A krónikus fájdalomviselkedés vizsgálatánál, annak összetettsége folytán 

körültekintően kell eljárni, mert gyakran más viselkedéses problémákkal jár együtt, illetve pszichiátriai-

pszichológiai zavarok tünete is lehet. A fájdalom tünete lehet az elsődlegesen fennálló depressziónak vagy 

szorongásos zavaroknak (pánik, generalizált szorongás), de utóbbiak a krónikus fájdalom következményeként is 

kialakulhatnak. Gyakori, hogy a depressziós tünetegyüttesből a beteg egyedül a fájdalomra panaszkodik, ezért 

különösen krónikus nyaki-, hát- és derékfájás esetén keresni kell a depresszió további tüneteit. Az interjú során 

rá kell kérdezni a kényszerekre, fóbiákra, előfordul, hogy feldolgozatlan gyász áll a fájdalom hátterében, 

gyakori még az asszertivitás hiánya, visszavonódás az élet szokásos területeiről, tevékenységeitől. 

A visszavonódás dekondicionálisi szindrómára, szociális kirekesztettségre, depresszív diszpozícióra utal, a beteg 

érzéseire, gondolataira rákérdezve feltárható a reménytelenség- és tehetetlenség-érzés, pesszimizmus, 

önértékelési problémák, néha önvád, bűntudat, illetve iniciatíva-hiány, és általános tünetek, mint alvászavar, 

étvágytalanság. 

A krónikus fájdalom jellegzetesen és gyakran jelen van a szomatizációs zavarok tünetei között is. A hangulat- és 

szorongászavart vizsgáló skálák, kérdőívek, ahogy már említettük, hasznos támpontokat adhatnak a diagnózis 

felállításához. 

Krónikus fájdalombetegek pszichológiai vizsgálatakor célszerű strukturált vagy félig strukturált interjút 

felvenni. Ennek az az oka, hogy e nélkül (további) szorongást ébreszthetünk a betegben, aki amúgy is fél attól, 

hogy nem veszik komolyan a problémáját, és nem feltétlenül érti, hogy miért szükséges számára a pszichológiai 

kivizsgálás. Ennek elkerülésére fontos a beszélgetés kezdetén időt szánni a pszichológiai segítség szerepét 

illetően, illetve a bizalom kiépítésére. Másrészt gyakori a fájdalombetegeknél, hogy nehézségeik vannak az 

érzéseik kifejezésében, ezért példákkal segíthetjük őket. 

A strukturált vagy félig strukturált interjú alapvető célkitűzései közé kell, hogy tartozzon a beteg ellenállásának 

leküzdése, alapvető információk megszerzése és a későbbi kezeléshez szükséges kapcsolat kialakítása. Nagy 

előny, hogy ilyen módon nem maradnak ki fontos témák, a panaszok és azok kialakulása pontosan dokumentált, 

az információk pedig életrajzi kontextusban jelennek meg. 

A bevezető-bemelegítő rész után érdemes az alábbi témákat körüljárni: 

• Kórelőzmény – panaszok kialakulása (története), fejlődése, intenzitás, tartósság, fokozó és enyhítő tényezők, 

minőség meghatározása (szenzoros és affektív), kórházi tartózkodás, betegállományba vétel körülményei, 

korábbi kezelések és azok hatékonysága, a beteg érzései és gondolatai ezekhez kapcsolódóan 

• Tünetek tisztázása – lokalizáció, leírás, gyakoriság, gyógyszerek, súlyosbító és enyhítő tényezők, egyéb 

panaszok 

• Általános egészségi helyzet – egyéb tényezők, alkohol, dohányzás, droghasználat, stresszfaktorok feltárása 

• Családi anamnézis – betegségek a családban, érzékenyítő-, hajlamosító tényezők a gyermek- és fiatalkorban, 

családi légkör, adaptív és maladaptív viselkedéses tényezők 

• Jelenlegi élethelyzet – partnerkapcsolat, családi helyzet, szociális támogatások feltérképezése 

• Munkahelyi, foglalkozási szituáció – munkaképesség, munkahelyi terhelés és terhelhetőség 

• Összefoglalás, egységes kép kialakítására való törekvés – hangulat, a környezethez való viszony, lehetséges 

okok feltárása, a beteg hiedelmei a fájdalomról, alkalmazott megküzdési stratégiák feltérképezése 

• Általános és viselkedéses tapasztalatok összefoglalása, további teendők megbeszélése. 

A problémafeltárást célzó interjúkat célszerű kérdőíves módszerekkel is kiegészíteni, és alapvető 

pszichoedukatív információkkal együtt a beteg és hozzátartozói számára már az anamnesztikus fázisban 

megtámogatni. Ez tulajdonképpen segít elfogadni a multikauzális okokat a betegség megértésében, és így a 
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multidiszciplináris terápiára való szocializálást is megkezdi a szakember. Ahogy arra már indirekten utaltunk is, 

a fájdalominterjú fontos része a heteroanamnézis, lehetőség szerint azzal a családtaggal, aki a beteg társas 

támogatásának legjelentősebb forrása. Célszerű mind a beteget, mind a támogató partnert a kapcsolat 

minőségéről is megkérdezni, mennyire érzékelik egymás segítségét, támogatását stb. 

Az esetek többségében a kombinált terápiás terv része valamilyen kognitív-viselkedésterápiás módszer (lásd 

3.12.12. alfejezet), ekkor az első interjú magába foglalja a viselkedésdiagnosztikát is, a korábban felsoroltak 

mellett. 

11.11.3. 11.3. Fájdalomnapló 

Elsősorban visszatérő, vagy változó krónikus fájdalmak esetén hasznos a beteg által otthon, naponta vezetett 

fájdalomnapló. Migrén esetén például rögzíti a fejfájás előjeleit, fellépésének időpontját, intenzitását, 

időtartamát, a beavatkozást (pl. gyógyszer bevétele, lefekvés), elmúlásának körülményeit, továbbá más 

tényezőket (pl. milyen helyzetben, tevékenység során alakult ki a migrén). Az összegyűjtött adatok a 

gyógyszeres kezelés optimális beállításában, a mindennapi tevékenységek átrendezésében segítenek. Lehetővé 

teszik továbbá, hogy a beteg képes legyen észlelni a fájdalom közeledtét, képes legyen arra felkészülni, ilyen 

módon csökkentve az életminőségre gyakorolt negatív hatásokat. 

11.11.4. 11.4. Megfigyelés 

Klinikai körülmények között, de a mindennapi tevékenységek során is hasznos a beteg spontán viselkedésének 

megfigyelése, amely lényegesen eltérhet a szokásos vizsgálati helyzetben észlelttől. Ennek oka nem a beteg 

aggravációja a vizsgálat során, hanem az, hogy más tevékenységek közben figyelme elterelődik a fájdalomról, 

így az érzékelt fájdalom mértéke is kisebb lesz. A megfigyeléssel szerzett információk a terápiás program 

megtervezésében hasznosíthatók. 

11.11.5. 11.5. Vizsgálati protokoll 

Összefoglalva, a fájdalom vizsgálati protokollját a szomatikus és a pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatok 

alkotják. A szomatikus (biológiai) panelbe tartoznak a laboratóriumi és eszközös (pl. képalkotó) vizsgálatok. A 

pszichológiai panel magában foglalja a kórelőzmény gondos felvételét, a viselkedés elemzését, és a 

pszichológiai teszteket, kérdőíveket. 

A kórelőzmény felvételének célja a fájdalom hátterének megismerése (mely tényezők járultak hozzá a 

betegviselkedés megerősítéséhez, lásd 1. ábra); családi előzmények alapján a fájdalomviselkedés mintázatának 

megállapítása és az esetleg traumatizáló életesemények feltárása. 

A viselkedéselemzés része a fájdalom mintázatának megjelenítése; annak feltárása, hogyan reagál a környezet 

(házastárs, család) a fájdalomra; a fájdalommal összefüggő interakciós minták megismerése; fájdalomnapló, ill. 

tevékenységnapló vezetése. 

A pszichodiagnosztika segítségével a személyiség jellegzetes vonásainak, munkamódjainak, védekező és 

megküzdő mechanizmusainak feltárása lehetséges. 

Krónikus fájdalom vizsgálata során voltaképp néhány kulcskérdésre kell választ találni: mely tényezők tartják 

fenn a fájdalomviselkedést? Mely tényezők segítik a fájdalom elfogadását és a kognitív sémák átszervezését? 

Jól tervezett kezelési program ezekre a válaszokra alapozható. 

11.12. 12. A fájdalom kezelése 

Az akut fájdalom és a krónikus fájdalom kezelése alapvetően más módszerekkel, más szemléleti keretben 

történik. A terápiás koncepció különbségeit mutatja be a 4. sz. ábra. A továbbiakban a krónikus fájdalom 

kezelési elveinek bemutatása történik. 

3.131. ábra - 4. ábra: Az akut és krónikus fájdalom terápiás koncepcióinak 

összefoglalása Wengel (1985) alapján 
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A fájdalom kezelését hátráltatja, hogy a szakemberek gyakran idő vagy információ hiánya miatt nem derítik fel 

a klinikai képet (és diagnózist) befolyásoló pszichológiai tényezőket, miközben egy holisztikus szemlélet 

kialakítása elengedhetetlen lenne az eredményesség érdekében, ahogy a bevezetőben is jelzett videó mutatja. A 

beteggel és családjával közös terápiás teammunkában hangsúlyos szerepet kap a kliens informálása, közös 

terápiás nyelv kialakítása, az aktív megküzdés vállalása. Ha egyidejűleg pszichológiai és testi kezelés is folyik, 

akkor mindkét területen nagyobb a várható javulás. 

A gyógyító teamek összetétele általában: orvos (neurológus, pszichiáter, aneszteziológus), pszichológus, 

fizikoterapeuta, gyógytornász, nővér, ezek közül bármelyik szakember rendelkezhet különféle 

terapeutaképesítéssel (autogén tréning, bio-feedback, egyéb relaxációs, imaginációs technikák, ergoterápia), 

melyek segítik a kezelést. 

A páciensek gyakran úgy vélik, hogy ha fájdalmuknak nem találják a szervi, szöveti okát, sem környezetük sem 

orvosaik nem tekintik őket valójában betegnek, ez pedig egy olyan téves információ, amelynek korrekciója 

alapvető fontosságú. A betegeknek meg kell érteniük (ebben segítenek majd a kognitív technikák, 

pszichoedukáció), és a jó gyógyító kapcsolatban megérezniük, hogy panaszukat orvosi szempontból mindenki 

komolynak tekinti, és ennek megfelelően kezeli. Itt fontosnak érezzük megismételni, hogy a szakemberek sosem 

találkozhatnak csak tisztán pszichogén vagy tisztán szomatikus fájdalommal. 

A hatékony kezelés előfeltétele az együttműködés és a kölcsönös bizalom. A hosszú ideje szenvedő beteg 

ingerlékeny, az esetleges korábbi terápiák eredménytelenségei és kudarcai miatt frusztrált. Szenvedhet a 

fájdalom következményeként kialakult depressziótól, szorongástól, álmatlanságtól. Indulatait gyakran vetíti az 
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orvosokra, kezelőire vagy az egészségügyi ellátás egészére. Együttműködését a kezelői részéről megtapasztalt 

segítő, támogató attitűd alapozza és erősíti meg. 

A kezelési módszerek megválasztásában figyelembe kell venni az ún. stresszmenedzsmentet is, hiszen krónikus 

fájdalomban szenvedő személyeknél elkerülhetetlen számos krónikus stresszor megjelenése is. Ezek nem csak 

az idegrendszerre, az érzelmi életre és a gondolkodásmódra hatnak, hanem többek között izomfeszülést, alvási 

nehézségeket, krónikus fáradtságot, kimerülést vagy nyugtalanságot is okozhatnak. Ezeket a tényeket a kezelés 

tervezésekor mind figyelembe kell venni. 

11.12.1. 12.1. Gyógyszeres kezelés 

A rendelkezésre álló fájdalomcsillapító gyógyszerek skálája igen széles. Alkalmazásukban a szakmai 

protokollok az irányadók (a témával részletesen a 3.15. fejezet foglalkozik még). Néhány további szempontot 

azonban érdemes megemlíteni. A gyógyszerigényre- és adásra épülő kommunikációs játszmákat említettük a 

betegviselkedés kapcsán. A krónikus fájdalomtól szenvedő betegeknél előforduló gyakori depressziót sokszor 

nem ismerik fel, ezért hangulatjavító adása indokolt, és depressziós tünetegyüttes hiányában is adható 

antidepresszívum a fájdalomra. Ennek elméleti háttere, hogy az agykéreg gátolja az afferens fájdalomközvetítő 

rostok kisülését. A szerotonin a leszálló gátló pályák működésében játszik fontos szerepet, az endorfin pedig a 

centrális modulációban vesz részt. A szenzoros ingerek és az endorfin hiánya között szoros korrelációt találtak, 

amely ritkán kiemelt plusz érv az SSRI-készítmények hatékonysága mellett. Benzodiazepineket akkor érdemes 

adni, ha a fájdalomhoz szorongás is társul, hatékony és biztonságos pl. a busipron. Egyes specifikus fájdalmakra 

antikonvulzív szerek hatékonyak. A kapszaicin krém formában alkalmazva neuropátiás fájdalmak kezelésében 

áttörést jelent (diabetesben ellenjavallt). 

11.12.2. 12.2. Nem gyógyszeres biológiai, sebészeti fájdalomcsillapítás 

Csillapíthatatlan, erős fájdalmak enyhítését sebészeti eljárásokkal, blokádtechnikákkal is meg lehet kísérelni (a 

témával részletesen a 3.16. fejezet foglalkozik). Régi hagyománya van az akupunktúrás módszereknek, főleg 

amiatt, hogy minimális mellékhatásokkal járnak, azonban eredményességük vitatott, és tumoros fájdalmak 

esetében ez nem ajánlott kezelési mód. 

Modern változatuk a TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) eljárás, amely hasonlóan az 

akupunktúrához, minimális mellékhatást okoz, olcsó, azonban a betegeknek mindössze egyharmadánál lehet 

eredményt kimutatni a kezelés után. Különösen eredményes eljárási mód viszont a neuropátiás fájdalmak 

esetében, angina pectorisnál, illetve fantomfájdalmaknál. 

11.12.3. 12.3. Kognitív terápiák 

A kogníciók és kognitív sémák szerepét, jelentőségét a krónikus fájdalom alakulásában a teljes fejezetben 

nyomon követtük. Az érzelemszabályozást, ahogy azt a 3.12.9.3. alfejezetben kifejtettük, leginkább a kognitív 

sémák átalakításával tudjuk befolyásolni, javítani. 

A kognitív viselkedésterápiák tanuláselméleti gyökerei Watson behaviorista elméletén, Pavlov klasszikus és 

Skinner instrumentális kondicionálással kapcsolatos kutatásain alapulnak. A behaviorizmus a XX. század 

elejének pragmatista Amerikájában a lélek betegségeinek hátterében a hibás tanulási mechanizmusokat nevezte 

meg oki tényezőként. Ebből kiindulva kezdődtek meg a kutatások, melyek a kognitív- viselkedésterápiák 

kialakulásáig vezettek. Beck (1999) depresszióelméletéből érdemes még kiemelnünk a kognitív triád, a 

diszfunkconális attitűdök és a gondolkodási hibák fogalmait. A kognitív triád az én, a világ és a jövő negatív 

szemléletét jelentik, melyek a már sokat emlegetett automatikus, negatív gondolatokban jelennek meg. A 

diszfunkcionális attitűdök olyan hibás kognitív sémák, alapfeltevések, amelyek megakadályozzák a reális 

helyzetértékelést. 

Ilyen gondolkodási hiba például: 

• a túláltalánosítás, azaz egy negatív esemény mindenre kiterjed, minden mást felülír (ha ezt a feladatot nem 

tudom megcsinálni a fájdalom miatt, akkor másra sem leszek képes); 

• A szelektív absztrakció, amely minden pozitív információt kiszűr, csak a negatívakat engedi további 

feldolgozásra; 
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• a pozitívumok érvénytelenítése, mely az előbb említett hiba még súlyosabb formája, mert nem csak figyelmen 

kívül maradnak a pozitív információk, hanem ellentétbe is fordítódnak; 

• A sokat emlegetett katasztrofizáció, azaz a negatívumok katasztrofálisak, a pozitívumok nem léteznek, 

lényegtelenek. 

A kogníciók hiedelmek és hiedelemrendszerek, különféle tartalmú gondolatok és képzetek. A kognitív 

folyamatok jelentése tulajdonképpen a környezetről és a személy önmagáról szerzett információk értékelésének 

és az egyén gondolatmenetében létrejövő szerveződésének módjait takarja. Ezek a folyamatok alkotják az egyén 

megküzdésének és problémamegoldó készletének az alapjait, az információk feldolgozásának módjait, melyek 

egyben a jövőbeni események előrejelzésének, elvárásának és értékelésének is a kulcsmozzanatai. Az egyén 

életében, a tapasztalatok alapján mindezen folyamatok létrehozzák az ún. szelfet, amely önmagunkról, 

viselkedésünkről, érzéseinkről, gondolkodásmódunkról, a különböző helyzetekben mutatott viselkedésünkről 

alkotott rendszer. A viselkedés ennek a gondolati rendszernek a látható, megfigyelhető, tanulmányozható 

cselekvésrendszere és tanulási mechanizmusokkal befolyásolható módja. A viselkedés operacionalizálható, 

jellemzői mentén megragadható és adott ingerre mutatott viselkedés empirikusan vizsgálható. 

11.12.3.1. 12.3.1. A kognitív- és viselkedésterápiák 

Minél körülírtabb a viselkedés, melyet szeretnénk kezelni, annál nagyobb a valószínűsége, hogy 

viselkedésterápiás módszert használunk. A terápia jellemzője, hogy a kezelés kimeneti sikere vagy kudarca 

egyértelműen meghatározható, hiszen konkrét, specifikus és megfigyelhető viselkedéses válaszok változásán 

alapszik, arra a feltevésre felépítve, hogy az aktuális maladaptív válaszok tanulással alakultak ki, így 

újratanulással megváltoztathatóak. A viselkedésterápia feltételezi azt is, hogy a környezet megerősítő eseményei 

a problémás viselkedés fenntartásában szerepet játszanak, de a múlt problémái helyett a siker érdekében a jelen 

viselkedésre érdemes fókuszálni. Szintén alapelv, hogy a terápia értékét minden esetben kontrollált kísérletekre 

alapozott bizonyítékokkal kell igazolni. 

A kognitív terápia akkor kerül előtérbe, ha a kezelendő zavar több területet is felölel. A fájdalom különböző 

szintjei és a komorbid pszichológiai problémák megjelenése miatt általában erre esik a választás, többségében 

más, például gyógyszeres terápiákkal kiegészítve. A kognitív terápia jellemzője, hogy strukturált, időhatáros 

módszerről van szó, cél- és problémaorientált, a jelenre és a jövőre irányul, a múlt csak a probléma megértése 

szempontjából fontos, elsősorban edukatív jellegű, és célja a valóság újraértelmezése, a jellegzetes kognitív 

disztorziók felismerése és módosítása által. A kognitív módszerek az érzékletek, interpretációk és érzelmek 

alkotta ördögi kört igyekeznek átstrukturálni (Salkovskis, 2007). A kezelés általános felépítése során a felmérés, 

konceptualizálás és célok meghatározása elsődleges, majd a kognitív terápiára való szocializálás történik, 

magyarázatokkal, az érzések és a viselkedés közti kapcsolat bemutatásával. Ezt követik a tünetre irányuló 

beavatkozások és a sérülékenység módosítása, végül a visszaesések megelőzése. Kontraindikációt jelent, ha a 

páciens nem együttműködő a kezelésben. 

A viselkedés- és kognitív terápiás intervenciók megtervezésénél a fájdalom vizsgálatával és a krónikus fájdalom 

kialakulásában szerepet játszó tényezők ismertetésével foglalkozó fejezetek ismereteit kell számba vennünk. A 

fájdalomélmény biológiai jellemzőinek számbavétele, pontos dokumentálása fontos visszajelzés a folyamat 

egésze során, hiszen ezen jellemzők változása a szenzoros és érzelmi érzékminőségek segítségével csökkenti a 

fájdalom okozta szenvedést és megterheléseket is. 

A viselkedésterápiák és a kognitív eljárások ötvözése a múlt század hatvanas éveiben kezdődött. Ezek kapcsán a 

fájdalom tekintetében az alábbi célok fogalmazhatók meg: 

• A nyílt fájdalomviselkedés csökkentése, pl. operáns kondicionálással, egyéb tanuláselméleti megfontoláson 

alapuló technikákkal. 

• A fájdalomérzékelés, -értékelés, -érzés megváltoztatása azáltal, hogy megváltoztatják a beteg véleményét a 

segítség nélküliség érzéséről és a reménytelenségről olyan módon, hogy a beteg felfedezi a saját megoldási 

lehetőségeit és a reményt; megerősítik a hatékony problémamegoldó magatartást; kognitív átstrukturálással, 

imaginatív technikákkal, figyelemeltereléssel fejlesztik a hatékony gondolatokat, érzéseket és reakciókat. 

• A fájdalomtól és az aktivitástól való félelem, a katasztrofizáló gondolatok és a komorbid depresszió vagy 

depresszív tünetek kezelése szintén kognitív-viselkedésterápiás módszerekkel történik. A fájdalom- és 

tevékenységnapló, a tevékenységek tervezése, a feladatok fokozatos növelése, az automatikus negatív 
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gondolatok megkérdőjelezése, a logikai hibák keresése, antikatasztrofizálási technikák, irracionális hiedelmek 

megvitatása mind olyan módszerek, amelyek segítséget nyújthatnak a folyamatban. 

• A fájdalommal kapcsolatos fiziológiai folyamatok befolyásolása, pl. bio-feedback technikával, autogén 

tréninggel. 

• A problémát jelentő magatartás megváltoztatása a fájdalom jelentésének tekintetében – meghatározó, 

stabilizáló tényezők szerepének definiálása és átstrukturálása. 

• A fájdalommal való megküzdés megtanítása, elsajátítása, a napi aktivitás tervezése, kommunikáció 

fejlesztése. A megküzdési stratégiák megváltoztatására irányuló módszerek kiemelten, de a többi kezelési 

alternatíva sem tisztán kognitív folyamatokat takar, hanem az érzelmi és társas komponensekre egyaránt 

hatással vannak. 

• A progresszív célirányos programok (Progressive Goal Attainment Program, PGAP; http://www.pdp-

pgap.com/pgap/en/) olyan intervenciós lehetőséget kínálnak, amelyben a katasztrofizáló gondolatok, a 

fájdalomtól való félelem, a vélt igazságtalanságok és a korlátozottságra vonatkozó képzetek feloldása mellett 

a mindennapi élet szerepeibe (családi, közösségi, munkahelyi szerepek), aktivitásaiba való visszailleszkedést 

is segítik, növelve az életminőséget és facilitálva a munkába való visszatérést is. 

Alkalmazásuk célja, hogy az egyén képes legyen hatékonyan és aktívan megküzdeni a fájdalommal, illetve 

csökkentse függését a gyógyszerektől. 

A kognitív viselkedésterápiák lényeges mechanizmusa, hogy megváltoztassa a hibás, érzelemvezérelt 

működéseket. A fájdalmat megelőző helyzetekben az ingerek kiértékelése érzelemvezérelten történik, és nem 

értelemvezérelten. Így ezeket a gondolati, kognitív, értelmi hibákat, érzelmi irracionalitásokat igyekszik a 

terápia kijavítani. Ezen az átminősítésen kívül fontos még, hogy fájdalomtól való félelem, aggodalmak, 

katasztrofizáló gondolatok esetén a tünetek felismerhetőek és legátolhatóak legyenek. 

A terápia általános céljai: 

• a biopszichoszociális betegségmodell átadása; 

• a fájdalommal kapcsolatos önmegfigyelés javítása; 

• a fájdalom- és stresszkezelő technikák elsajátítása és ezáltal a nyugalmi tónus kialakításának megtanulása; 

• aktivitás megtervezése, fokozatos felépítése; 

• a diszfunkcionális beállítódások, gondolatok azonosítása és megváltoztatása; 

• a depresszió, tehetetlenségérzés leépítése; 

• a fájdalmat fenntartó operáns hatások leépítése; 

• problémamegoldási módok megtanulása; 

• testi rekondicionálás, kognitív átstrukturálás; 

• a bűnbakképzés folyamatának megszüntetése és az önhatékonyság növelése. 

Terápia által tartós javulást akkor érhetünk el, ha az adott személy információkezelési módját is 

megváltoztatják, és ennek folyamatát támogatjuk a kiegészítő gyógyszeres terápiával. 

11.12.3.1.1. 12.3.1.1. Kognitív orientációs terápia 

A fájdalommagatartás mögött húzódó hiedelmeket célozza meg, igyekszik megerősíteni az adekvát hiedelmeket, 

és segít felfedezni és megváltoztatni a káros, múltban kialakított hiedelmeket, amelyeket a személy önmagáról, 

céljairól, a normákról és másokról alkotott. 

11.12.3.1.2. 12.3.1.2. Kognitív attitűd-központú terápia 
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A fájdalom kialakulása mögötti hiedelmeket, feltevéseket célozza meg. A pozitív attitűdöket erősíti, a 

diszfunkcionálisakat leépíti és így segíti a fájdalomkontroll reális kialakítását. Ezt a fájdalom elfogadása 

kapcsán és a terápia egyéb célkitűzései kapcsán érdemes alkalmazni, melyek célozhatják például a mindennapi 

tevékenységek megvalósítását a fájdalom feletti kontroll visszaszerzésével. Ez az eljárás a további terápiás 

eljárások feltételeit megteremtő módszer. 

11.12.3.1.3. 12.3.1.3. Kognitív megküzdés-terápia 

A fájdalommal kapcsolatos megküzdést erősítő terápiák elsősorban a passzív, tehetetlenségből fakadó 

reakciómódokat igyekeznek átfordítani aktív, problémamegoldó stratégiákká. A humor, a reális kontroll 

visszaszerzése, adekvát működésmódok megtanítása tartozik ide. 

11.12.3.1.4. 12.3.1.4. Elfogadás és elköteleződés terápia 

Ez a módszer is a fájdalom elfogadását célozza, elsősorban a reális célok megtalálása történik itt is. A 

Progresszív célelérő programok részei leggyakrabban. A pszichológiai rugalmasság kialakíthatósága van a 

fókuszban, amely strukturált és lehetőség szerinti csoportos formában történik. 

11.12.3.1.5. 12.3.1.5. Interperszonális pszichoterápia 

A depresszió és a krónikus fájdalom kezelése történik nyolc, strukturált foglalkozásban. A páciens saját 

felelőssége, a szubjektív fájdalomelméletek megértése, a motiváció megtalálása után kerülnek elsajátításra 

fájdalomkezelési technikák. 

11.12.3.1.6. 12.3.1.6. Operáns kondicionálás 

Elsődleges célja a verbális és nem verbális fájdalomviselkedés kioltása, az aktivitás növelése, a munkaképesség 

javítása. A beteg beszélhet a fájdalmáról, de nem fordítanak kiemelt figyelmet rá, azaz a fájdalom nem kap 

pozitív megerősítést. A diszfunkcionális viselkedéses elem (pl. ágyban fekvés) korlátozásával az aktivitás 

fokozása érhető el. A napi tevékenységek és idő strukturálása, új szabadidős elfoglaltságok keresése tágan tartja 

a figyelmet, így az nem szűkül be a fájdalomra, és más vonatkozásokban is javítja az egyén életminőségét, 

csökkenti pl. a depresszió kockázatát. 

11.12.3.1.7. 12.3.1.7. Relaxációs módszerek, bio-feedback, hipnózis 

A relaxációs válasz kiváltásával a személy csökkenti a fájdalom átélt intenzitását, és a fájdalomra adott 

válaszokat (vegetatív aktiváció, arousal, fokozott izomtónus, emocionális feszültség, ingerlékenység, 

pszichomotoros nyugtalanság), megjelenő stresszreakciókat. Leginkább hatékonynak az autogén tréning, 

progresszív relaxáció, és a bio-feedback bizonyultak mind gyermekek, mind felnőttek esetében. 

Az autogén tréning tűnik hosszútávon a leghatékonyabbnak a fejfájások különböző típusainál, fibromyalgiánál, 

rheumatoid arthritis és daganatos betegségek esetében – utóbbinál különösen imaginatív technikával 

kombinálva. 

Bio-feedback technikával jelentős eredményeket értek el fejfájások, hátfájás, fibromyalgia, reumatikus 

fájdalmak esetében. Migrén esetében a hőmérsékletkülönbségre alapozott feedback az egyik leghatékonyabb 

eljárás, ekkor a kézfej hőmérsékletének a növelése a cél, amelyhez a váll, nyak, hát izomzatának ellazítása 

szükséges és a keringés változásával együtt a migrénes fájdalom csökkenéséhez vezet. A bio-feedback komplex 

fájdalmaknál, illetve amikor a krónikus fájdalom pszichológiai tényezői, például hibás érzelemszabályozási- és 

megküzdési módok súlyosabban érintettek (lásd. 1. sz. ábra), akkor a módszer kevésbé hatékony. Először 

érdemes ezen mechanizmusok megváltoztatását megcélozni. 

A progresszív relaxáció fejfájásoknál, hátfájásnál, rheumatiod arthritisnél, krónikus polyarthritisnél és daganatos 

fájdalmaknál, szintén imaginációval együtt volt eredményes. 

A szisztémás deszenzitizáció a fájdalom-válasz kioltására és a relaxációs válasz kondicionálására szolgál a 

fájdalmat okozó szituációban, vagy inger jelenlétében. 

A hipnózis akut fájdalom megjelenésekor, tünetekhez kötött stratégiával eredményesen csökkenti a direkt, 

pillanatnyi fájdalmat, ezért alkalmazzák fogorvosi kezeléseknél, gyermekszülésnél, égési sérülések kezelésénél 

és fájdalmas diagnosztikus eljárásoknál, mint punkcióknál, katéteres eljárásoknál. A krónikus fájdalmak 

esetében a hipnózis csak korlátozottan alkalmas, illetve más gondolkodásmódot igényel. Célja, paradox módon 
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nem a tünetre irányul elsődlegesen, hanem a beteg személyére, akinek a módszer megtanítja a panaszokat 

fenntartó állapot megváltoztatását és ez által éri el hatékonyságát (Császár, 2011). 

11.12.3.1.8. 12.3.1.8. Figyelemelterelés, figyelemáthelyezés 

Az egyén figyelmét valamilyen – a fájdalommal nem összefüggő – tárgyra, eseményre, vagy tevékenységre 

fókuszálja, így figyelme nem fixálódik a fájdalomra. Az irányított imagináció során fájdalommentes, kellemes 

mentális képzeteket, élményeket jelenít meg az egyén a belső látóterében, és ezek megtartására törekszik, 

ameddig csak lehet. A figyelemeltereléssel szemben az imaginatív technikáknál nem külső, hanem belső 

tartalomra irányul a figyelem. 

Az figyelemáthelyezés vagy átdefiniálás azt jelenti, hogy a fájdalom ártalmas vagy veszélyes voltára irányuló 

gondolatokat konstruktív, realisztikusabb gondolatokkal tanulja meg helyettesíteni a személy. 

11.12.4. 12.4. Más pszichoterápiák 

11.12.4.1. 12.4.1. Pszichodinamikus terápiák 

Pszichodinamikus vagy analitikusan orientált, feltáró terápiát akkor érdemes javasolni, ha a történeti adatok 

alapján valószínűsíthető, hogy fel nem dolgozott trauma, pl. veszteség, gyász, jelentős konfliktus stb. áll a 

krónikus fájdalom hátterében. Krónikus fájdalomszindrómák esetében párterápia is indítható. A csoportterápiák 

a fájdalomviselkedés átdolgozásában az alternatív magatartásmintázatok megjelenítésével, kipróbálásával, 

gyakorlásával segítenek. 

11.12.4.2. 12.4.2. Szupportív terápia 

Olyan empatikus, támogató helyzet teremtése, amelyben a megértés, együttérzés, elfogadás, a bizalom 

kialakítása az elsődleges cél. Ezáltal elérhető az izoláció csökkenése, a további terápiára való nyitottság 

megteremtése, az ehhez szükséges belső erőforrások felfedezése. 

11.12.4.3. 12.4.3. Pszichoedukáció 

A fájdalom kezelése kapcsán a pszichoedukáció az aggodalmak csökkentésében, a folyamat megértése által a 

kontrollérzet növelésében, az aggodalmak és katasztrofizáló gondolatok leépítésében is lényegesek. A 

pszichoedukáció lényeges eleme, hogy a fájdalomélmény minden aspektusára és komponensére kiterjedő 

legyen, lehetőség szerint a családtagok bevonásával, amely azért is hatékonyabb, mert növeli a kooperációt és 

javítja a kommunikációt. Stressz és szorongásmenedzsment, kognitív újrastrukturálás, konfrontációs 

tapasztalatok és egyéni problémamegoldó kompetenciák elsajátítása is hasznos a kezelés folyamatában. 

11.12.4.4. 12.4.4. Családterápiák 

Fejezetünk több részében visszatértünk a család, a társas támogatás szerepére, annak túlzottan gondoskodó, 

vagy büntető magatartására, és annak hangsúlyozására, hogy lehetőség szerint érdemes bevonni a családtagokat 

is a terápiába. A családterápiás eszközök felhasználása olyan kiegészítés, amely elengedhetetlen a hosszú távon 

sikeres fájdalomterápiák megvalósulásában. 

11.12.4.5. 12.4.5. Művészetterápia és snoezelen 

A vizuális művészeti ágak, tánc, zene, mozgás, színjátszás eszközeivel és lehetőségeivel megtámogatható a 

beteg kommunikációja, áttörhetőek hibás elhárítási és érzelemszabályozási módok, fokozható az önreflexió, 

csökkenthető az izoláció. 

A „snoezelen”a holland snuffelen (felfedezés) és doezelen (szendergés) szavakból eredő szóösszetétel. A 

módszer ún. kontrollált multiszenzoriális környezetben valósul meg, ahol illatok, fények, fényjátékok, zene, 

mozgás, érintés, tapintás segítségével valósul meg az elsősorban érzékekre és érzelmekre ható terápia. 

Legfontosabb indikációs területek: depresszió, szorongásos-, alvás- és testérzés-zavarok, fájdalomszindrómák. 

11.12.5. 12.5. Fájdalomklinikák 

A krónikus fájdalom valóban hatékony és korszerű ellátása az erre szervezett, több szakember részvételével 

működő munkacsoportokban és intézményekben, ún. fájdalomklinikákon, fájdalomambulanciákon történik. A 
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diagnosztika, terápia és rehabilitáció teljes spektruma rendelkezésre áll komplex programok formájában, így az 

egyén az aktuális szükségleteinek leginkább megfelelő ellátást kapja. 

11.13. 13. Összefoglalás 

Fejezetünk célja az volt, hogy a krónikus fájdalom ismeretanyagát áttekintve szemléletes képet adjunk a 

jelenséget befolyásoló, kialakító és fenntartó mechanizmusokról, melyek a kognitív terápiás lehetőségek 

megértésében, használatában segítik, motiválják az olvasót. Olyan komplex szemléletet igyekeztünk 

megalapozni, amely lehetővé teszi a fájdalom eredményes terápiáját, segíti a multidiszciplináris teamek 

felépítését, és a betegvezetés hangsúlyos pontjainak megértését, gyakorlati megvalósítását. 

A bevezetőhöz kapcsolt videó mintegy ars poetica-ként szolgált, és az ott bemutatott eredmény kivitelezésének 

megkezdéséhez szükséges nyitottsághoz igyekeztünk támpontokat, összefüggéseket adni. Az eredményes 

kezelési terv megvalósításához, legfontosabb tényezőként a krónikus fájdalom komplex, többszintű 

megközelítését és a szintek egyenrangúságát és egyenlő hangsúlyát emelnénk ki. Ennek az egyenértékűségnek 

mind a diagnosztikában, mind a terápia megvalósulásában tükröződnie kell. 

Ennek megértéséhez jellemeztük a krónikus fájdalom jelenségét, annak egyik legelhanyagoltabb területét – a 

daganatos fájdalmak témakörét –, szintjeit; az érzelemszabályozás releváns jellemzőit, stratégiáit; a distressz 

befolyásoló, a depresszió és a szorongás érzékenyítő szerepét. Áttekintettük a krónikus fájdalom kialakulásának 

elméleti tényezőit, heurisztikus modelljét, és lehetséges iatrogén befolyásoló tényezőit. Ezután a krónikus 

fájdalom hatásait, az egyén életére kifejtett negatív következményeit, a korlátozottság veszélyeit és a lényeges 

szerepet betöltő katasztrofizáló gondolatokat mutattuk be. A fájdalom elfogadása, mint lényeges bevezető lépés 

került kiemelésre a fájdalom vizsgálatának részletezése előtt. Ezen tényezőkre alapoztuk a krónikus fájdalom 

csillapításához szükséges tudást, szemléletet, amelynek elsősorban a kognitív- és viselkedésterápiák oldaláról 

való megközelítése volt a célunk, remélve, hogy mindezen tudás összegzése hosszú távon nem csak a szakmák 

közti együttműködést, hanem a betegek ellátása során az életminőség javítását is facilitálni, javítani tudja. 

11.13.1. Tesztkérdések 

1. A krónikus fájdalom általában nincs hatással a 

A. a beteg életminőségére 

B. az aktivitás szintjére 

C. szociális életére 

D. fájdalomküszöbére 

2. A krónikus fájdalmat nem jellemzi: 

A. a fájdalom intenzitása fokozódik 

B. jól reagál a terápiákra 

C. folyamatos vagy rendszeresen visszatérő fájdalomról van szó 

D. biológiai jelzőfunkcióját elveszítette 

3. A krónikus daganatos fájdalmakra nem jellemző 

A. egyszerre csak egy helyen lokalizálódhat 

B. szorongást kelthet 

C. depresszió társulhat hozzá 

D. jelentősen rontja az életminőséget 

4. Az alexitímiás fájdalombetegekre nem jellemző: 
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A. az érzésekből fakadó testi szenzációkat képesek megfelelően, érzelemhez kötötten azonosítani 

B. érzelmi tudatosságuk alacsony 

C. az érzelemmegélés differenciálatlan 

D. az érzelmi arousalt is hajlamosak fájdalomként kommunikálni 

5. A szorongás és fájdalom kapcsolatára igaz: 

A. a szorongás felerősítheti az érzelemszabályozási stratégiák hibás mechanizmusait 

B. a fájdalom minősítésében elhanyagolható szerepet játszik 

C. csak a szorongás fiziológiai tüneteinek érzékelése befolyásolja a fájdalmat 

D. az alexitímiás személyeknél a szorongás hatása elhanyagolható 

6. A fájdalom és depresszió kapcsolatára igaz: 

A. csökkenti a dekondicionálási szindrómát 

B. az öngyilkosság előfordulási gyakoriságára nincs hatással 

C. kölcsönösen erősítik egymást 

D. a két jelenség tünettanában nincs átfedés 

7. Nem a dekondicionálási szindróma kialakulásának testi rizikófaktora: 

A. mozgásszegény életmód 

B. testtartási deficitek 

C. kímélő, elkerülő viselkedés 

D. az aktív kompenzációs lehetőségek fenntartása 

8. A katasztrofizáló gondolatok megjelenésére nem igaz 

A. a tehetetlenség érzése a katasztrofizáló gondolatok alapvető részét alkotja 

B. kedvező terápiás prognózist jelez a megjelenésük 

C. hat a betegségmagatartásra 

D. a figyelmi fókuszt megváltoztatják, általában túlzó módon a fájdalomra irányulva 

9. A fájdalom multidiszciplináris állapotfelmérése az alábbi tényezőt általában nem tartalmazza 

A. demográfiai és környezeti adatok 

B. pszichológiai státusz 

C. fizikális vizsgálatok 

D. a beteg otthoni környezetének felmérése 

10. Nem pszichoterápiás módszer a felsoroltak közül az alábbi: 

A. kognitív orientációs terápia 

B. interperszonális pszichoterápia 
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C. kognitív attitűd-központú bio-feedback terápia 

D. hipnózis 

11. Mit jelent a hyperalgesia fogalma? 

A. érzékennyé válás a fájdalom ingerére, mely hevesebb élményt eredményez 

B. a nem fájdalmas inger által okozott fájdalomélményt nevezzük így 

C. a fájdalom élménye, melyet a szorongás fokoz 

D. a fájdalom élménye, melyet a kultúra és a nevelés hatása egyaránt felerősít 

12. A daganatos betegek hány százalékánál jelenik meg kezelést igénylő fájdalom? 

A. 15% 

B. 35-60% 

C. 70-85% 

D. 98% 

13. Mit jelent az alexitímia? 

A. tudatos törekvést a negatív érzelmek elnyomására 

B. szociális gátoltságot 

C. a fájdalomérzet hiányát 

D. az érzelmek azonosításának és felismerésének nehézségét 

14. Mi a fájdalom neuromátrixának definíciója? 

A. genetikai adottságainak rendszere, mely összefügg a fájdalom érzékelésével 

B. a szenzoros ingerek feldolgozásának módja, melyre hat a limbikus rendszer működése 

C. az egyéni tapasztalatok által befolyásolt aktivitásmintázat a fájdalom élménye kapcsán 

D. mindegyik együttesen 

15. A felsorolt eljárások közül melyiket nem használjuk a fájdalom vizsgálatára? 

A. McGill-kérdőív 

B. vizuál analóg skála 

C. MMPI és MPI 

D. HADS 
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12. 3.m. A fájdalom megélésének jelentősége 
kártérítési perekben. – Jegesy Andrea [Szakmai 
lektor: Varga Tibor] 

12.1. 1. Bevezetés 

A fájdalom megélése (átélése) az e fejezetben kifejtetteknek megfelelően olyan komplex szubjektív érzékelés, 

ami valós vagy érzelmi szövetkárosodást, és arra kialakuló érzelmi reakciót tükröz.” ( MSD. Orvosi Kézikönyv 

Második kiadás. Melania Kiadó Kft .Budapest 1999. 1363.o.) 

Az igazságügyi orvos számára gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy milyen minőségű, és erősségű fájdalom 

érzetet élt át a károsult (sértett). 

Éppen amiatt, mivel ez szubjektív érzet, sokszor nagyon nehéz válaszolni, hiszen a szubjektív átélés(megélés) 

éppen azért szubjektív, mivel minden egyén esetében más és más, éppen ezért nehezen objektívizálható, pedig a 

bíróság éppen azt szeretné, ha ez végül számokban kifejezhető lenne. 

Bár az alfejezet címe az, hogy ennek milyen jelentősége van a kártérítési (azaz polgári ) perekben, ennek alapja 

sokszor az a büntető eljárás, amelynek során azt kell kifejteni, hogy a sértett mit élhetett át az őt ért sérelem 

során, mi volt az a fájdalom, amelynek alapján később majd a kártérítés is járt. 

12.2. 2. Jogi vonatkozások 

12.2.1. 2.1. Büntetőjogi vonatkozások 

A Büntető Törvénykönyv ( Btk) által védett az élethez, az egészséghez, a testi épséghez való alkotmányos jog. 

Az Európai Unió Tanácsának 2004. április 29-én elfogadott „A bűncselekmények áldozatainak kompenzációja” 

című irányelve szerint valamennyi tagállamnak 2005. július 1-től olyan nemzeti rendszerrel kell rendelkezniük, 

amely igazságos és megfelelő kárenyhítést biztosít a bűncselekmény áldozatai számára. A 2006. január 1-én 

hatályba lépő nemzetközi hatóságok közötti együttműködési rendszernek pedig biztosítani kell, hogy a 

kárenyhítési gyakorlatban is könnyen hozzáférhető, független legyen attól, hogy az Európa Unió, mely részén 

válik valaki bűncselekmény áldozattá. 
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3.132. ábra - 1. ábra: Fájdalom 

 

Az Európai Unió irányelvének megfelelően az Országgyűlés elfogadta a bűncselekmények áldozatainak 

segítéséről és az állami kárenyhítéséről szóló 2005. évi CXXXV törvényt, amelynek általános indoklása szerint: 

A törvény preambuluma ( bevezető rendelkezése) szerint: 

„Az áldozatsegítő politika az állami büntetőhatalom gyakorlásának alkotmányos kötelezettségén alapul. A 

demokratikus jogállamban az igazságszolgáltatás szervei, mint a büntetőhatalom kizárólagos letéteményesei 

kötelesek gyakorolni a büntetőhatalmat annak érdekében, hogy védjék az állampolgárokat a 

bűncselekményekkel szemben. 

(…) az állam a méltányosság és a társadalmi szolidaritás alapján segítséget kíván nyújtani azoknak, akiket a 

bűncselekményekkel szemben megvédeni nem tudott.” 

Az idézetből levonható egyik következtetés, hogy a büntetőeljárás bírósági monopólium, amelynek egyik célja 

az állampolgárok védelme azzal is, hogy a bűncselekményeket és azok elkövetőit felderítik és olyan ítéleteket 

hoznak, amelyeknek hatékony prevenciója van ( hiszen a bűncselekmények elkövetőit nem elsősorban a 

büntetés mértéke, hanem a felderítés („lebukás”) veszélye az, amely visszatartja a bűncselekmény 

elkövetésétől.) 

A másik következtetés, hogy az állam a bűnüldöző és igazságszolgáltató szervei képtelen az állampolgárokat a 

bűnözőktől megvédeni, ugyanakkor nem utolsó sorban az államnak a méltányosság és a szolidaritás alapján 

kötelessége a bűncselekmény áldozatainak segítése. 

A törvény szerint: áldozat a sértett, és mind azon személyek, akiket időben és térben a bűncselekménnyel 

okozati összefüggően sérelem ért. Következésképpen minden sértett áldozat, de nem minden áldozat sértett. 

A sértett a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX törvény 51 § (1) bekezdése szerint: 

„Sértett az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.” 

Áldozat viszont az a természetes személy, aki a bűncselekmény következtében „(...) testi vagy lelki sérülés, 

érzelmi megrázkódtatás ért, illetve vagyoni kárt szenvedett. (...)”( 2005. évi CXXXV tv 1 § (1) bekezdése). 
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A törvény szerint a lelki sérülés az áldozatban kialakult tartós komoly félelmet , szorongást jelent, amely 

hasonlít a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV törvény (a továbbiakban: Btk.) 138 §-ában foglaltakhoz: 

„E törvény alkalmazásában, eltérő rendelkezés hiányában fenyegetés: súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely 

alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen.” 

Btk 166 § (2) bekezdése d) alpontja szerint az emberölés és a 170 § (4) bekezdése szerint, pedig a testi sértésnek 

egyik minősített este a különös kegyetlen elkövetési mód, amely a Legfelsőbb Bíróság (jelenleg Kúria) 15 

számú irányelve szerint akkor állapítható meg, ha az élet kioltását a, illetve testi sértést rendkívüli 

embertelenséggel, gátlástalanul emberi mivoltából kivetkőzve követik el vagy a sértettnek az élet kioltásával, 

illetve a testi sértés okozásával együtt járó testi szenvedést vagy lelki gyötrelmet lényegesen meghaladja. 

Mindebből következik, hogy a sértett /áldozat fájdalmának megítélése nyilvánvalóan elsősorban a bíróság 

feladata, amelyhez azonban orvost, általában igazságügyi orvosszakértőt vesz igénybe. A büntetőperben még a 

„különös kegyetlenség” minősítő tényezőjénél megítélésénél is felteszik a szakértőnek ezt a kérdést (ti. a 

szándékolt „eredmény”, akár a halál eléréséhez szükséges behatás pl. egy szívbe hatoló szúrás esetén is, 

mennyire volt „túlméretezett” a behatás, milyen fájdalmat, kínlódást okozott a sértettnek (pl. nem egyszer szúrt, 

hanem akár 28-szor) 

A bűncselekmények is okozhatnak vagyoni és nem vagyoni kárt, amelyet a tettesnek meg kell téríteni. Például: 

A fájdalmat okozó életet, testi épséget és egészséget sértő sérüléseket elszenvedő az emberölés, testi sértés és a 

foglakozás körében elkövetett veszélyeztetés, valamint a közlekedési bűncselekmények alap és minősített 

eseteinek a sértettje. 

Következésképpen mindenki áldozatnak tekinthető, aki a bűncselekmény közvetlen következményeként 

szenvedett sérelmet 

A testi vagy lelki sérelmet szenvedett a vagyoni és nem vagyoni kárát is, ha azt bűncselekmény okozta a 

büntetőeljárás során vagy külön polgári perben érvényesítheti. Ez utóbbi esetben közömbös, hogy a 

büntetőeljárás jogerősen megszüntetéssel, vagy felmentéssel fejeződött be. Egyéb esetekben a kártérítési igényét 

polgári perben érvényesíthető. 

Tehát a bírói gyakorlat a testi és lelki károsodást is az egészség megsértésének körébe vonja. 

12.2.2. 2.2. Polgári jogi vonatkozások 

12.2.2.1. 2.2.1. A jelenleg hatályos a 1959. évi IV. törvény Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

Ptk.76 § -a szerint: „A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme, és a személyes szabadság jogellenes 

korlátozása, a testi épség, és az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.” 

84 § (1) „Akit a személyéhez fűződő jogában megsértettek, az eset körülményeihez képest a következő polgári 

jogi igényeket támaszthatja: 

e) Kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.” 

„Aki másnak jogellenesen kárt okoz köteles, azt megtéríteni. Mentesül a felelősség, ha bizonyítja, hogy úgy járt 

el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható volt.”( Ptk 339 § (1) bekezdés) 

A kártérítés feltételei: 

1. Jogellenesség: minden kártokozó magatartás jogellenes kivéve, ha a károkozást más jogszabály jogszerűnek 

minősíti, vagy a károsult a kártokozó magatartásba előzetesen beleegyezett, hozzájárult a károkozásához. 

(Pl.minden műtéti beavatkozás egészségsértéssel /és természetszerűleg fájdalommal/ jár, amely a „sértett” 

azaz, a beteg beleegyezésével történik, éppen az egészségének helyreállítása érdekében.) 

2. Kár: a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés vagy elmaradt haszon. 

A kártérítés alapvető feltétele a kár bekövetkezése. Ha a cselekmény jogellenes és felróható, de a kár mégsem 

következik be, a kártérítési kötelem nem jön létre. Ez az élet, testi épség megsértése esetén - így az 
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egészségügyi kártérítési eljárások kapcsán is - viszonylag ritkán következik be, hiszen ha a beteg teljes 

egészében meggyógyul, vagyoni kár esetleg nincs, de a kiállt fájdalom miatt nem vagyoni kár megtérítésének 

ilyenkor is helye lehet. 

3. Okozati összefüggés a jogellenes magatartás és a bekövetkezett kár között 

4. Felróhatóság: a károkozó nem az adott helyzetben objektíve elvárhatóan járt el. 

A kár lehet vagyoni és nem vagyoni kár: 

A vagyoni károsodás lehet pénzben kifejezhető vagyoncsökkenés ( damnum emergens) vagy elmaradt 

haszon ( lucrum cessans). 

Ptk 354 § szerint „A károkozó köteles megtéríteni a károsult nem vagyoni kárát.” 

A jelenleg hatályos Ptk.355§ (4) bekezdése szerint pedig: 

„Kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt 

vagyoni előnyt, továbbá azt a kárpótlást és költséget kell megtéríteni, amely a vagyoni és nem vagyoni hátrány 

csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.” 

Nem vagyoni kártérítési eljárásban a károsultnak kell bizonyítani, személyiségi jogainak megsértése milyen 

testi és lelki sérelmet okozott. 

A lelki sérelmek, mint a fájdalom, és a gyász inmatereális voltuk miatt nehezen bizonyíthatók. 

Nem vagyoni kár pénzben nem kifejezhető sérelem, amely lehet többek között: 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( a továbbiakban: Ptk) által védett személyiségi jog, 

A bírói gyakorlat a nem vagyoni kár mértékét az eset összes körülményei alapján állapítja meg, figyelemmel a 

jogsértés súlyára, a felróhatóság mértékére és a jogsértésnek a sértettre gyakorolt hatására 

A bíróságok a nem vagyoni kár esetében a károsult és a károkozó közötti kármegosztást nem alkalmazza, mivel 

nincs értékcsökkenés így fogalmilag kizárt az eredeti állapot helyreállítása is. 

A fájdalom megélésének értékelése a kártérítésben a nem vagyoni kár körébe tartozik. 

A fájdalom vonatkozásában a kártérítési perek leggyakrabban a következő esetekben vannak, ebben a 

sorrendben). 

• közlekedési balesetek károsultjai 

• üzemi balesetek károsultjai 

• bűncselekmények áldozatai 

• un. „orvosi műhiba” perek felperesei 

12.2.2.2. 2.2.2. A 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről 

Majd 2014.03.15-én lép hatályba. A nem vagyoni kár helyett új jogintézményként bevezeti „sérelemdíjat” 

2:52. § [Sérelemdíj] 

• (1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az õt ért nem vagyoni sérelemért. 

• (2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire – különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására 

ésa kimentés módjára – a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való 

jogosultsághoza jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. 
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• (3) A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő 

jellegére,a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel, 

egy összegben határozza meg 

2:53. § [Kártérítési felelősség]Aki személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt szenved, a jogellenesen 

okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését.). 

A sérelemdíj megfizetésre való kötelezésnél, mint ahogyan a nem vagyoni káresetében is volt, a Ptk. kártérítési 

felelősség megállapítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

Véleményünk az, hogy ez nem változtat azon, hogy továbbra is a károsultnak kell bizonyítania azt, hogy az őt 

ért sérelem milyen egészségkárosodást okozott nála, és ehhez orvos (szakértő ) közreműködése lesz szükséges . 

Az eljárásban csak a személyiség jog megsértését kell bizonyítani, az okozott sérelem bizonyítást nem igényel, 

ugyanakkor annak mértékét éppen az orvos bevonásával lesz szükséges bizonyítani. 

A sérelemdíj a sértett személyéhez kötött, átruházni nem lehet és nem örökölhető. 

Tehát bár Magyarországon a „fájdalomdíj” jelenleg továbbra sem elfogadott, a bíróságok a személyiségi 

sérelem körében értékelték az emiatt történő megsértését illetve értékelik jelenleg is ( már a sérelemdíj 

bevezetése előtt is). 

12.3. 3. A fájdalom megítélésnek orvosszakértői szempontjai 

Az, hogy egy sérülés milyen súlyosságú fájdalommal jár (pl. egy gerincsérülés, politraumatizáció, sokszoros 

csontsérülés, de akár egy egyszerű rándulás esetén is) a kártérítési perben a bíróság mindig orvosszakértőt vesz 

igénybe. A fájdalom megélésénél a bíróságok a kártérítés megállapításánál is figyelemmel vannak a fájdalom 

akut (subakut) vagy krónikus voltára. 

3.133. ábra - 2. ábra: Vizuális analóg skála 

 

3.134. ábra - 3. ábra: Fájdalom mérése vizuális analóg skálával 
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3.135. ábra - 4. ábra: Fájdalom kifejeződése. Forrás: 

(http://www.hospiceofmarion.com/assessing-pain.html) 

 

Az akut fájdalom hirtelen kezdődő és rövidebb ideig tartó fájdalom. 

Szöveti károsodás gyakran kimutatható és, ha eltűnik, a fájdalom is megszűnik. 

Komoly akut fájdalomra utalnak a kitágult pupillák, a verejtékezés, a szapora légzés és pulzus. Tipikusan akut 

fájdalom kíséri például a csonttörést, a sebeket, sérüléseket, szalaghúzódást stb. 
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A krónikus fájdalom fő jellemzője, hogy legalább három hónapnál hosszabb ideig tart, Murray (1995) által 

leírt definíció szerint a krónikus fájdalom olyan fájdalom, amely a hagyományos gyógyulási időt követően még 

legalább hat hónapig fennáll. 

Gyakran egyéb problémákat is okoz, pl. étvágytalanságot, erőtlenséget, alvás-, potenciazavart, depressziót, 

mindez az élet minőség rovására is mehet. 

3.136. ábra - 5. ábra: Krónikus fájdalom 

 

Az orvosszakértői gyakorlatban a szakértő azt fejti ki a bíróság számára, hogy a fájdalom mennyiben nehezíti 

meg a sérült/károsult mindennapi életét és társadalmi részvételét – még akkor is, ha ma már ez a jogi 

meghatározásban nem szerepel, de a bíróságok a gyakorlatban – a kártérítési összegek megítélésekor - mégis 

támaszkodnak ezekre az adatokra. 

Hiszen a mindennapi életben a személyiség „normál állapotának „ nyilvánvalóan nem lehet részének tekinteni a 

krónikus fájdalommal való együttélést. A krónikus fájdalom tartós szenvedést okoz, az egyén elveszíti 

adaptivitását, funkcióvesztéssel párosul, pszichoszociális következményekkel jár, végeredményben életminőség 

romlást okoz. 

A bíróság pedig elvárja a szakértőtől, hogy jelölje meg azt a helyzetet, (és időtartamot) amikor a fájdalom 

„elviselhetetlen”, „megnövekedett”, így a mindennapi életben is jelentős zavart okoz (többnyire ekkor ápolásra 

is szorul), hogy jelentkezik ez a kórházi kezelés, a gyógyszerelés során, majd a krónikussá válás folyamatában 

szorongás, alvászavarok alakulnak ki, a munkával , családdal kapcsolatos (sokszor sexuális teljesítéssel) 

gondok, majd a munkával kapcsolatos aggodalmak, és ezt követő pénzügyi gondok jelentkeznek. A szakértő 

feladata, hogy kibontsa, és a bíróság előtt akár számszerűsítse azokat a károkat, amelyek a fájdalom megélése 

jelent a károsult számára. 
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A kártérítésre a beteg abban az esetben jogosult, amennyiben a mindennapi életét (társadalmi, munkaügyi és 

otthoni életterét is beleértve) döntően befolyásolja és ezt orvosi véleményekkel bizonyítani is tudja. 

12.3.1. 3.1. A kártérítési jogosultság nehézségei 

A fentebb idézett kép és hivatkozott cikk krónikus fájdalom mértékét a Pszichotraumatikus és Viselkedési 

zavarok rátája alapján kell meghatározni és szintje meghaladhatja 30%-ot. 

A krónikus fájdalom miatti kártérítési jogosultság megállapításának kritériumai / ugyanakkor az okozati 

összefüggés miatt/ nehézségei: 

1. Relatíve hosszú idő telt el a baleset óta – általában két év 

2. A baleset viszonylag enyhe volt – emelés, vagy csavarodásos (pl. ostorcsapásos) sérülés 

3. A baleset a lágy szöveteket érinti (nincs csonttörés) – leggyakrabban a derekat, nyakat, karokat vagy vállat 

4. Az orvosi leletek (bizonyítékok pl. rtg vagy UH lelet) nem minden esetben mutatnak a tartós szervi sérülést. 

Látható ugyan részleges diszfunkció, de nem tűnik súlyosnak és organikusnak. 

5. Több, különböző szakterületi specialista is próbálta már kezelni a tüneteket, amely során a szakorvos számára 

„frusztrációt” okozott, hogy nem képes kezelni a tüneteket és feladta a károsult kezelését. 

6. Bár bizonyos orvosi jelentések említik a krónikus fájdalmat, vagy ahhoz hasonló pszichogenikus, vagy 

myofascialis (pl. MSR) fájdalmat vagy hasonló variánsait 

7. A beteg által leírt fájdalom és funkcióvesztés/gyengeség nagyobb, mint az a leletek alapján várható. 

12.3.1.1. 3.1.1. Az elszenvedett sérüléssel történő okozati összefüggés bizonyítása 

1. Igazoltan befolyásolja, megnehezíti a beteg életvitelét 

2. Bizonyítani kell, hogy a balesetet megelőzően az állapot nem állt fenn (Ez lényegében csak a balesetet 

megelőző orvosi dokumentáció elemzése alapján lehetséges) 

3. Figyelemmel a fájdalom szubjektív megélésére, nehéz megállapítani, hogy az mennyire „valós” . 

4. A betegség költséges 

5. Vizsgálni kell a fájdalom egyéb ( baleseti eseménytől független) eredetű okának hiányát 

6. Hitelesség 

Az orvosszakértő tehát a saját – jelenlegi helyzetben történő vizsgálatán túlmenően - mindig „hozott anyagból” , 

azaz orvosi dokumentumokból dolgozik, hiszen a sérelem és a bírósági per között legalább hónapok, de sokszor 

évek telnek el. Igénybe vehet e körben is szakkonzultánst, szakközreműködő szakorvost ( traumatológust, 

ortopéd orvost, rehabilitációs orvost, pszichiátert, pszichológust), de a szakvéleményt neki kell megalkotnia. 

A kezelőorvos leletei ebben az esetben perdöntőek lehetnek, hiszen nem mindegy az, hogy valaki mennyi ideig 

fekszik az intenzív osztályon, esetleg lélegeztető-gépen, mikor kerül újra a traumatológiai osztályra, onnan 

mikor távozik, milyen állapotban, milyen fájdalmakkal. Melyek az utókezelésre vonatkozó javallatok, majd 

mikor történnek meg a kontroll vizsgálatok, mit rögzítenek ezek alkalmával illetve a rehabilitációs kezelés 

mennyi ideig tart és a dokumentáció ekörben mit tartalmaz. 

12.3.2. 3.2. A gyakorló orvos szerepe a kártérítési perekben 

Feladata az, hogy az általa vezetett dokumentumok betegéről ( a későbbiekben a peres eljárásban károsultról ) 

mindig a valóságot tükrözzék. 

Az egyik hiba, hogy azt írják le, hogy „ahhoz képest”, amit elszenvedett „egészen jól van” hanem azt, hogy azt 

tükrözzék, hogy ahhoz képest milyen állapotban van, mint pl. a baleset előtt volt. 
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A másik hiba, ha a „beteg (pl. biztosítás) érdekében” eltúlozza az orvos a gyógyulás időtartamának folyamatát, 

és rosszabbnak írja le az állapotát, mint amilyen valójában. Ne gondoljuk az, hogy ez a beteg érdeke! Hiszen ha 

elfogadjuk azt, hogy ebből ő sohasem fog kigyógyulni, akkor nem is fog! 

A harmadik hiba pedig az lehet, hogy nem kezdjük/kezdeményezzük időben a testi és lelki rehabilitációját, és 

hagyjuk abban az állapotban amelyben „hitünk szerint gyógyultan- vagy a lehető legjobb állapotban” 

bocsátottuk el, és ha panaszkodik akkor csak annyit mondunk, hogy „ezzel az állapottal együtt kell élnie, meg 

kell békélni vele”! Persze ez is lehetséges, de előtte vizsgáljuk meg, hogy vajon mindent megtettünk-e? 

Az orvost frusztrálja, ha a betege nem úgy gyógyul, ahogy ő elvárja – ne ezt tükrözze a lelete (kontroll lelete), 

hanem a tényleges állapotot, a valóságot. A szakértői véleményben csak akkor tudunk a bíróság számára 

valóságos adatokat közölni, ha az orvosi lelet is a valóságot (nem az orvos vágyait) tükrözi) 

12.4. 4. Példatár a fájdalom miatti kártérések más országokban 
történt megítéléséről (e körben elsősorban Dósa Ágnes szerző 
engedélyével, adataira támaszkodva) 

A (világ) szakirodalma szerint is nagyon eltérő. És sokszor elmosódik a határ a természetes megbetegedésből 

eredő fájdalom és a sérülésből, sőt kártérítésre igényt adó sérülésből eredően. 

Ahol megállapítanak kártérítést, ott nyilvánvalóan valamilyen károkozásból (baleset, erőszakos cselekmény, 

akár „orvosi műhiba”) származik a sérelem 

A „fájdalomdíj” mint kár megítélésében szerződésen kívüli felelősségen belül a legnagyobb a különbség a 

kontinentális és a common law jogrendszerek között. A kontinentális jogrendszerek alapvetően a differencia 

hipotézis alapján állnak: a kár számításának alapja a károsult káresemény bekövetkezte nélküli (hipotetikus) 

vagyonának, illetve a károsult káresemény utáni tényleges vagyonának a különbözete. 

Így a károkozónak a testi épséget, egészséget ért károk esetében elsősorban a további kezelési költségeket, a 

kiesett jövedelmet, és a jövőbeni keresetveszteséget kell megtérítenie. A károsult egy összegben csak az 

elszenvedett károkat követelheti, a jövőben fellépő károk tekintetében - amelyek tipikusan a károkozás miatt 

megváltozott egészségi állapothoz kapcsolódó kiadások, valamint a jövőbeli keresetveszteség - csak járadék 

formájában kompenzálhatók, amennyiben a járadék iránti igényt az elévülési időn belül jelenti be a károsult. 

Az amerikai jogban ezzel szemben a kártérítés nemcsak a már bekövetkezett, hanem a jövőben fellépő károkat 

is magában foglalja, amelyet egy összegben határoz meg a bíróság (lump sum), tekintettel a várható inflációra. 

Jelentős különbség van a nem vagyoni kártérítés ( benne foglaltatva a fájdalom okozta kárt is) vonatkozásában 

is a két rendszer között, de a legnagyobb különbséget a büntető kártérítés (punitive damage) common law-beli 

intézményében találjuk, ami a kontinentális jogrendszerekben ismeretlen. 

A büntető kártérítést (punitive damage) a károkozó a károsultnak fizeti közvetlenül, de nem a bekövetkezett 

kárral, hanem a károkozó fizetőképességével arányos. Ebben a kártérítési formában a represszió áll előtérben. 

Tekintettel a büntető jellegére, enyhe gondatlanság esetében nem alkalmazható. 

„Az amerikai jogban a nem vagyoni kár (non-monetary damages, non-pecuniary damages, pain and suffering 

damages) megtérítése régóta igen jelentős szerepet játszik a kártérítési eljárásokban, különösen azokban, ahol a 

kár testet ért sérülésekkel, vagy a halállal kapcsolatos. Az alapelv az, hogy a fájdalom, a szenvedés minden 

formája elvileg kompenzációban részesíthető, a testi mellett a lelki, érzelmi is. Így a sérülést kísérő fájdalomért 

is kompenzáció jár, ugyanúgy, ahogy a sérülés lelki hatásaiért, például egy torzító heg kialakulásáért, akkor is, 

ha olyan helyen van, amit mások általában nem látnak, az örömérzés elvesztéséért (loss of enjoyment of life), de 

például a baleset előtt átélt félelemért, szorongásért is, vagy a sérülés későbbi esetleges szövődményei miatti 

aggódásért is. Az amerikai jogban a nem vagyoni kártérítésnek nyilvánvalóan csak a kompenzáció a szerepe, 

hisz itt a magánjogi büntetésnek önállósult válfaja, a büntető kártérítés intézménye létezik.” 

Néhány állam az USA-ban nem teszi lehetővé a büntető kártérítés alkalmazását, mások pedig a bírósági eljárás 

teljes költségében maximálták azt. Az orvosi felelősséggel kapcsolatban gyakorlatilag nincs jelentősége, esetleg 

csak abban az esetben, ha az orvos teljes egészében beleegyezés nélkül végzi a kezelést. A tagállamok felében 

maximálták az összegét, erre két megoldást alkalmaznak: vagy fix összegben határozzák meg, vagy azt rögzítik, 

hogy a ténylegesen bekövetkezett kár hányszorosa lehet. Van olyan tagállam, ahol jogszabály zárja ki az 
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egészségügyi kártérítési tényállások esetén az alkalmazhatóságát, és van olyan is, ahol a büntető kártérítés egy 

részét az állam javára, vagy más alapba kell befizetni. 

Kanadában 1986 előtt nem járt kompenzáció a fájdalom megélése miatt.. 

A bíróság 1985-ben fogadta el a krónikus fájdalom jelenségének meglétét és az érte kapható járandóságot. 1990-

ben foglalták utoljára a jelenleg hatályos törvénybe a fájdalomért járó kártérítést, jelenleg a 1997-es Munkahelyi 

Biztonság és Biztosítás törvény tartalmazza (a 90-ben elfogadott változatban) 

Millar (1996) jelentése alapján 3,9 millió kanadait, vagyis a teljes lakosság 17%-át érintette a krónikus 

fájdalom. 

A leggyakoribb ok a hát és a reuma szerű fájdalom. (Megjegyzésem: kérdés az, hogy ezek mely része származott 

sérülésből és mely része természetes megbetegedésből??? – erre a cikk nem ad választ) 

A krónikus fájdalom szindrómában szenvedők kompenzációja az Egyesült Királyságban 24 450 és 37 150 

angol font (kb. 8–12 millió forint). 

A közepes mértékű krónikus fájdalom szindrómában szenvedők kompenzációja az Egyesült Királyságban 6 350 

és 19 100 angol font (kb. 2,1–6,2 millió forint). 

Az izomban, ínszalagban, ínban fellépő Fibromyalgia néven ismert fájdalom kompenzációja 19 850 és 37 150 

font közötti összeg (6,5–12 millió forint) 

A krónikus fáradékonyság szindróma kompenzációja 28 750 font (9,35 millió forint) körüli összeg. 

Bizonyos esetekben a Reflex Sympathetic Dystrophy kompenzációja 29 750 és 58 500 font (9,65–19 millió 

forint) közötti összeg. 

Közepesen súlyos esetben 14 750 és 22 400 font (4,8–7,3 millió Ft) közötti összeg várható. 

Szomatoform zavar esetében a súlyosság mértékében 26 500 font (kb. 8,6 millió forint) járhat. 

Egyes adatok szerint Európa lakosainak közel 20%-a szenved krónikus fájdalomban szenved. 

A fentebb idézett cikk szerint Európában a fájdalom éves szinten 300 milliárd eurot jelent. 

Bár a német jogban a testi épséget ért károk esetében járó nem vagyoni kártérítést a jogi nyelv fájdalomdíjnak, 

Schmerzensgeld nevezi, ez korántsem csak fizikailag megélt fájdalomra vonatkozik. 

A német jogban a nem vagyoni károk (immateriette Schaden, nicht Vermögensschaden) megtérítésére 

vonatkozó szabályokat a közelmúltban jelentősen módosították. A módosítással a szabályokat a kötelmi jogi 

rész elejére, a BGB 253. §-ába helyezték. Ez a szakasz először általános jelleggel kimondja, hogy a nem 

vagyoni károkért pénzbeli kártalanítás csak a törvényben meghatározott esetben követelhető, majd pedig arról 

rendelkezik, hogy a testi épség, az egészség, a személyes szabadság, illetve a szexuális önrendelkezési jog 

megsértésével okozott kár esetén a károsult a károkozótól a nem vagyoni káráért (nicht Vermögensschaden) 

méltányos kártalanítást (billige Entschadigung követelhet.135 Ez a rendelkezés tehát nem mondja ki általános 

jelleggel a nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét, de az egészségügyi kártérítési eljárásokban - ahol 

az esetek többségében a kár az egészség és a testi épség sérelmében nyilvánul meg - kiterjedt gyakorlata van a 

fájdalomdíj alkalmazásának 

A fájdalomdíj intézménye kezdetektől fogva a büntetés és a kártérítés közötti szürke zónában helyezkedett el, de 

a BGH.egy, még az ötvenes években született ítélete, amely kimondta, hogy a fájdalomdíj kettős funkcióval 

rendelkezik: a károsultat ért hátrány kiegyenlítése mellett a másik feladata az elégtétel (Genugtuung) nyújtása, 

nyíltan a magánbüntetés felé közelítette a jogintézményt. 

Németországban a nem vagyoni kártérítés tekintetében a 2002-ben hatályba lépett módosítás jelentős változást 

hozott. Nem változott, hogy csak a törvényben meghatározott esetekben jár a nem vagyoni kártérítés, és az sem, 

hogy a testet ért sérülést maga a BGB vonja be ebbe a körbe. Azonban korábban a nem vagyoni kártérítés 

megállapításának a feltétele a felróhatóság volt, ez pedig objektív felelősség esetében nem tette lehetővé a nem 

vagyoni kártérítés megítélését (kivéve, ha ezt a törvény lehetővé tette, így a kedvtelésből tartott állatok által 

okozott sérülések, valamint a katonai légi jármű által okozott károk esetében), és a kontraktuális felelősség 
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körében sem volt erre lehetőség. Az elsősorban a jogirodalomban megjelenő kritikák hatására először egy 

parlamenti törvénymódosítási kísérlet történt, amely legalább azoknak a testi épségben okozott károknak az 

esetében lehetővé tette volna a nem vagyoni kártérítést, amelyek súlyosak és tartósak, de ezt a módosítási 

javaslatot nem fogadták el. Végül a BGB felelősségi részének átfogó módosítása (2002-ben) oldotta fel ezt a 

helyzetet, ami tehát lehetővé teszi a nem vagyoni kártérítést most már mind a szerződésszegéssel okozott károk, 

mind pedig az objektív felelősség esetében. 

Ausztriában a mai napig vitatott, hogy van-e generálklauzula az eszmei, nem vagyoni károk (Ideelle Schaden) 

pénzbeli kompenzálása vonatkozásában. Az OGH 1908-ban hozott döntése óta a bírói gyakorlat azon az 

állásponton van, hogy a nem vagyoni károkat kizárólag a törvény által meghatározott esetekben kell megtéríteni. 

Ilyen törvényi rendelkezést az osztrák jogrendszerben számosat találunk, azonban ezt a rendszert éppen 

átgondolatlansága, és az egységes szemlélet hiánya miatt kritizálják. Magában az ABGB-ben is több helyen 

találkozunk a nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó szabállyal. Így a testet ért sértések 

(Körperverletzung) vonatkozásában (fájdalomdíj, Schmerzensgeld, 1325. §), a tulajdont ért sérelmek esetében 

az előszereteti érték megtérítésének kötelezettsége (Wert der besonderen vorliebe, 1331. §), és a szexuális 

önrendelkezési jog megsértése esetében (1328. §), a külön jogszabályok sora pedig a médiatörvénytől a 

versenytörvényen át a környezetvédelmi törvényig igen tág területet ölel fel. 

Az irodalom álláspontja ezzel szemben az 138, hogy az ABGB 1323. és 1324. §-a, amely szerint súlyos 

gondatlanság esetében a károkozónak nemcsak a ténylegesen felmerült kárt és az elmaradt hasznot kell 

megtérítenie, hanem megfelelő elégtételt is nyújtania kell (Tilgung der verursachten Beleidigung), olyan 

generálklauzulaként értelmezhető, amely lehetővé teszi a nem vagyoni károk megtérítését a jogszabályban fel 

nem sorolt esetekben is. 

Akármelyik értelmezést fogadjuk is el, mindenképpen igaz, hogy az osztrák jog a nem vagyoni károk 

vonatkozásában sokkal restriktívebben rendelkezik, mint a vagyoni károk vonatkozásában, hiszen míg 

utóbbiakat enyhe gondatlanság esetében is meg kell téríteni, előbbieket csak súlyos gondatlanság vagy 

szándékosság esetében. Ez alól a testi épség sérelme (Körperverletzung, 1325. §) azonban kivételt képez, ennél 

ugyanis a fájdalomdíj (Schmerzensgeld) megtérítésének kötelezettsége nem függ a vétkesség fokától. 

A nem vagyoni károk megtérítésének körét a jogalkotó a külön törvényekben az utóbbi időben erősen 

szélesítette. Így eltörölték a légiközlekedési törvényben, a vasúti törvényben és az atomtörvényben foglalt 

korlátozásokat a fájdalomdíj vonatkozásában. 

A fájdalomdíj (Schmerzensgeld) tehát a testi épséget ért sérelem esetében alkalmazott nem vagyoni kártérítés. 

Ebbe a körbe a bírói gyakorlat minden, a testet, a lelki egészséget és integritást érő káros behatást bevon, és az 

újabban született különös részi jogszabályok már ezt az értelmezést tükrözik. Így a tisztán pszichés trauma is 

alapját képezheti a fájdalomdíj megítélésének, amennyiben az betegségnek minősül, a bírói gyakorlat ebbe a 

körbe vonja az álmatlanságot, a fejfájást, a mentális szféra súlyos befolyásolását, a stressz súlyosabb formáit, és 

depressziót, a neurózist is. 

Ellentétben a német gyakorlattal, ahol a nem vagyoni kártérítésnek egyértelműen elégtételadási szerepe is van, 

az osztrák bírói gyakorlat következetesen hangsúlyozza, hogy a fájdalomdíj funkciója az elszenvedett fájdalom, 

szenvedés kompenzációja, és semmi több - büntető jellege nincs. 

A svájci Kötelmi Törvénykönyv (Obligationenrecht) 49. §-a általánosabban fogalmaz: akit személyes 

viszonyaiban megsértenek (külön kiemelve a testi épséget), felróhatóság esetén a kár megtérítésére tarthat 

igényt. Ahol ezt a sérelem és a felróhatóság súlya indokolja, pénzösszeg teljesítését igényelheti, mint elégtételt. 

A személyiségi jogokkal kapcsolatos polgári jogi szabályozást 1983-ban vetették alá jelentős változásnak, ekkor 

vált a nem vagyoni kártérítés a személyiségi jogok megsértése esetén általánosan alkalmazható 

jogkövetkezménnyé, szemben a korábbi szabályozással, amely a nem vagyoni kártérítést csak a törvény által 

meghatározott esetekre, és csak súlyos gondatlanság esetére korlátozta. 

12.4.1. Tesztkérdések 

1. A fájdalom megélésének Magyarországon (A) 

A. Csak polgári perben van jelentősége 

B. A bűncselekmények áldozatai számára az állam ( a kártérítésről szóló 2005.évi CXXXV.Tv. alapján) a 

kártérítés minden további bizonyítás nélkül biztosít 
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C. A bűncselekmények sértettjei sem a büntető eljárás során, sem kártérítési perben nem kaphatnak 

kártérítést 

2. A peren kívüli, és a polgári peres eljárásban az elszenvedett fájdalom miatt (C) 

A. Minden esetben jár 

B. Csak akkor jár, ha azt objektív elváltozások (pl. csonttörés, vérbeszűrődés is alátámasztják) 

C. Csak a jogellenesen elszenvedett károkozás esetén jár 

3. A peren kívüli és polgári peres eljárás során jelenleg az elszenvedett fájdalom értékelése (A) 

A. A nem vagyoni kár körébe tartozik 

B. A vagyoni kár körébe tartozik 

C. Csak a bűncselekmények áldozatainak esetében történik 

4. A fájdalom ” sérelemdíjként” értékelendő (C) 

A. A múltban és jelenleg is. 

B. A 2013. évi V. tv. alapján jelenleg 

C. A 2013. évi V. tv. alapján 2014 03.14-től, mivel ez a törvény csak ekkor lép hatályba 

5. A fájdalom megítélésében a gyakorló orvos feladata (A) 

A. A fájdalom akut vagy krónikus jellegének, időtartamának dokumentálása 

B. A kártérítés jogosultságának megállapítása a fájdalom miatt 

C. Az elszenvedett sérüléssel való okozati összefüggés megállapítása 

6. A fájdalom megítélésében az igazságügyi orvosszakértő feladata (B) 

A. A kártérítés jogosultságának megállapítása a fájdalom miatt 

B. A fájdalom és az elszenvedett sérülés közötti okozati összefüggés megállapítása 

C. A gyakorló orvos által kiállított leletek hitelességének megállapítása 

7. A fájdalom megélésének büntetőjogi vonatkozása (B) 

A. nincs 

B. az áldozat számára a kárenyhítés vonatkozásában van 

C. a büntetés kiszabásánál önmagában is minősítő tényező 

8. A bírósági gyakorlat a fájdalom megélését (C) 

A. kizárólag lelki károsodás körébe vonja 

B. kizárólag a testi károsodás körébe vonja 

C. a bírói gyakorlat a testi és lelki károsodást is az egészség megsértésének körébe vonja 

9. A Polgári jogban a kártérítés feltételei (C) 

A. kizárólag a jogellenesség 

B. kizárólag a kár megléte 
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C. Mindkettő 

10. A Polgári jogban a kártérítés feltételei körébe tartozik (A) 

A. A felróhatóság bizonyítása 

B. Elegendő a károsult panaszainak rögzítése 

C. Elegendő az orvosi leletek becsatolása 

11. A Polgári peres eljárásban a sérülés és az okozott fájdalom közötti okozati összefüggés 

bizonyítása (C) 

A. A gyakorló orvos feladata 

B. Pszichiáter feladata 

C. Az igazságügyi orvosszakértő feladata 

12. A fájdalom vonatkozásában a leggyakoribb polgári perek az alábbiak szerint indulnak (B) 

A. Bűncselekmények áldozatai 

B. Közlekedési balesetek károsultjai 

C. „Orvosi műhiba” perek felperesei 

13. Az akut fájdalom jellemzője (A) 

A. Hirtelen kezdődő és rövidebb ideig tartó fájdalom 

B. Legalább 3 hónapnál hosszabb ideig fennáll 

C. Kizárólag objektív neurológiai tünetek támasztják alá 

14. A krónikus fájdalom jellemzője (B) 

A. Kizárólag objektív neurológiai tünetek támasztják alá 

B. Legalább 3 hónapnál hosszabb ideig fennáll 

C. Hirtelen kezdődő és rövidebb ideig tartó fájdalom 

15. A fájdalom orvoszakértői megítélésének vonatkozásában elsőrendű kérdés (C) 

A. A betegség költséges 

B. A beteg szubjektív megélésének vizsgálata 

C. Megítélni azt, hogy a fájdalom igazoltan megnehezíti a beteg életvitelét 

16. A fájdalom orvoszakértői megítélésének vonatkozásában a bíróság számára elsőrendűen fontos 

kérdés (A) 

A. A sérülés okozta fájdalom megélése, intenzitásának és időtartamának megjelölése 

B. Mi okozta/okozhatta a fájdalmat 

C. Van-e más betegsége is a felperesnek 

Irányadó jogszabályok 

• 2000 évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk) 
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• 1959 évi IV.törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 

• 1997 évi CLIV.Törvény . az egészségügyről 

• 2005 évi CXXXV. Törvény. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 

• 2013 .V. Törvény . (II.11) Polgári Törvénykönyvről (hatályos lesz 2014.03.15-től) 

Felhasznált irodalom 

Az agresszió világa Szerk: Hárdi István medicina Könyvkiadó Rt. Bp.2000. 

Dr. Dósa Ágnes Az orvos kártérítési felelőssége, és ebben idézve: 120-122 old. 

BGB 253. § (1) „Wegen eines Schaden.s, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschtidigung in Geld nur in 

den durch das Gesetz bestimmten Fallen gefordert werden." 

BGB 253. § (2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen 

Selbstbestimmung Schadensensatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht 

Vermögensschaden ist, eine billige Entschadigung in Geld gefordert werden." 

WAGNER, G.: Geldersatz für Personenschaden. Zeitschrift für das Europáische Privatrecht. 2000. 200-209., a 

magyar jogirodalomban ezzel kapcsolatban lásd LÁBADY TAMÁS: A nem vagyoni kárpótlás és 

elégtétel funkciója - a felelősségbiztosító nézőpontjából. Novotni Emlékkönyv. Miskolc. 1991. 209-

210. 

KOZIOL, H.: Österreichisches Haftpflichtrecht. Allgemeiner Teil. Manz. Wien. 1997.350-351. 

Elsősorban, dogmatikailag megalapozva: BYDLINSKI: Der Ersatz ideellen Schadens als sachliches und 

methodisches Problem. Juristische Blatter. 1965. 173-194. és 237-254. 

JAROSCH, K., MÜLLER, O.F., PIEGLER, J., DANZL, K-H.: Das Schmerzengeid in medizinischer und 

juristischer Sicht. Manz. Wien. 1994. 159-160. 

HONSELL, H.: Schweizeri.sches Haftpflichtrecht. Schulthess. Zürich. 2000. 105-106. 

Stoll,D.,Bagdi,P.Császár,N., Harkai V.,Horváth, D., Pataki N.., Lázáry, A.,Varga, P.P. Pszichológiai 

indikációbecslés a gerincgyógyászati gyakorlatban MPT Kongr. 2013 Győr- előadás 

Murray, T.J. (1995). Chronic Paini>. Prepared for the Workers' Compensation Board of Nova Scotia. 

Mendelsohn.G. Chronic Pain and Compensation: A Review - Journal of Pain and Symptom Management Vol.I. 

No.. 3. Summer 1986 

Joanna L. Noonan and Shannon L. Wagner Chronic Pain Compensation in Canada. International Journal of 

Disability, Community & Rehabilitation Volume 4, No. 1 Canada 

13. 3.n. Fejfájások és fájdalomszindrómák. – Nagy 
Ferenc [Szakmai lektor: Tajti János] 

A fejfájás az a panasz, amellyel az emberek leggyakrabban orvoshoz fordulnak. Hátterében ritkán áll organikus 

betegség. A visszatérő fejfájások okaként gyakran a krónikus elsődleges fejfájások tehetők felelőssé, de fejfájást 

okozhat szemészeti probléma, szinuszitis, fogászati betegség, gyulladásos betegségek, agydaganat, agyvérzés, 

agyhártyagyulladás, stressz, alvászavar, éhezés. Jóindulatú fejfájás betegségek járhatnak elviselhetetlen 

fájdalommal és rosszindulatú betegségek okozhatnak enyhe fejfájást. Azok a betegek, akik fejfájásuk miatt 

szakemberhez fordulnak, csaknem mindig attól tartanak, hogy valamilyen súlyos betegség kísérő tünete a 

fájdalmuk. A fejfájós betegek főképp abban keresnek megerősítést, hogy nincs agydaganatuk vagy valami más 

súlyos betegségük és csak másodlagosan tartják fontosnak a fájdalomcsillapító kezelést. 

Fentiekből kiindulva természetes az az elvárás, hogy minden szakterület orvosa egyformán tisztában legyen a 

fejfájások diagnosztikájával és kezelésével. 
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Az alábbi fejezet célja az, hogy bemutassa, hogyan osztályozhatók a fejfájások, az osztályozáson keresztül 

hogyan juthatunk el a diagnózisig és diagnózis esetén milyen gyógyszeres kezeléseket választhatunk. 

A fejfájás diagnózisának felállításában különösen igaz az a gyakran hangoztatott orvosi tétel, hogy a diagnózis 

alapja az anamnézis felvétele. Talán ez az egyetlen olyan betegség, legalábbis a primer fejfájások esetén, ahol a 

diagnózis nem vizsgálatokon, hanem tisztán a beteg fájdalmára vonatkozó beszámolón alapul. Elsődleges 

fejfájásokban nincs olyan marker, diagnosztikus vizsgálat vagy eljárás, amellyel a kórisme biztosan 

alátámasztható. Fontos a beteggel is megértetnünk, hogy a feltett kérdésekre adott válaszai az egyedüli 

támpontok a fejfájás diagnózisához, és a kezelés hatékonyságához. Mindez félreértésekhez is vezethet, mivel a 

betegek gyakori elvárása erős fájdalom esetén éppen a részletes vizsgálatok, leginkább koponya MRI végzése, 

és nem a fájdalmuk részletekbe menő leírása, megfogalmazása. Egy másik probléma, amit figyelembe kell 

vennünk a fájdalommal kapcsolatos anamnézis felvételekor, hogy memóriánk a fájdalomra nézve nem mindig 

pontos. Erre bizonyíték például az a gyakran észlelhető jelenség, hogy egy fejfájás roham alatt vagy közvetlenül 

utána a betegek mihamarabb szeretnének neurológiai konzultációt fejfájásuk okának tisztázása érdekében, még 

akkor is, ha az évek óta ismétlődő fejfájás. Ugyanakkor néhány héttel a fejfájás roham után, vagy egy 

fájdalommentes periódusban a betegeknek már nincs kifejezett késztetése, hogy fejfájás specialistát keressen fel. 

Ilyenkor gyakran találkozunk azzal, hogy a konzultációt hozzátartozója forszírozza inkább, mint maga a beteg. 

Egy másik, az anamnézis pontosságát érintő kérdés, a fejfájások társadalmi megítélése. Ismert jelenség, hogy 

fejfájásra hivatkozva magyarázzák meg mulasztásukat az emberek. Ebből következik, hogy olyan helyzetben, ha 

valaki az amúgy ellenőrizhetetlen fejfájásra hivatkozva menti ki magát kötelezettsége alól, sokakban felmerül a 

szimulálás, jobb esetben a szomatizáció lehetősége. Gyakran látjuk, hogy egy frusztrált, vagy stressz helyzetben 

az emberek fájdalmasan a fejükhöz kapnak, jelezve ezzel kilátástalan helyzetüket. Ez a mozdulat minden 

kultúrában ugyanazt, a tehetetlenséget, félelmet, fájdalmat jelenti. Talán ennek háttere az lehet, hogy akár 

szervi, akár lelki problémáink miatt „fő a fejünk”, az fejfájáshoz vezethet. Ezek a jelenségek betegek és orvosaik 

megítélését befolyásolhatják az orvos-beteg kapcsolat során. Következésképpen a fejfájást panaszolóból 

önkéntelenül is a panaszok túlzását, az orvosból vagy a beteg környezetéből pedig a panasz bagatellizálást 

válthatja ki. 

1988. évet megelőzően a fejfájások leírásában az orvosok különböző szabályokat követtek, az egyes fejfájás 

típusok jellemzésére és többször egymásnak ellentmondó definíciókat használtak. A fejfájások modern 

beosztásában sokat segített, amikor 1988-ban, majd 2004-ben a Nemzetközi Fejfájás Társaság (International 

Headache Society, IHS) létrehozott egy fejfájás osztályozási rendszert, amely azóta a diagnosztikus munkának 

és klinikai kutatásoknak egyaránt standardjává vált. A legutóbbi kritériumrendszer 2013-ban jelent meg: 

Cephalalgia 2013;33 629-808 http://cep.sagepub.com/cgi/content/full/33/9/629 

A beosztás a fejfájásokat két nagy csoportra osztotta: 

Primer fejfájások csoportjaira (1.-4. csoport), amely a migrén-t (1.) tenziós-típusú fejfájást (2.), cluster 

fejfájásokat (3.) és egyéb primer fejfájásokat (4.) tartalmazza. A szekunder fejfájás betegségeket 5-12 csoportba 

osztották be. A beosztás több mint 300 fejfájás típust tartalmaz, és nagy segítséget ad a fejfájások pontos 

kódolásában. Általa megbízhatóbakká váltak a fejfájással kapcsolatos epidemiológiai és klinikai kutatások is. A 

klasszifikáció nem betegséget, hanem fejfájás rohamokat osztályoz, ha valakinek több fajta fejfájása van, azok 

mindegyike külön-külön diagnózist kap. 2004-ben a beosztást revideálták, és ez által még könnyebben 

használható. A primer fejfájás típusok diagnózisa a beteg előző rohamokról tett beszámolója alapján születik, a 

pontos kórisme az adott diagnózishoz szükséges kísérő tünetek a megadott szabályok szerinti fennállásán vagy 

hiányán alapul (például migrén aurával vagy migrén aura nélkül). A beosztás 4. csoportja különböző fejfájás 

típusokat tartalmaz, amelyek hátterében nincs kimutatható strukturális károsodás, mint például a szexuális 

aktivitáshoz kapcsolódó elsődleges fejfájás, vagy hemicrania continua. 

13.1. 1. Fejfájás diagnózisa 

Az első lépés a fejfájások diagnózisának felállításában annak eldöntése, hogy a fejfájás valamilyen más betegség 

kísérő tünete-e (szekunder fejfájás), vagy primer fejfájással állunk szemben. Utóbbi esetben tehát maga a 

fejfájás a betegség. A diagnózist az anamnézis felvételén túl általános belgyógyászati és neurológiai vizsgálatra 

alapozzuk. Bármilyen betegségre utaló fizikális eltérés esetén további eszközös vizsgálatok elvégzésére van 

szükség. Fejfájós beteg kikérdezése során hasznos szem előtt tartanunk a „figyelmeztető jelek fejfájásban” 

listáját, mely primer-szekunder fejfájások elkülönítésében ad segítséget. 

Fejfájás számos metabolikus betegség tünete lehet, különösen azokban az esetekben, amikor a betegség kognitív 

zavarokhoz is vezethet. Ilyenek a hipernatrémia, hiponatrémia, acidosis, máj és veseelégtelenség. Ezekben az 

esetekben a fejfájás általában enyhe tünet, a betegség azonban irritációhoz, konfúzióhoz, dezorientációhoz, akár 
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kómához is vezethet. Amikor az agykérgi funkció súlyosan érintett, akkor a fejfájás a továbbiakban már nem 

tekinthető elsődleges panasznak, kivéve a következő eseteket: 

1. Hipercapnia: a hiperkapnia mellett kialakulhat egyeseknél erős fejfájás, továbbá kifejezett vazodilatáció és 

papilla ödéma is. 

2. Acidózis: az acidózis együtt járhat fejfájással. Hátterében itt is vazodilatáció állhat, melyet az acidózis 

következtében kialakult agyi autoreguláció zavarának tulajdonítanak. 

3. Pajzsmirigy betegség: főleg a pajzsmirigy alulműködést kíséri fejfájás, mechanizmusa ismeretlen és általában 

megszűnik, ha a metabolikus zavart rendezték. 

4. Mellékpajzsmirigy betegségben: intenzív krónikus fejfájás okozója mellék-pajzsmirigy alulműködés esetén. 

A fájdalom kétoldali, izmok nyomásérzékenysége kísérheti. Hat hónap eltelte is szükséges lehet ahhoz, hogy 

a betegség rendeződése után a fejfájás javuljon vagy megszűnjön. 

13.2. 2. Az anamnezis jelentősége fejfájásban 

Ahogy korábban már említésre került, a legtöbb fejfájós beteg neurológiai vizsgálatakor nem fogunk neurológiai 

kórjelet találni, ezekben az esetekben a diagnózis felállításában a beteg beszámolójára kell hagyatkoznunk. 

A fejfájás kezelése nem „egy-vizites találkozás”, az a szakember, aki a fejfájás kezelésébe kezd, várhatóan 

hosszabb kapcsolatot alakít ki a betegével. Ezért is fontos a részletes kikérdezés, mely megalapozza a beteggel a 

megfelelő terápiás kapcsolatot. 

Mivel gyakori, hogy egy beteg több fejfájástól is szenved, a fejfájásra vonatkozó kérdések feltétele előtt 

tisztázni kell, hogy a betegnek hány fejfájása is van. Ha ezt nem tisztázzuk, a feltett kérdésekre a válaszait hol az 

egyik, hol a másik fejfájásra vonatkozóan adja meg a beteg. Ez számos hibát, félreértést és pontatlan diagnózist 

szülhet. Ha ilyen helyzettel állunk szemben, kérjük meg a beteget, hogy válaszait csak arra fejfájására 

vonatkozóan adja, amelyik miatt felkereste a rendelőnket, vagy amelyik a legnagyobb problémáját jelenti. 

Érdemes megnyugtatni ilyenkor a beteget, hogy későbbiekben a további fejfájásaival is foglalkozni fogunk. 

A leggyakoribb fejfájások a tenziós típusú, a migrén, az éhség okozta, láz provokálta, ezeket követi az orr, fog, 

szinusz betegségeket kísérő fejfájás és a szemészeti problémákat kísérő fejfájás. A menigitis, agydaganat, 

intrakraniális aneurizma, agytályog okozta fejfájásokat és a cluster fejfájást tartják a legintenzívebbnek, 

szerencsére ezek a fejfájások a legritkábbak, jelentőségüket súlyosságuk határozza meg. 

13.2.1. 2.1. A fejfájás kezdete 

A primer fejfájások kezdete a gyermekkorra, serdülő korra vagy fiatal felnőtt korra tehető, az 50 év feletett 

jelentkező első fejfájás organikus betegség (arteritis temporális, daganat, metasztázis, cerebrovaszkuláris 

betegség) gyanúját veti fel. Migrén menopauza után általában megszűnik, de ritkán akkor kezdődik. Tenziós 

fejfájás bármely életkorban indulhat. Alvászavar okozta fejfájás idős korban kezdődik. 

13.2.2. 2.2. Lokalizáció 

Cluster fejfájás kizárólag féloldali, migrén váltogatja az oldalt, gyakrabban érintett mindkét oldal, de 40%-ban 

féloldali fejfájással jár. Cluster fejfájásban a szem körül és mögött jelentkezik a fájdalom, mely gyakran tarkó 

tájékára sugárzik. A migrén bárhol okozhat fájdalmat a fejen vagy az arcon, de gyakran és típusosan halánték-

tájon fáj. Fog, melléküreg és szem eredetű betegségek frontálisan okoznak fejfájást, de a fájdalom sugározhat 

tarkóba, nyakba, hátba is. Paraselláris folyamatok okozta fejfájások bitemporálisak. Szigorúan a szem 

környékére lokalizálódó fájdalom szemészeti eredetre utalhat. Trigeminus neuralgia az arc bármely területén 

okozhat fájdalmat. Hátsó scalai folyamatok leginkább occipitális lokalizációjú fájdalmat okoznak, 

diszlokációval járó térfoglaló folyamatoknál a betegek frontális és fejtetőre lokalizáló fájdalmat panaszolnak. 

Térfoglaló folyamatok a nagyobb diszlokációt megelőzően a tumor oldalán, amíg szubdurális vérzések a 

károsodás oldalán a vérzés lokalizációjában, leginkább fronto-parietálisan okoznak fájdalmat. 

Hipofízis daganat a fejtetőn okoz fájdalmat. Subarachnoidealis vérzés típusos esetben tarkótáji fájdalommal 

jelentkezik. 
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A tenziós fejfájás fájdalom maximuma az occiputon, nyakon és a vállakon van, de gyakran a frontális régió is 

érintett. Többségében a tenziós fejfájás kétoldali, de féloldali is lehet. 

Diafragmát érintő betegségek vállban és nyakban sugárzó fájdalmat, míg a szív eredetű ischemia occipitális 

régió és állkapocs fájdalmat okozhat. 

13.2.3. 2.3. Gyakoriság 

A fejfájás gyakorisága és előfordulásának mintázata nagyban hozzájárul a diagnózishoz. Az epizodikus tenziós 

fejfájás havonta 15-nél kevesebbszer jelentkezik, ha gyakoribb krónikus tenziósként diagnosztizáljuk. A tenziós 

fejfájás napszaki ingadozása is jellegzetes lehet, a délelőtti és esti órákban kifejezettebb a fájdalom, lefekvés 

után mérséklődik, és ritkán zavarja az elalvást. 

Cluster fejfájás jelentkezésének szezonális jellege is lehet ,ilyenkor ősszel és tavasszal indulnak a periódusok, 

melyek 2-3 hónapig is tarthatanak. A peridóus alatt a betegek 2-6 fejfájásról számolnak be naponta, melyek 

időztartama 30-120 perc. Nem ritka, hogy pontosan ugyanabban az időpontban jelentkeznek a rohamok. 

A fejfájás megjelenésének mintázata hasznos preventív stratégia megválasztását segítheti: menstruális migrén 

esetén például a perimenstruális időszakban alkalmazott nonszteroid gyulladáscsökkentők lehetnek hatékonyak. 

Éjszakai cluster fejfájást este alkalmazott ergot készítmény kivédheti. 

Csaknem minden primer fejfájásnál felderíthető egy betegre jellemző gyakorisági mintázat. Ilyen mintázatot az 

organikus eredetű fejfájások nem mutatnak. Jellemző viszont az organikus fejfájásra, hogy gyakorisága és 

súlyossága az idővel egyre növekszik. Ilyen esetekben az okot tisztázó diagnosztikus vizsgálatokra van szükség. 

Régóta fennálló fejfájásnál hasznos megkérdezni a betegtől, hogy a fejfájás mentes időszakokban, vagy a 

rohamok között panaszmentes-e? Igen válasz esetén, az évek óta fennálló fejfájás biztosan jóindulatúnak 

tartható. 

13.2.4. 2.4. Intenzitás 

A fájdalom intenzitása jellemző az egyes típusokra. Az fejfájás intenzitását vizuális analóg skálán vagy verbális 

analóg skálán mérhetjük. Ezeken a skálákon a beteg 0-10-ig osztályozza a fejfájásának intenzitását. 0 pontot 

adnak, amikor nincs fájdalom, 1-es amikor a fájdalom csak minimális diszkomfortot okoz, 5-ös érték erős 

intenzív fájdalmat, 10-es fájdalom megsemmisítő fájdalmat jelez. A skála használatával vezetett rohamnapló 

diagnosztikus segítség és alkalmas a kezelések hatékonyságának objektívebb megítélésére is. A migrén fájdalom 

erős (5 feletti), a tenziós mérsékelt-enyhe fájdalom (3-5 közötti). A cluster fejfájás vagy a trigeminus neuralgia 

nagyon intenzív fájdalom, 8-10-es értékkel jelzik a betegek. 

13.2.5. 2.5. A fájdalom karaktere 

A tenziós fejfájósok tompa nyomó fájdalomról panaszkodnak, fejtetőn zsibbadó érzéssel. Gyakori leírás, hogy 

mintha „abroncs lenne a fejem körül” vagy mintha „valami feszítené kifelé belülről a fejemet”. Cluster 

fejfájásban a szem mögötti égő-parázsló éles fájdalmat panaszolnak. Organikus fejfájásokban gyakran említenek 

lüktető, pulzáló fájdalmat. Neuralgiákban csaknem mindig éles, késszúrás-szerű, áramütésszerű, villogó 

fájdalomról beszélnek a betegek. Subarachnoideális vérzésnél jelentkező fájdalom ütésszerű, nagyon erős 

(„életem legerősebb fejfájása”), nagyon hirtelen alakul ki és gyakran kísérik neurológiai kórjelek. Organikus 

fejfájásokban a fájdalom karakterét nagyban befolyásolja az, hogy milyen strukturából indul ki a fájdalom. 

Testünk legnagyobb sűrűségben az agyhártyákon tartalmaz fájdalomérző receptorokat. Sok fájdalomérző 

receptor van az intracraniális ereken is a belépéstől számított 1-2 cm-ig, az agy állományában azonban már 

nincs fájdalom továbbítására szerveződött érzékszerv. Ezért fájnak ritkán az agydaganatok, illetve már csak 

akkor okoznak fejfájást, ha jelentős diszlokációval járnak, vagy bevérzése miatt a vér eléri az agyhártyákat vagy 

az agykamrát. Az agydaganotknak ezért ritkán az első tünete a fejfájás. Más a helyzet az agyi metasztázisokkal. 

A kis metasztázist is nagy ödéma övezheti, amely a fájdalmas struktúrák vongálása révén viszonylag korán 

okozhatnak fejfájást. 

13.2.6. 2.6. Lefolyás 

Az akut, hirtelen fellépő fejfájás gyakrabban organikus eredetűek, évek óta ugyanolyan mintát mutató fejfájások 

jóindulatú volta valószínű. 

13.2.7. 2.7. Fejfájások időtartama 
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A migrén típusosan 4-72 óráig tart, előfordul azonban hogy csak 10-20 perces, de ritkán hetekig is eltarthat. 

Tumoros fejfájás mindennapos lehet, de napközben gyakran változtatja az intenzitását. Tenziós fejfájás akár 

hónapokig, évekig is fennállhat. 

13.2.8. 2.8. Prodroma 

Migrénre jellegezetes. Roham előtt 1-2 nappal édesség iránti vágy, hangulat változás, nyugtalanság, éhségérzet 

jelentkezhetnek. 

13.2.9. 2.9. Kísérő tünetek 

A legtöbb fejfájást a fájdalmon túl egyéb tünetek kísérhetik, melyek súlyosbítják a fejfájást, de segíthetnek a 

típus felismerésében, diagnosztikus besorolásában. A kísérő tünetek jelenléte vagy hiánya diagnosztikus 

kritérium lehet. Megelőzhetik a fejfájást, kialakulhatnak a roham alatt, de utána is jelentkezhetnek. Culster 

fejfájásban az orrdugulás, szemkönnyezés, migrénben hányinger, hányás, fénykerülés, tenziós fejfájásnak a 

nyak- tarkótáji izomzat merevsége, feszessége jellegzetes kísérő tünetei. 

• gastrointesztinális zavarok: hányinger, hányás migrénben a leggyakoribb, hányás hányinger nélkül, a reggeli 

órákban hányinger nélküli hányás az agydaganat okozta fejfájásban jellegzetes. 

• polyuria: szinte kizárólag migrénben fordul elő. 

• hangulat: tenziós fejfájásban gyakori a feszült, irritábilis személyiség, migrénben levertség és felhangoltság 

egyaránt előfordulhat. 

• neurológiai tünet: intrakraniális folyamatra utal, ugyanakkor migrénes roham része is lehet neurológiai tünet. 

• vizuális tünetek: vizuális tünetek migrénben nem tartanak tovább 1 óránál és általában megelőzik a rohamot. 

Hemianopiát okozhat migrén mellett agydaganat ugyan úgy, mint cerebrovasculáris történés vagy epilepsziás 

roham is. Elkülönítés az első rohamnál okoz főleg nehézséget. 

• szédülés: szinte valamennyi fejfájást típust kísérheti akár a forgó jellegű szédülés (vertigo) akár a téri 

orientációs zavar (dizziness). A migrénes vertigo az egyik leggyakoribb oka a szédülésnek egyúttal a 

leggyakoribb centrális eredetű szédülés. Tenziós és posttraumás fejfájásokban is gyakori a főleg 

fejmozgatásra jelentkező szédülés. Megjegyzendő azonban, hogy a hirtelen fellépő szédüléssel járó 

betegségek (Meniere-betegség, BPPV, vertebrobasilaris területen kialakult stroke) esetén viszont gyakori, 

hogy (nem feltétlenül migrénes) fejfájás a kísérő tünet. 

13.2.10. 2.10. Kiváltó tényezők 

Számtalan migrén kiváltó tényezőt ismerünk. Ezek külső, belső tényezők egyaránt lehetnek. Villogó fény, zsíros 

ételek, citrusfélék fogyasztása, kávé, kakaó, koffeinmegvonás, kevés vagy túl sok alvás, gyógyszerek, alkohol, 

megerőltető mozgás, stressz, menstruáció, orgazmus. Terhességben javul a migrén, de ritkán előfordulhat, hogy 

ekkor rosszabbodik. Trauma oka is, de triggere is lehet a fejfájásnak. 

13.2.11. 2.11. Javulást elősegítő tényezők 

Migrénesek szeretnek sötét csendes szobában mozdulatlanul lefeküdni, mert az csökkenti a fájdalmukat. 

Migrénes rohamra jellemző lehet, hogy alvás után szűnik meg teljesen a fájdalom. Az arteria superficialis 

temporális kompressziója is gyakran enyhülést okoz. Ennek az érnek a tudattalan masszírozása, dörzsölése 

félreérthetetlenül felismerhetővé teszi a migrénes fejfájásukat leplezni akarókat is. Hirtelen felülés vagy felállás 

átmenetileg csökkenti a migrénes fájdalmat, lehajolás, lécsőn járás rosszabbítja. Agydagant okozta fejfájás álló 

helyeztben lehet rosszabb, fekve enyhülhet. Nagyon jellegzetes a cluster roham alatt a beteg viselkedése, fel-alá 

járkál, ringató mozgást végez, szinte soha nem fekszik le. Ez a viselkedés többnyire csak cluster fejfájásban 

észlelhető. 

13.2.12. 2.12. Családi anamnézis 

Migrénesek több mint felében található a szülők között migrénes. Cluster fejfájásban nem észlelhető családi 

halmozódás. Tenziós fejfájás az esetek harmadában mutat családi előfordulást. 
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13.2.13. 2.13. Neurológiai és fizikális vizsgálat 

Fizikális vizsgálat célja a fejfájás organikus eredetének vagy szisztámás okainak keresése, illetve kizárása. 

Neurológiai vizsgálattal az idegrendszeri betegség következtében fellépő fejfájások azonosíthatók. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az elsődleges fejfájásokban nem található a fejfájást magyarázó sem neurológiai sem 

fizikális vizsgálati eltérés. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk azt a tényt is, hogy negatív neurológiai státus 

esetén is lehet a fejfájás szervi, koponyán belül elhelyezkedő folyamat következménye. Azaz fontos szem előtt 

tartanunk azt a szabályt, hogy nem minden koponyán belüli betegség okoz feltétlenül idegrendszeri tünetet. 

13.3. 3. Sürgős ellátást igénylő fejfájások 

1. Ha az új fejfájás egy akut szisztémás betegség tünete. 

A diagnózis alapja az azonosított betegség és a fejfájás kapcsolatának megállapítása. A kezelés a fejfájást 

okozó betegség kezelésén alapul. 

2. Az „életem legrosszabb fejfájása” esetén 

Függetlenül attól, hogy a hirtelen fellépő nagyon erős fejfájást megelőzően voltak-e visszatérő fejfájások 

vagy sem. Általában neurológiai tünetek, hányinger, hányás , néha fokális neurológiai tünet kíséri. 

3. Az „utolsó csepp a pohárban” fejfájás esetén 

Amikor a krónikus fejfájás tűrhetetlenné válik, vagy nem reagál korábban hatásos gyógyszerekre. 

Elsődleges szempont fejfájás esetén annak eldöntése, hogy a fájdalom elsődleges fejfájás betegség, vagy 

organikus betegség következménye-e. 

Idegrendszeri illetve egyéb szisztémás betegség az alábbi esetekben keresendő fejfájás hátterében: 

Figyelmeztető jelek fejfájásban 

1. Új fejfájás jelentkezése esetén, ha a beteg életkora 50 felett van 

2. Hirtelen fellépő erős („villámcsapás”) fejfájás bármely életkorban 

3. Szubakut kezdetű fejfájás, mely fokozatos rosszabbodást mutat (progresszív fejfájás) 

4. A fejfájást láz, hányinger, hányás kíséri, mely nem magyarázható más szisztémás betegség tüneteként 

5. Fejfájás jelentkezésekor fellépő bármely fokális neurológiai tünet, tudat-, viselkedés zavar, papilla oedema, 

kötött tarkó, olvasási, gondolkodási vagy írási nehézség. 

6. Ha nincs egyértelmű magyarázat a fejfájásra és elsődleges fejfájással sem magyarázható 

7. Új fejfájás gyógyult vagy jelenleg is daganatos vagy immunszupressziót okozó betegségben szenvedő 

páciensnél 

8. Ha fejfájást a testhelyzet provokálja vagy befolyásolja 

9. Kezelésre nem reagáló fejfájás 

10. Fejfájás és epilepsziás roham együttes előfordulása 

11. Új „mindennapos” fejfájás 

12. Mindig azonos oldali fejfájás 

A fenti esetekben tehát a betegnél mihamarabb vizsgálatokat kell elvégeznünk, mivel ezekben az esetekben a 

fejfájás hátterében nagyobb valószínűséggel feltételezhető az organikus eredet. 

A fejfájás betegségek nagyobb részét az anamnézissel, a fizikális és neurológiai vizsgálattal biztonságosan 

diagnosztizálni lehet, és nincs szükség további kiegészítő eszközös vizsgálatok végzésére. Amikor azonban 
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egyértelműen nem dönthető el, hogy primer vagy szekunder fejfájással állunk szemben a differenciál 

diagnózishoz eszközös vizsgálatokat végzünk. A következő részben a fejfájások esetén használható 

diagnosztikus eljárások indikációit és értékét tárgyaljuk. A fejfájásban végzett diagnosztikus tesztek elvégzésére 

betegnek, orvosnak egyaránt nagy a motivációja: a beteg részéről nagy megnyugvást jelent, ha valamilyen 

vizsgálat, de leginkább a képalkotó vizsgálat készül. Ezt a betegek sokszor ki is nyilvánítják. Ha az orvosnak 

kevés az ideje a kikérdezésre, egy negatív képalkotó eredmény rövidre zárja a kivizsgálást. De nagyon gyakran 

társszakmák fejfájás miatt kért konziliumainak is – kimondva, kimondatlanul – a képalkotó vizsgálat indikációja 

a célja. Az egyre inkább terjedő „defenzív medicina” a fejfájások esetén kért neurológiai konziliumtól a az 

organikus betegség igazolását vagy kizárását várja el. 

A koponya CT vizsgálat is érzékeny vizsgálat a fejfájás organikus eredetének tisztázásában, de CT vizsgálat 

választása esetén (MRI vizsgálattal szemben) tisztában kell lennünk azzal, hogy melyek azok a betegségek, 

melyeket CT vizsgálat nem, vagy nem mindig detektál. Ezek a következők: 

• Vaszkuláris betegségek: aneurizmák, a hátsó scala AV malformációi, carotis, vertebralis disszekció, vénás 

trombózis, vaszkulitis, szubdurális és epidurális hematoma 

• Neopláziák: primer tumorok, meningitis carcinomatosa, hypophysis daganatok, bevérzések 

• Cervikális folyamatok: Chiari malformáció, foramen magnum tumorok 

• Infekciók: szinuszitisek, meningiencephalitis, agytályog 

A magasabb ára ellenére az MRI vizsgálatot részesítsük előnyben fejfájás hátterében keresett organikus 

betegség vizsgálatához. Az MRI vizsgálat mellett szól még az a tény is, hogy nem jár sugárterheléssel. Ha 

fejfájós betegnek MR vizsgálatot készítünk érdemes felhívnunk a figyelmét arra, hogy a tenziós, és még 

gyakrabban a migrénes fejfájás esetén a felvételeken T2 hyperintenz gócok lehetnek- Ezeknek a gócoknak a 

jelentősége a legtöbb esetben minden klinikai relevancia nélküli. Gyakori azonban ilyenkor, hogy a felvételeket 

leletező radiológus multiplex vasculáris károsodásnak vagy sclerosis multiplexere jellemző gócokként írja le az 

említett elváltozáskokat, számos bonyodalmat okozva ezzel a betegnek, neurológusnak egyaránt. 

Elektroencefalográfia (EEG): 

Az EEG vizsgálat kevés segítséget ad a fejfájás diagnózisának felállításában. Intrakraniális daganatos 

betegségek kórisméjében a képalkotó eljárás adekvát vizsgálat. 

Lumbal punkció: 

A liquor vizsgálatának segítségével diagnosztizálható a meningitis, encephalitis, meningosis carcinomatosa 

vagy lymphomatosa, subarchnoideális vérzés, magas vagy alacsony liquornyomás okozta fejfájás. A punkció 

feltétele, hogy 50.000-nél nagyobb legyen a szérumban a thrombocyta száma. A posztpunkciós fejfájás 

gyakorisága 30%-ra tehető a beavatkozás után, bár ezt nagymértékben befolyásolja a lumbal-tű nagysága, 

minősége. 

Laboratóriumi tesztek: 

Általában fejfájás esetén nincs szükség laborvizsgálatok elvégzésére, mert legtöbbször nem adnak segítséget a 

diagnózis felállításában. Arteritis temporális esetén süllyedés és CRP meghatározás, autoimmun betegségek 

gyanúja esetén ( főleg lupus) ANA, Rh factor, LA meghatározás, kezelésre nem reagáló mindennapos fejfájás 

esetén anticardiolipin antitest meghatározás, elhúzódó aurák esetén alvadási vizsgálatok, TSH meghatározás, 

esetleg fejfájás megelőzésére alkalmazott gyógyszerek szintjének meghatározása lehet indokolt azokban az 

esetekben, ha a tünetek alapján szisztémás betegség gyanúja merülne fel és mégis laborvizsgálatokra szánjuk el 

magunkat. 

13.4. 4. Önálló fejfájás szindrómák 

A fejezet további részében az önálló fejfájás betegségek, más néven az úgynevezett primer fejfájás syndromák 

kerülnek ismertetésre. 

13.4.1. 4.1. Migrén 

13.4.1.1. Klinikum 
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A migrén prevelenciája jelentősen változik a különböző közleményekben, különösen attól függően, hogyan 

definiálják a demográfiai adatokat, a migrén-t és a study-ban résztvevő személyeket. Mivel a migrén 

prevelenicája jelentősen változik az életkorral, a rasszal, a geográfiás és a szocioökonomiai státusszal, lényeges 

szóródás mutatkozhat a különböző vizsgálatokban. 

Migrén a lakosság 8-12 %-át érinti. Az egyes rohamok az esetek közel felében 24 óráig, vagy annál rövidebb 

ideig tartanak. Jellegzetes, hogy a teljes fájdalommentesség alvás után jelentkezik. A migrénes roham 

gyakorisága is jelentős változékonyságot mutat. Vannak, akiknek évente van csak egy-két rosszulléte, előfordul 

azonban, hogy valakinek hetente több rohama is van. 

A migrénes fájdalom jellemzően lüktető, pulzáló, görcsös karakterű, az esetek több mint felében féloldali. A 

fejfájást émelygés, hányinger, ritkábban hányás kíséri. A migrénes roham alatt a betegeket zavarja a fény és a 

hang. Szívesebben tartózkodnak elsötétített és csendes helyen. Jellemző a migrénes fájdalomra, hogy a fizikai 

aktivitásra, pl. lehajolásra, vagy lépcsőn járásra a fájdalom fokozódik. A migrénesek kevesebb mint negyedében 

jelentkezik aura-tünet, ez sem minden fejfájás rohamnál. Az aura-tünetek az esetek több mint 90 %-ában 

vizuális. Fénylő csillámok észlelése, scotomák megjelenése, villogó zig-zag vonal észlelése jellemzi. Ritkábban 

a rohamokat végtagzsibbadás, vagy beszédzavar vezeti be. A „spreading depression”-nak megfelelően vizuális 

aura terjedhet a különböző szenzoros és motoros corticalis területeken, ezért a vizuális aura után a kéz, majd az 

arc zsibbadása, később pedig beszédzavar vagy végtaggyengeség is előfordulhat. Típusos esetben az aura-

tünetek 10-20 percig tartanak. 

Amikor az aura első alkalommal jelentkezik gyakran kifejezett szorongás kíséri. Neurológiai jelentőségét az 

aurának az elkülönítő kórisméje adja. Epilepsziás rosszullét, transiens ischaemias attack, amaurosis fugax, sroke 

jönnek szóba, mint elkülönítendő betegségek. A leggyakoribb migrénnel együtt járó tünet a hányinger és a 

hányás. A hányinger több mint 90 %-ban, a hányás 70 %-ban jár együtt a migrénes rohamokkal. A fonofóbia és 

a fotofóbia 80-90 %-os gyakorisággal kíséri a migrénes rohamokat. 

13.4.1.2. Migrén klinikai fázisai 

Az akut migrénes rohamok megjelenése az migrén iránti individuális sérülékenység függvénye. Minél 

alacsonyabb ez a küszöb, annál gyakoribbak a rohamok. Az egyes rohamokat belső vagy külső környezeti 

provokáló tényezők aktiválják, vagy ezen tényezők összessége generálja. A migrénes fejfájás roham indulását 

legtöbb betegnél általában 24 órával a rohamot megelőzően vegetatív, vagy affektív tünetek jellemzik. Ezt a 

fázist hívják prodrómának, melyet nem célszerű összekeverni az aurával. Az aura fázisban focalis neurológiai 

tünetek állnak fönn, maximum 1 óra időtartammal. A tünetek vizuálisak, sensorosak, beszédzavarból állhatnak, 

de akár az agytörzsi tünetek is lehetnek. Tipikusan az aura-tünetek megszűnte után kezdődik migrénes fejfájás, 

mely általában egyoldali, lüktető jellegű, hányinger, hányás, fonofóbia és fotofóbia kíséri. Kezelés nélkül a 

fejfájás 24 óráig, ritkán 72 óráig is eltart. A fejfájás megszűnte után a következő fázis, az úgynevezett rezolúció 

fázisa kezdődik. Ebben a periódusban gyakran következik be mély alvás. 24 órával a spontán lüktető fájdalom 

megszűntével több beteg tapasztal fáradtságot, a fejfájás átmeneti visszatérését - ugyanazon a területen, ahol 

korábban a fejfájása volt -, másodpercekre, vagy percekre, különösen akkor, ha köhög, vagy hirtelen 

fejmozdulatokat vagy Valsalva-manővert végez. Ezt a fázist gyakran hívják úgy, hogy a „migrén másnaposság” 

fázisa. 

A migrén- mechanizmusát vizsgáló kutatások három kérdés köré csoportosulnak: 

1. Az első, amiben a migrén iránti sérülékenységet kutatják, hogy melyek azok a külső-belső tényezők amely a 

rohamokhoz és azok generalizációjához vezetnek. 

2. A trigeminális cervicalis fájdalomrendszer aktivációjának kérdése. 

3. Melyek a fájdalmat okozó aktiváció központi idegrendszeren belüli modulációjának lehetőségei. 

A migrén öröklődésének genetikai háttere meglehetősen komplex, azonban ikervizsgálatok egyértelműen 

bizonyították, hogy a migrén famíliáris öröklődést mutat. Molekular-genetikai bizonyítékok vannak arra 

vonatkozóan, hogy a feszültség-függő kálcium csatorna, a 19-es kromoszómán azonosított mutációja felelős a 

famíliáris hemiplegias migrén közel 50%-áért (FHM1). Emellett a ATT1A2 gén, amely a nátrium-kálium 

csatorna alfa2 alegységét kódolja, szintén a famíliáris hemiplegias migrén 2-es típusával (FHM2) mutat 

kapcsolatot, és az 1Q 23 kromoszómához köthető. Az FHM3-ban a mutáció a 2q24 kromoszómán az SCN1A 

génben jön létre, mely a neuronális feszültsé-függő Na (Nav 1.1) ioncsatorna 1 alegységét kódolja. További 

vizsgálatok bizonyították, hogy a D2 receptor génje szintén szerepet játszhat a migrén keletkezésében. 
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A feszültség-függő kálcium csatornák 19-es kromoszómán bekövetkező mutációja felelős a famíliáris 

hemiplegiás migrén-ért és az epizodikus ataxia 2-es típusáért. Ezen összefüggés felfedezése jelentősen 

hozzájárult a migrén patofiziológiájának megértéséhez. A neuronalis kálcium csatornák mediálják, vagy segítik 

elő a serotonin (5-HT) felszabadulást a középagyban. Ezen csatornák károsodása, vagy diszfunkciója a 

serotonin-felszabadulást befolyásolva prediszponálhat a migrén kialakulására, vagy károsíthatja a migrén 

kialakulását megszüntető mechanizmust. A magnézium és a kálcium csatornák interakcióinak lehetséges 

szerepére utalnak azok a megfigyelések, hogy magnézium hiány észlelhető a migrén roham alatt az 

agykérgében, valamint hogy a migrén aurát indító „spreading depression” kialakulása is a kálcium csatornák 

működéséhez köthető. 

A spreading depression jelensége univerzális jelenség. Leo bizonyította, hogy a kérget érintő bármely toxikus, 

vagy mechanikusan károsító anyag a terület vérátáramlásának jelentős csökkenését hozza létre, kb. 1 cm2-nyi 

területen. Ez a vérkeringésében deprimált terület aztán 3-6 mm/perc sebességgel vándorolni kezd. A spreading 

depression alatt bizonyítottan agykérgi oligaemia áll fenn, melyet az aura alatt végzett cerebralis vérátáramlás 

vizsgálatok igazoltak. Funkcionális MRI vizsgálatokkal igazolták továbbá, hogy indukált és spontán migrén 

aura nem provokálható ischaemiaval, ellenben összefüggést mutat a neuronok kisülésével és a kisüléssel 

kapcsolatos azon cellularis elemekkel, amelyek az agykérgi spreading depressionért felelősek. A vascularis 

változások követik a vizuális aurát. Feltételezik, hogy a beteg, akinek vizuális aurája van, ugyanabban az 

időpontban a vizuális és sensoros tünetek egy trigeminalis cervicalis noticeptív neuronális aktivációt 

provokálnak. 

13.4.1.3. A migrén kezelése 

Effektív migrén-kezelés a pontos diagnózison alapul. A migrén jelentős változékonyságot mutat 

frekvenciájában, súlyosságában és a beteg életminőségére gyakorolt hatásában. A kezelést mindazonáltal 

nemcsak a diagnózisra kell alapozni, hanem fontos a beteg elvárása is a terápiával kapcsolatban. Elsősorban 

kezeljük a legkellemetlenebb, vagy legzavaróbb tüneteket a megfelelő módon. A kezelésben figyelembe kell 

venni több olyan kísérőbetegséget is, amelyek a választandó gyógyszeres kezelés minőségét megszabhatják. 

Ilyenek a cardiovascularis betegségek, pszichiátriai betegség, pl. depressio, neurológiai betegegség (epilepsia), 

gastrointestinalis betegség, asthma. A menstruális migrén nagy része javulni szokott terhesség alatt. Fontos itt 

megjegyezni, hogy egyedül a paracetamol az egyedüli olyan fájdalomcsillapító, amelyeknek biztosan nincs 

teratogen hatása, igy biztonsággal alkalmazható migrénes rohamban terhesség esetén is. 

13.4.1.4. Farmako-therápia, gyógyszeres kezelés 

A migrén gyógyszeres kezelése lehet akut, vagy preventív kezelés. Gyakori rohamok esetén a betegeknél 

mindkettőt alkalmazhatjuk. Az akut kezelés célja, hogy minél hamarabb, lehetőség szerint két órán belül a 

fájdalmas rohamot megszüntesse és megelőzze egy esetleges újabb roham kialakulását. A preventív terápia 

célja, hogy a fejfájás rohamok frekvenciáját és súlyosságát is csökkentse, továbbá az előforduló rohamokat 

könnyebben kezelhetővé tegye. Csak akut kezelést alkalmazni nem több mint havi 4-6 roham esetén célszerű. A 

preventív terápia beállítását abban az esetben célszerű, ha a migrénes fájdalom összesítve 72 óránál tovább tart 

havonta. A preventív kezelés célja a migrénes fájdalom gyakoriságának, időtartamának, a fájdalom erősségének 

csökkentése, a migrénes beteg életminőségének növelése, javítása. Minden alkalommal, mielőtt termékeny 

migrénes nőnek állítunk be kezelést, a lehetséges teherbeesés lehetőségéről, illetve a megfelelő fogamzásgátló 

alkalmazásáról gondoskodnunk kell. A migrén profilaxisának megkezdését az alábbi esetekben célszerű 

megfontolni: 

1. ha a migrén 3, vagy több alkalommal jelentkezik havonta 

2. ha egy-egy roham időtartama meghaladja a 48 órát, 

3. ha a fejfájás erőssége rendkívül súlyos 

4. abban az esetben, ha nem jól kezelhetők az egyes migrénes rohamok 

5. ha a fejfájásrohamok hosszú auraperiódus után jelentkeznek 

6. abban az esetben, ha a migrén akut kezelés eredménye elégtelen, vagy nem várt mellékhatásokkal jár. 

Az alábbiakban evidenciával rendelkező preventív kezelések kerülnek felsorolásra: 
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1. Az összes non-selectív bétablokkoló hatékony migrén perventív készítmény. Legtöbb vizsgálat a 

propranolollal van, mellékhatása szédülés, fáradtság, hypotonia, alvászavar, bronchospasmus, bradycardia, 

hypoglicaeima és impotencia. Relatív kontraindikáció az atrioventricularis block, diabetes, depresszió. 

2. Flunarisin és verapamil (kálcium csatorna antagonisták) A flunarisin-nek nincs vérnyomáscsökkentő hatása, 

ugyanakkor használata mellett gyakori a testsúlygyarapodás, emellett fáradtságot, álmosságot, depressiot 

provokálhat. Ritkán tremort és hyperkinesiseket okozhat. Dystoniaban és depressioban abszolút 

kontraindikációt, famíliáris Parkinson-kórban pedig relatív kontraindikációt jelent az adagolása. 

3. Valproat, topiramat (antiepilepticumok), mely mellett fáradtság, szédülés, tremor, bőrkiütés, hajhullás, 

testsúlygyarapodás, ritkábban májenzim-emelkedés alakulhat ki. Terhességben különösen ellenjavallt, 

alkoholizmusban és polycistás ovarium szindrómában is. Topiramat alkalmazása esetén fáradtság mellett 

cognitív zavar, testsúlycsökkenés, paraesthesiák alakulhatnak ki, gyakran számolnak be az ízek 

megváltozásáról, és psychés változásokat is okozhat, ritkán glaucomát okozó hatása is lehet. 

Nem javasolnak továbbiakban migrén profilaktikus kezelésre clonidint, diureticumokat, hormonkészítményeket, 

lamotrigint, lítiumot, neurolepticumokat, reserpint. Hatás nélküliek voltak migrénes fejfájásra az autogen 

tréning, a fej és a nyak injectios kezelése, a homeopathiás kezelések, mágneses kezelés, massage, oxigén 

inhaláció vagy a hyperbarikus kezelés. 

13.4.1.5. Migrén roham akut kezelése 

Az akut migrénes roham kezelése lehet specifikus és non specifikus. Az akut migrénes rohamok esetén az első 

választandó szerek az egyszerű fájdalomcsillapítók, a nonsteroid antiinflammatoros gyógyszerek (NSAID) és az 

acetylsalicylsav (ASA). Ezek a gyógyszerek a prosztaglandin szintézis gátlásán keresztül hatnak és hatással 

lehetnek a perifériás receptorokra, valamint a gyulladásos mediátoroknak a felszabadulására is. Az ASA 

feltehetően blokkolja a neurogen plazmaprotein extravazációjáz is, továbbá az ASA-nak centrális hatása is lehet, 

gátolja a trigeminális nociceptorok centrális terjedését. Több kontroll vizsgálat van arra vonatkozóan, hogy az 

ASA hasonlóan hatékony lehet migrénes roham kezelésében, mint a triptánok. Tanulmányok vannak továbbá 

arra, hogy migrénes roham kezelésére a paracetamol (acetamaminofen) ASA, ibuprofen, naproxen, tolfenamid, 

diclofenac is hatékonyak. Az egyszerű fájdalomcsillapítók kombinálhatók továbbá koffeinnel, vagy hányinger 

csillapítókkal. Utóbbi jól csökkentheti a migrénes roham alatt gyakran kialakult gyomoratóniát, ezzel segítve a 

fájdalomcsillapító gyógyszer hatékonyabb felszívódását. Az akutan alkalmazott gyógyszerek hatékonyságát az 

is befolyásolja, hogy a fájdalom mely fázisában adják. Minél korábban adjuk a gyógyszert, annál hatékonyabb 

lehet. Az ergotamin és dihydroergotamin több országban oralisan és parenteralisan is rendelkezésre áll a 

migrénes rohamok kezelésére. Triptánoknál kevésbé hatékony kezelés, és alkalmazásukkor érszűkítő 

mellékhatásaikkal és függőség kialakulásával komolyan számolni kell. 

13.4.1.6. Triptánok 

Valamennyi serotonin 5-HT1B’D-receptor agonista az exctracanialis erek falában található 5-HT1B’ 

receptorokon fejti ki a hatását. Az agonista hatás az arteriák vasoconstrictioját okozza, amely legkifejezettebb a 

cerebralis, a duralis ereken és kevésbé észlelhető a coronariákon és a peripherias ereken . 

A migrénes rohamok kutatások során észlelt véna jugularisban megemelkedő CGRP koncentrációt a 

sumatriptan injectio csökkenti. Sumatriptan volt az első és azóta is ezáltal vált az úgynevezett klasszikus triptan-

ná. A gyógyszer-kipróbálásokban az újabb triptanokat a sumatriptan hatékonyságához hasonlítják. Egy órával a 

sumatriptan bevétele után a betegek 30-40 %-ában jelentős fájdalomcsökkenés következik be 2 órával pedig az 

50-70 %-ukban. A migrén-t kísérő hányinger, hányás, fono-, fotofóbia szintén megszűnnek a gyógyszeres 

kezelés hatására. A triptan kezeléssel a legnagyobb probléma a fejfájások visszatérése, amely a beteg 20-40 %-

ában előfordul. Ezekben az esetekben feltételezhető, hogy a triptanok javítják a migrénes tüneteket, de nem 

képesek”a migrén generátor” kikapcsolására az agytörzsben. Talán NSAID gyógyszerekkel történő kombináció 

triptanokkal csökkentheti a migrénes roham visszatérésének gyakoriságát. A triptanok alkalmazásánál másik 

szövődménye, hogy gyakori alkalmazásuk esetén drog indukálta fejfájás alakulhat ki. 

A leggyakrabban használt triptanok: sumatritptan, mely parenteralisan is adható, amitriptan (2,5 és 5 mg-os 

tablettái vannak forgalomban), naratriptan (2,5 mg-os, kevésbé hatékony mint a sumatriptan), rizatriptan (5 és 

10 mg-os dózisokban elérhető), eletriptan (40- és 80 mg-os) amely csaknem olyan hatékony, vagy még 

hatékonyabb is, mint a sumatriptan. A triptanok mellékhatása, fáradtságérzés, szédülés, gyengeségérzés, nyaki 

fájdalom, szedáció, mellkasi fájdalom. A sumatriptan parenteralis alkalmazásánál ezek a tünetek 40 %-os 

gyakorisággal fordulnak elő, zsibbadásérzés, szédülés, feszültségérzés jelentkezhetnek. Antiemeticumok is 
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alkalmazhatóak migrén akut kezelésére, Magyarországon domperidon és a metocolpramid elérhetők. 

Hatékonyságuk abban rejlik, hogy a migrénes roham alatt észlelhető gyomoratromiát megszüntetik, ezáltal a 

migrénes roham is jelentősen javulhat, illetve az egyéb analgeticumok hatékonysága is kombinációs kezelésben 

alkalmazásuktól hatásosabb lehet. 

13.4.2. 4.2. Cluster fejfájás 

Relatíve ritka, rendkívül súlyos, epizodikus primer fejfájás, melyet kb. 300 évvel ezelőtt ismertek fel. A betegek 

gyakran dohányosok, bár nincsen a dohányzásra oki összefüggés. Az IHS classificatioja szerint epizodikussága 

és a klinikai tünetek által állapítható meg a diagnózis. Általában autonom tünetekkel jár együtt, ilyenek a 

könnyezés, az orrdugulás, a conjuctiva belövelltsége, teljes, vagy részleges Horner-syndroma. A rohamok 15 

perctől 3 óráig tartanak, a rohamok frekvenciája rendkívül változó, 1/nap frekvenciától 8/nap frekvenciáig. A 

legtöbb beteg Cluster fejfájás alatt agitált, fel-alá járkál, nehezen tud egy helyben megmaradni. Ellentétben a 

migrénesekkel, akik szívesebben fekszenek mozdulatlanul. A ”cluster” (szőlőfürt) elnevezést a jellegzetesen 

periódusokban, csoportokban jelentkező jellege miatt kapta. A rohamok, rohamperiódusok 6 héttől néhány 

hónapig tartanak. Ezeket a periódusokat epizodikus cluster fejfájás periódusoknak nevezzük. Azokban az 

esetekben, amikor a periódusokat nem szakítja meg fejfájásmentes időszak vagy kevesebb, mint 1 hónap - ilyen 

az esetek 10-15 %-a -, krónikus cluster fejfájásról beszélünk. A krónikus esetek kezelése kihívást jelent, hiszen 

gyakran ellenállnak a szokásos, egyszerű kezeléseknek. Cluster fejfájás prevelenciája 0,1 %. A harmadik- 

negyedik évtizedben jelentkezik, férfiaknál három-négyszer gyakrabban, mint nőknél. Nagyon ritka a családi 

halmozódás. A betegek a rohammentes periódusban panaszmentesek, és ilyenkor fejfájásuk sem provokálható. 

Fejfájás periódusban ellenben, vagy a krónikus formában alkohol, vagy nitrátok néhány percen belül fejfájás 

rohamot provokálhatnak. Remisszióval járó periódusok néha évekig is eltarthatnak, azonban az epizodikus 

cluster fejfájások közel 10 %-a krónikus cluster fejfájásba mehet át. 

13.4.2.1. 4.2.1. Therápia 

A cluster fejfájást helytelenül vascularis fejfájásnak tartották, amely a cavernosus sinus gyulladásos 

folyamatának következménye lehet. Figyelembe véve a rohamok periodicitását, tisztán vasogén eredettel a 

fájdalom szindróma nem magyarázható. MR volumetriás vizsgálatokkal a hypothalamus posterior 

szürkeállományának a térfogatcsökkenését, PET vizsgálat pedig functio változását mutatták ki. Miután 

trigemino-vascularis aktiváció látható a migrén-ben ugyanúgy, mint a cluster fejfájásban, várható volt, hogy az 

akut therápiák egyformán hatékonyak lesznek mindkét fejfájás típusban. Ugyanakkor, mivel mindkét fejfájás 

kiindulása a két fejfájás esetén különböző agyi régiókból származik, a megelőző kezelés mint látni fogjuk 

jelentősen különbözik. A klinikai tapasztalat a teoretikus elképzeléseket megerősítették: a triptanok mindkét 

fejfájás rohamban akut kezelésként hatékonyak, ugyanakkor a kulcs preventív gyógyszerelés mindkét 

fejfájásban különbözőek. Cluster fejfájásban, ellentétben a migrénnel, előtérben van a megelőző kezelés a 

rohamkezeléssel szemben. Mindazonáltal cluster fejfájásban is alkalmazunk rohamgyógyszerelést. A 

rohamokban a gyorsan ható gyógyszerekre van szükség, ezért a szájon keresztül alkalmazott gyógyszerek lassú 

felszívódásuk miatt egyáltalán nem jönnek szóba. A triptanok subcutan, sumatriptan 6 mg a legjobb választás 

cluster roham akut kezelésére. Gyorshatású, néhány perc alatt csillapítja a fejfájást. Naponta kétszer adva 

különösebb veszély nélkül alkalmazhatja a beteg hosszú távon is. 100 %-os oxigén inhalációja 7-12 liter/perc 

dózissal gyorsan és nagyon hatékonyan csillapítja a fájdalmat a legtöbb cluster fejfájásban. Folyamatosan kell 

inhalálni 15-20 percig a maszk levétele nélkül. 

13.4.2.2. 4.2.2. Preventív kezelés 

Olyan preventív gyógyszert kell alkalmaznunk, amely viszonylag hamar megszünteti a rohamokat, és tartós 

remissziót hoz létre kevés mellékhatással, viszonylag hosszú periódusra. Corticosteroidok az egyik 

leghatékonyabb és leggyorsabban ható preventív készítmények. Számos mellékhatásuk miatt csak válogatott 

esetben alkalmazhatók és alkalmazásuk nem javallt 2-3 hétnél tovább. Az első héten másnaponta 500 mg/nap 

dózis, majd ezt követően minden nap testsúly-kilogrammonként 1 mg, a harmadik héten fokozatosan 

csökkentjük a dózist. Mivel a steroid elhagyása gyakran a rohamok visszatérését eredményezi, steroid 

alkalmazása csak a további megelőző gyógyszeres kezelés bevezetéseként alkalmazható. Azokban az 

országokban, ahol alkalmazható és hozzáférhető az ergotamin, a cluster fejfájásban rövid időszakban hatékony 

lehet az epizodikus cluster fejfájás kezelésére, különösen akkor, mikor a rohamok jól meghatározott 

időszakokban a nap egy adott szakaszában, nappal, vagy éjszaka jelentkeznek. Ilyenkor az ergotaminból 1-2 mg. 

per os vagy rektálisan alkalmazható, általában egy órával a várható roham előtt. Együttes alkalmazása a 

sumatriptannal kontraindikált. 
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Verapamil hatékony preventív szer az epizodikus és a krónikus cluster fejfájásban is. A szokásos adagja napi 

240-től 960 mg-ig terjedhet. Általában napi 2x80 mg dózissal kezdjük a therápiát és 2-3 hetente addig emeljük 

dózist (maximum napi 960 mg-ig), amíg a fejfájás nem enyhül. Tekintettel arra, hogy a verapamil átvezetési 

zavart okozhat a szívben, ezért magas dózisoknál alkalmazása alatt az EKG-t célszerű végezni. 

A lítium hatékony gyógyszer a cluster fejfájás megelőző kezelésére, különösen a krónikus cluster fejfájáséra, 

kevésbé az epizodikusra. A therápiás és toxikus szérum lítium szint olyan közel áll egymáshoz, hogy szükséges 

a lítium a vérszint monitorozása. A szükséges therápiás értékét általában a betegek 60-1200 mg napi dózis 

mellett érik el. A rohammegelőző hatás a terápiás szint elérése után várható. Kontraindikált lítium terápia 

mellett NSAID gyógyszerek alkalmazása. A valproat, pizotifen, topiramat, gabapentin, melatonin hatékonysága 

cluster fejfájásban még nem bizonyított. Olyan elkeseredett esetekben, amikor a gyógyszeres kezeléssel nem 

érünk el kellő javulást, megpróbálkozhatunk a trigeminus ideg sensoros rostjainak termocoagulatios 

roncsolásával. Irodalmi adatok szerint az esetek 80 %-ában a betegek javulásról számolnak be, de egyértelmű 

hosszútávú követés még nem áll rendelkezésünkre. Általános szabály azonban a sebészi kezelés alkalmazása 

előtt valamennyi gyógyszeres kezelés hatékonyságát lemérni. 

13.4.3. 4.3. Paroxysmalis hemicrania 

A Nemzetközi Fejfájás Társaság a paroxysmalis hemicrania krónikus és epizodikus formáit definiálta. Klinikai 

szempontból legjellegzetesebb tünetek a női dominancia, féloldali, általában fronto-temporalis, nagyon erős 

fájdalom, rövid ideig (2-45 percig) tartó rohamok. Nagyon gyakori rohamok (naponta több mint 5 roham), 

kifejezett autonom tünetek a fájdalom oldalával azonos oldalon jelentkeznek. Igen kifejezett és gyors terápiás 

választ mutat indometacinra (72 órán belül). A paroxysmalis hemicrania nők esetében háromszor gyakoribb 

mint férfiaknál. Prevelenciája 0.1 %, vagy még ennél is kevesebb. A rohamok átlagos napi frekvenciája 2- és 40 

között váltakozik. A fájdalom jellegzetesen néhány perces, maximum 45 percig tart. Csaknem mindig 

egyoldaliak és parasympaticus autonom aktiváció kíséri. A betegség felnőtt korban átlagosan 30 éves korban 

kezdődik. A hemicraniára jellegzetes a trigeminal-autonom reflex aktiváció, melyet CGRP, VIP transzmitter 

emelkedés kísér. A terápiájában kizárólag az indometacin kezelés hatékony. Általában a szokásos dózis 

fokozatosan 3x50 mg/nap, ritkán van szükség 2x75 mg/nap dózisra. A legtöbb beteg protonpumpa-gátló 

kezelést is igényel az indametacin kezelés mellett a gyomropanaszok megelőzésére vagy enyhítésére. 

13.4.4. 4.4. Tensiós típusú fejfájás 

A leggyakoribb fejfájás típus. Patofiziológiája máig nem ismert, ebből adódóan a kezelési stratégiági sem 

specifikusak. 1988 előtt, amikor még nem volt nemzetközileg elfogadott fejfájás klasszifikáció, a tenziós 

fejfájást izomkontractios fejfájásnak, pszichogén fejfájásnak, stressz okozta fejfájásnak hívták. 1988-as fejfájás 

klasszifikációt követően a tensiós fejfájást epizodikus és krónikus formára osztották és a diagnosztikus 

kritériumok alapján különítették el a migrénes fejfájástól. A krónikus tenziós típusú fejfájásban a fájdalom 

súlyosabb és több a kísérő tünet. Gyakran gyógyszer-túlhasználat kíséri és kevésbé befolyásolja a stressz, mint 

az epizodikus formát. Korábban felmerült annak a lehetősége, hogy a krónikus tenziós fejfájás a migrén 

következménye lenne, azonban az úgynevezett „continuum theory” nem állta meg a helyét. Mai ismereteink 

szerint a migrén és a tenziós típusú fejfájás különböző betegségek, más-más eloszlást, életkort és nemi 

dominenciát mutatnak. A migrén és tenziós fejfájás tehát két különböző betegség, felismerésük és elkülönítésük 

nehézségét az adja, hogy sok fejfájós betegnél mindkét típusú fejfájás megtalálható. Különösen tenziós típusú 

fejfájásra igaz, hogy migrénesek körében gyakrabban fordul elő. Ez arra utalhat, hogy a migrén egy specifikus 

kiváltó tényezője lehet a tenziós típusú fejfájásnak, a genetikailag prediszponált személyeknél. A tenziós típusú 

fejfájás diagnózisának is feltétele az organikus eredet kizárása. Mivel a migrén diagnosztikus kritériumai 

specifikusabbak, mint a tenziós típusú fejfájáséi, elöbbi diagnosztizálható könnyebben. Ebből adódik az, hogy 

organikus eredet kizárására tett vizsgálatokat sokkal gyakoribban végeznek tenziós fejfájásban mint migrénben. 

Neurológiai kórjel, paresis, érzészavar, koordinációs zavar, neuropsychologiai károsodás, orientációs zavar, 

gondolkodás-zavar nem tartozik a tenziós fejfájáshoz. 

3.8. táblázat - 1. táblázat: Differenciál diagnózis tenziós típusú fejfájás esetén 

strukturális lézióval, vagy anélkül 
 

Tenziós típusú fejfájás strukturális 

lézióval 
Tenziós típusú fejfájás strukturális 

lézió nélkül 

frontalis sinusitis, hypertonia, tumor, 

hydrocephalus, glaucoma, pseudo tumor 

influenza, vagy infectio okozta fejfájás, 

alkohol okozta, vagy másnaposság, 
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Tenziós típusú fejfájás strukturális 

lézióval 
Tenziós típusú fejfájás strukturális 

lézió nélkül 

cerebri, arteritis temporalis, meningitis, 

subarachnoidealis vérzés, carotis 

dissectio, ischaemias stroke, subduralis 

vérzés, cerebralis vérzés 

posttraumás fejfájás, köhögési fejfájás, 

nitrát fejfájás, titer fejfájás, magassági 

fejfájás, hypoglicaemia 

Az irodalmi adatok szerint a tenziós típusú fejfájás gyakorisága 38-47 % között mozog epizodikus tenziós 

fejfájás esetén, és 3-4 % körül krónikus tenziós fejfájásban. Ellentétben a migrénnel, ebben a fejfájásban a női 

érintettség csak alig kifejezettebb, a férfi-nő arány 4:5. A fejfájás valamivel korábbi években kezdődik, mint a 

migrén és a prevelencia az életkor növekedésével csökken. Máig nem dőlt el az a kérdés, hogy a tenziós típusú 

fejfájásban a fájdalom a myofascialis szövetekből, vagy pedig az agy centralis fájdalom mechanismusának 

zavarából ered. Vizsgálatok eredményei mindkét hipotézist támogatják. Feltételezhető, hogy mindkét 

mechanizmus, a perifériás és a centrális is szerepet játszhat a tenziós fejfájás kialakulásában. A megnövekedett 

feszülés, amely a legjobban hangsúlyozott és konzisztens megfigyelés a betegeknél, valószínűleg a perifériás 

nociceptorok aktivációjának eredménye. Ugyanakkor a csökkent fájdalomküszöb, amely különösen a krónikus 

tenziós fejfájásoknál kimutatható, centrális eredetűnek tűnik. A tenziós fejfájásban leggyakrabban a stressz és a 

mentális feszültség említett precipitáló faktor, bár ez a jelenség ugyanolyan gyakran fordul elő tenziós 

fejfájásban, mint migrénben. Ezt erősíti az a megfigyelés is, az epizodikus tenziós fejfájásban talált 

személyiségtesztek nem mutatnak statisztikai eltérést, míg krónikus tenziós fejfájásban gyakran találnak 

depressziót és szorongást. Krónikus tenziós-típusú fejfájásban a genetikai prediszpozició is megtalálható (3-szor 

gyakoribb az első fokú rokonoknál). 

Gyógyszeres kezelés – akut epizódok kezelése 

Patofiziológiai mechanizmus ismeretének hiánya miatt sem szelektív, sem specifikus terápiák nem ismertek. 

Tradicionális kezelése az akut epizodikus fejfájásnak az egyszerű fájdalomcsillapítók és a nonsteroidok. 

Nonsteroidok közül az ibuprofen (200-400 mg), ketoprofen (25 mg), naproxen sodium (275 mg) alkalmazhatók. 

Triciklikus antidepresszánsok a legszélesebb körben alkalmazott krónikus tenziós fejfájásban. Hatékonysága 

epizodikus fejfájásban nem megerősített. Jótékony hatása alapján minimum 30 %-os fájdalomcsökkenés 

észlelhető amitriptilin alkalmazása során placeboval történő összevetésével. A triciklikus amitriptilin 

hatékonysága független az antidepresszáns hatásától és sokkal kisebb dózisban használjuk (10-75 mg/nap) mint 

azt depresszíóban tették. Kisebb esetszámú kontrollált tanulmányok alapján a botolinum toxin alkalmazása a 

pericranialis izmokban is profilaktikus hatással rendelkezik. A szelektív COX2-gátlók alkalmazását a kevesebb 

gastrointestinális mellékhatásuk indikálja. Nem célszerű alkalmazni tenziós fejfájásban hatástalanságuk miatt 

izomlazító kezelést. 

13.4.5. 4.5. Gyógyszer-túlhasználat okozta fejfájás 

A fejfájás-csillapítók nem megfelelő, túlzott használata az egyes fejfájás epizódok kezelése során krónikus, 

mindennapos fejfájás kialakulását eredményezheti. Ennek a fejfájásnak a jellemzője, hogy refrakter mind a 

gyógyszeres, mind pedig a nem gyógyszeres kezelésekre. Azoknál a betegeknél, akik minden nap használnak 

fájdalomcsillapítót, (például gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítót, opidoidot, ergotalkaloidot, triptant) a 

mindennapi szerhasználat krónikus fejfájáshoz vezethet. Megfordítva, annál a betegnél, aki mindennapos 

fejfájásról panaszkodik, vagy minden másnap tapasztal fejfájást, nagy valószínűséggel a folyamatosan 

alkalmazott analgeticus szer tartja fenn a fejfájását. Fontos megjegyeznünk, hogy kísérleti munka ezen a 

területen máig nem történt, tehát az ilyen jellegű fejfájások klinikai és kezelési tapasztalati a klinikai 

megfigyelésekből származnak. A fejfájás központokban kezelt betegek 5-10 %-a gyógyszer-túlhasználatból 

adódó fejfájástípushoz tartoznak. Azok az orvosok, akik gyakran kezelnek fejfájásokat, komoly tapasztalatra 

tesznek szert ebben a fejfájás típusban. Éredekes, hogy cluster fejfájások között szinte soha nem fordul elő 

gyógyszer-túlhasználat okozta fejfájás. 

Kérdőíves felmérések szerint ez a fejfájás típus a harmadik leggyakoribb fejfájás! A gyakoriság mellett a 

probléma súlyát az is jelzi, hogy a krónikusan alkalmazott analgetikus gyógyszerek fejfájást kiváltó hatáson túl 

számos további mellékhatással is számolnunk kell. Több megfigyelés is igazolta, hogy a gyógyszerek 

túlhasználatából adódó fejfájás eleve a fejfájásban szenvedőkre szorítkozik elsősorban. Ezen belül is 

leggyakrabban migrénes és tenziós típusú fejfájások esetén alakul ki. Megfigyelések szerint a nem migrénes 

fejfájások között az analgeticumok tartós alkalmazása pl. arthritis miatt, nem növeli a fejfájás gyakoriságát. A 

gyógyszer túlhasználatának hátterében számos pszichológiai faktor feltételezhető, pl. hogy számos migrénes 

profilaktikus céllal szedi a fájdalomcsillapítót, aggódva amiatt, hogy hiányozni fog a munkájából, vagy fontos 
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eseményekről. Más migrénesek a küszöbön álló újabb fejfájás megelőzése céljából alkalmaznak 

fájdalomcsillapítót gyakrabban. 

A megvonás egy további faktor, mely provokálhat fejfájást. Gyakori jelenség, hogy a valaki csökkent a 

korábban tartósan alkalmazott gyógyszerein, fejfájása vagy a korábbi fejfájás erősödése, rosszabbodása 

észlelhető. Barbiturát tartalmú fájdalomcsillapítók vagy gyógyszerek tovább fokozzák a lehetőségét az 

addikciónak. A fájdalomcsillapítók psychotropikus mellékhatásai, vagy a szedatív tartalmú szerek eufóriát 

okozó hatása, esetleg stimuláló hatásuk is dependeciához vezethet. A gyógyszer megvonás okozta fejfájás a 

gyógyszerelés befejezésekor hasonlít a súlyos, vagy elhúzódó migrénes rohamokban a migrénes betegeknél. 

Ezen jellemző segítségünkre lehet abban, hogy felismerjük az analgetikumok okozta rebound fejfájást a primer 

fejfájásban szenvedők között. 

Az alábbi klinikai jellemzők segítenek abban, hogy felismerjük a gyógyszer-túlhasználat okozta fejfájásokat: 

1. a fejfájás refrakter a gyógyszerelésre, naponta vagy szinte naponta jelentkezik, 

2. a fejfájás primer fejfájásos betegnél jelentkezik, akiknél a gyógyszer alkalmazása nagyon gyakran azonnali 

javulást eredményez, 

3. a nagy dózisok alkalmazása. 

A fejfájás maga változó súlyosságában, típusában, lokalizációjában időről-időre. Pszichikai és intellektuális 

megerőltetések fejfájást produkálnak, más szóval a fejfájás küszöb alacsony. A fejfájásokat hányinger és más 

gastrintestinalis tünek – nyugtalanság, szorongás, irritabilitás, memória-zavar, intellektuális koncentrációs 

probléma, deprressio kíséri. Az ergot és triptan túlhasználat hideg végtagokat eredményezhet, tachycardiat, 

paraesthesiat, csökkent pulzust, magas vérnyomást, szédülést, izomfájdalmat, gyengeséget a lábakban és 

depressiot. A gyógyszer iránti tolerancia következtében a betegek egyre nagyobb mennyiségű szert igényelnek. 

Megvonási tünet, majd spontán javulás észlelhetők, amikor a beteg a gyógyszerelést hirtelen abbahagyja. 

Profilaktikus kezelés alkalmazása csaknem mindig hatástalan. 

A gyógyszer-túlhasználat okozta fejfájások között a migrénes fejfájás a gyakorisága a legmagasabb, 

másodikként a tenziós típusú fejfájások említendők, és csak néhány százalékban fordulnak elő kevert, vagy más 

típusú fejfájások. A nők között gyakoribb ez a fajta fejfájás. Jellegzetes, hogy a primer fejfájás több évtizedes 

fennállása után nagy valószínűsége annak, hogy kialakul. Átlagosan 10 év után jelentkezik a mindennapos 

fejfájás. A megvonásos therápia mint kezelés, az esetek nagy részében az első néhány hónapban hatékony. A 

relapsus gyakorisága viszont meglehetősen magas, 40 %-os. A gyógyszer azonnali megvonása az egyetlen 

lehetőség a gyógyszer-túlhasználat okozta fejfájás kezelésében. Fontos a megelőzés, melynek része, hogy a 

beteget tájékoztatjuk arról – különösen a kevert, migrénes és tenziós fejfájások esetén -, hogy csak a migrane-s 

fejfájások esetén használjon a beteg specifikus anti-migrén kezelést. Célszerű az ergotamin dózisát rohamonként 

4 mg, hetente nem többször, mint két alkalommal, és havonta nem több, mint 20 mg dózisban meghatározni. 

Ezzel megelőzhető a függőség. Ugyanez az elv követendő a triptanokkal is. A triptanok alkalmazását szükséges 

csak rohamokra korlátozni, és nem többször alkalmazni, mint 12-szer havonta. Azok a migrén- ellenes szerek, 

amelyek barbiturátot, koffeint, codeint vagy trankvillánst tartalmaznak, kerülni kell. Valószínűleg a migrén 

profilaxis korai megkezdése preventív hatású a drog-indukálta fejfájás kialakulására nézve. 

13.4.6. 4.6. Atípusos arcfájdalom 

Az atípusos arcfájdalom fogalmának bevezetése a trigeminus neuralgiától való fájdalom elkülönítése során volt 

szükség. Olyan fájdalmakra használjuk, amely az arc régiójában jelentkezik és ahol fájdalom jellege nehezen 

klasszifikálható. A fájdalom nem feltétlenül tartja be az egyes idegellátási territoriumokat,féloldali az esetek 

2/3-ában és kétoldali az 1/3-ában. A betegek többségében a fájdalom egyik oldalon erősebb, mint a másikon. 

Leggyakrabban a maxillaris regióra lokalizálódik, vagy az arc alsóbb részére és gyakran az arc felszínének 

felsőbb rétegére lokalizálják a fájdalmat. Néha mély rétegekben is előfordulhat, ritkábban mély és felületes 

fájdalom együttesen is előfordul. A trigger-zóna és kiváltó tényezők nem jellemzőek, de stressz, higed, 

időjárásváltozás súlyosbító tényező lehet. A fájdalom leírásánál égő, nyomó, lüktető, szúró jellegű. Ritkán 

zavarja az alvást és csaknem 90 %-ban állandó a fájdalom folyamatos fluktuáló intenzitással. Számos betegnél 

az érzésszenzációk emlékeztetnek a pszichotikusoknál észlelhető coenestopathiás érzésekhez. Hypaesthesia, 

paraesthesia gyakran előfordul. A betegek 90 %-a nő, 30-60 év közötti. A fájdalommentes időszakok 

előfordulása gyakori, melyek spontán, vagy terápia hatására következnek be és néhány héttől néhány hónapig 

tartanak. Az atípusos arcfájdalommal jelentkező beteg ritkán jelentkezik mint új beteg a neurológusnál. 

Jelentkezését megelőzően számos más disciplina képviselője vizsgálta már, többszörös CT és röntgen-
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vizsgálatokon, fogászati-, sinus beavatkozásokon, gyökéreltávolításon, protézis beavatkozáson, trigeminus ideg 

coagulation és orrüreg sinus-műtéteken estek át. Az átlagosan a hatástalan műtéti beavatkozások száma 3-4 

között van a diagnózis felállításakor. Egyik beavatkozásnak sincsen hosszútávú hatása. A műtéti beavatkozások 

gyakran az érzéstelenítés és a műtéti sebzések révén másodlagos lágyszövet károsodást és idegkárosodást 

hoznak létre, amely a krónikus fájdalom és a krónikus neuropátiás fájdalom kialakulásához vezetnek. A nem 

megfelelő sebészi beavatkozások a fájdalom kezelhetetlenségét vetítik előre. A krónikus szindrómát nagyon 

nehéz kezelni, illetve gyógyítani. Az atípusos arcfájdalomban szenvedő betegek nagy részénél egyéb 

pszichológiai eltérések is azonosíthatók. Depresszió a leggyakoribb eltérés. Triciklikus antidepresszánsok és 

MAO inhibitorok képesek enyhíteni az atípusos arcfájdalmat, nemcsak az antidepresszáns, hanem a járulékos 

fájdalomcsillapító hatásuk révén. Sumatriptan és selectív 5HT receptor agonisták átmeneti javulást hozhatnak. A 

legtöbb beteg azonban a kezeléseket hatástalannak tartja. Másrészről az 5HT antagonisták a betegek 40 %-ában 

súlyosbítják a fájdalmakat. Atípusos arcfájdalom jelentősége abban van, hogy a legtöbb beteget nem, vagy 

tévesen diagnosztizálják és strukturális organikus betegségnek tartják, ezáltal nem megfelelő, vagy irreverzibilis 

kezeléseknek vetik alá. Gyakori, hogy pszichiáter a kezelés utolsó állomása. A beteg stigmatizálásra kerül, mint 

pszichiátriai beteg. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a betegeknek a fájdalma „valóságos” és nem beképzelt. A 

betegekkel történt egyezség során szükséges annak az ismertetése, hogy feltehetően a fájdalom kezelés nem 

okoz teljes tünetmentességet vagy fájdalom mentességet, csak számottevő javulásra lehet számítani. Célszerű a 

lehető legkonzervatívabb kezelési módokat alkalmazni. Hatékony lehet a gyógyszeres kezelés mellett a 

viselkedés-terápia, és biofeedback, mely megtanítja a betegeknek a fájdalom kontrollálását és a jobb stressz-

kezelést. A psychotherápiával a pszichológiai tünetek enyhítése várható. Fontos, hogy a beteg munkája 

megmaradjon és ne legyen a fájdalom a beteg és a család centrális kérdése. Analgeticumok és opioidok kerülése 

javasolt. Részben azért, mert hatástalanok, részben mert használatuk provokálhat további gyógyszer-indukálta 

fej-, és arcfájdalmakat. 

13.4.7. 4.7. Trigeminus neuralgia (Tic douloureux) 

Nagyon erős, villanó, áramütésszerű fájdalom rohamokkal jellemezhető, melyek rendkívül súlyosak, féloldaliak, 

lancináló jellegűek, melyek a trigeminus ideg territoriumán alakulnak ki. Leggyakrabban a III. ág területén 

jelentkezik. A rohamok a nap folyamán számos alkalommal visszatérnek, másodpercektől percekig tartó 

„sorozatok” formájában. Spontán és stimulációra is megjelenhetnek. Hosszú remissziók jellemzőek, melyek 

hónapokig, évekig is eltarthatnak, különösen a betegség kezdeti szakaszában. A triggerek, a rágás, a beszéd, a 

fogmosás, a fogsor kivétele vagy betétele, az arc simogatása, borotválkozás. A trigeminus neuralgia mellett 

hemifacialis spasmus és glossopharingealis neuralgia is beletartozhat a klinikai képbe. Akkor, ha e három 

syndroma együtt fordul elő, a vascularis kompresszió ténye biztosra vehető. A leggyakoribb szimptómás oka a 

trigeminus neuralgiának a sclerosis multiplex. Megközelítően a trigeminus neuralgiás betegek 2-4 %-ának van 

sclerosis multiplexe, míg a sclerosis multiplexben szenvedők 1,5 %-ában fordul elő trigeminus neuralgia. A 

differenciál diagnózis fontos trigeminus neuralgiában. Elkülönítendő a glossopharingeus neuralgia, atípusos 

arcfájdalom, aurico-temporalis szindróma és SUNCT-szindróma (rövid neuralgias fájdalom, konjunktívális 

belövelltséggel és könnyezéssel). Az elkülönítésben nehézséget okozhat az, hogy trigeminus neuralgiában is 

előfordulhat könnyezés az esetek 25 %-ában. 

Therápia 

Az aberráns, gyakran arterioscleroticusan megnyúlt és dilatált arteriák a kisagy-híd szögletben szegmentális 

demyelinisatiot okozva hozza létre károsodást. A fájdalomnak úgy gondoljuk, hogy a demyelinizált axonok 

között fellépő ephapticus transmissio („rövidzár”) következtében alakul ki. Gyógyszeres kezelések közül első 

választandó szer a carbamazepine, melyre a betegek 60-80 %-a reagál az első hónapokban, később 

hatékonysága 25% alá csökken. Carbamazepine hasonló hatékonyságot mutat, mint az oxcarbamazepine, a 

Baclofen azonban kevésbé hatékony. Lamotrigin az esetek 80 %-ában tűnik hatékonynak. A gyógyszer kiütést 

okozó hatása és lassú titrálhatósága miatt kevésbé kézenfekvő az alkalmazása. Gabapentin szintén hatékony 900 

és 2400 mg/nap dózis között. Intervenciós, operatív és radiosebészeti therápiák jönnek szóba, ha a gyógyszeres 

kezelés hatástalan. A mikrosebészeti eljárás kivételével mindegyik beavatkozás maradandó szenzoros 

károsodást okoz. 

13.4.8. 4.8. A lumbalpunctio után kialakult fejfájás 

Ez a fejfájás szindróma egy pozícionális, jóindulatú, álló testhelyzetben jelentkező, vízszintes testhelyzetben 

javuló, vagy megszűnő fájdalom. A fájdalom alapvetően occipitalis, de lehet frontalis, parietalis, vagy diffúz, és 

a lumbalpunction átesettek 20-40 %-ában előfordul. Hányinger, szédülés, nyakmerevség, derékfájdalom gyakori 

kísérő tünete. Előfordulhat látászavar, fonofobia, csökkent hallás, tinnitus, ritkán abducens paresis. Típusosan a 

tünetek a lumbalpunctio után 24-48 órával kezdődnek és átlagosan 4 napig tartanak. A post-lumbalpunctios 
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fejfájás tünetei ritkán tartanak egy hétnél tovább, egy hónapon belül mindig megszűnnek. Kevésbé gyakori 

gyerekek között és 60 év felett. A nőknél kétszer gyakoribb, mint férfiaknál. Gyakorisága összefüggést mutat a 

tű vastagságával és a tű élességével is. A fejfájás idejére ágynyugalmat javaslunk, szükség esetén 

antiemeticumok és szedatívumok is alkalmazhatók. Abban az esetben, ha a fejfájás súlyos és jelentős 

mozgáskorlátozottságot okoz, a postpunctios fejfájás idejére profilaktikus, alacsony molekula-súlyú heparin 

(LMWH) kezelés bevezetése indokolt. 

13.4.9. Tesztkérdések 

1. Elsődleges szempont fejfájás esetén annak eldöntése, hogy (A) 

A. A fájdalom elsődleges fejfájás betegség, vagy organikus betegség következménye-e. 

B. Milyen a fejfájás lefolyása 

C. Milyen a fájdalom karaktere 

2. Minden fejfájás diagnózisának felállításához szükséges az alábbi fájdalommal kapcsolatos szempontok 

megválaszolása: (D) 

A. Kezdet 

B. Lokalizáció 

C. Gyakoriság 

D. Mindegyik 

3. Sürgős, azonnali ellátást igényel a fejfájás, ha: (A) 

A. Ha az újonnan megjelent fejfájás egy akut szisztémás betegség tünete. 

B. Ha hónapok óta fennáll 

C. Mindkettő 

4. Sürgős, azonnali ellátást igényel a fejfájás, ha: (B) 

A. Hányingerrel jár 

B. Az „életem legrosszabb fejfájása” és a „progresszív fejfájás” 

C. Kétoldali fejfájás esetén 

5. Sürgős, azonnali ellátást igényel a fejfájás, ha: (C) 

A. Mindennapos fejfájás 

B. Migrénes fejfájás 

C. Az „utolsó csepp a pohárban” fejfájás 

6. Sürgős, azonnali ellátást igényel a fejfájás, ha: (C) 

A. Tenziós fejfájás 

B. Neuralgia 

C. Testhelyzettől függő a fejfájás 

7. Sürgős, azonnali ellátást igényel a fejfájás, ha: (D) 

A. Ha a fejfájással egy időben neurológiai tünet is jelentkezik 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 737  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. Fejfájással időbeni kapcsolatban álló epilepsziás roham 

C. Szemfenéki pangás és fejfájás 

D. Mindegyik a fentiekből 

8. Organikus fejfájásra kell gondolnunk az alábbi esetekben: (D) 

A. Új fejfájás jelentkezése esetén, ha a beteg életkora 50 felett van 

B. Hirtelen fellépő, erős („villámcsapás”) fejfájás bármely életkorban 

C. Szubakut kezdetű fejfájás, mely fokozatos rosszabbodást mutat (progresszív fejfájás) 

D. Mindegyik a fentiekből 

9. Organikus fejfájásra kell gondolnunk az alábbi esetekben, kivéve ha: (D) 

A. A fejfájást láz, hányinger, hányás kíséri, mely nem magyarázható más szisztémás betegség tüneteként 

B. Fejfájás jelentkezésekor fellépő vagy azzal időbeni kapcsolatot mutató bármely fokális neurológiai tünet, 

tudat-, viselkedés zavar, papilla oedema, kötött tarkó, olvasási, gondolkodási vagy írási nehézség. 

C. Ha nincs egyértelmű magyarázat a fejfájásra és elsődleges fejfájással sem magyarázható 

D. Évek óta ismétlődő, hasonló módon kialakuló és lezajló a fejfájás 

10. Organikus fejfájásra kell gondolnunk az alábbi esetekben, kivéve ha: (D) 

A. Új fejfájás gyógyult vagy jelenleg is daganatos vagy immunszupressziót okozó betegségben szenvedő 

páciensnél 

B. Ha fejfájást a testhelyzet provokálja vagy befolyásolja 

C. Kezelésre nem reagáló fejfájás 

D. A háttérben gyógyszerfüggőség azonosítható 

11. Organikus fejfájásra kell gondolnunk az alábbi esetekben, kivéve ha: (C) 

A. Fejfájás és epilepsziás roham együttes előfordulása 

B. Új, „mindennapos” fejfájás 

C. Abroncsszerű fejfájás esetén 

D. Mindig azonos oldali fejfájás 

12. A fejfájás diagnózisának felállításához szükséges az alábbi fájdalommal kapcsolatos szempontok 

megválaszolása, kivéve: (B) 

A. Időtartam 

B. A beteg neme 

C. Prodroma 

D. Kísérő tünetek 

13. A fejfájás diagnózisának felállításához szükséges az alábbi fájdalommal kapcsolatos szempontok 

megválaszolása, kivéve: (B) 

A. intenzitás 
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B. milyen gyógyszer csillapítja 

C. karakter 

D. lefolyás 

14. A fejfájás diagnózisának felállításához szükséges az alábbi fájdalommal kapcsolatos szempontok 

megválaszolása, kivéve: (D) 

A. kiváltó tényezők 

B. enyhítő tényezők 

C. családi tényezők 

D. kísérő betegségek 

15. Migrénes szédülésre jellemző: (D) 

A. centrális vesztibuláris tünetek lehetnek jelen 

B. a szédülés több napig is eltarthat 

C. fejfájás nélkül is jelentkezhet 

D. mindegyik a fentiekből 
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14. 3.o. A fájdalomcsillapítás gyógyszeres elvei. – 
Pethő Gábor [Szakmai lektor: Tajti János] 

14.1. 1. Bevezetés 
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A jelen fejezet célja, hogy áttekintést adjon a gyógyszeres fájdalomcsillapítás alapelveiről. Ennek részeként szó 

esik olyan általános megfontolásokról, amelyek elviekben bármilyen fájdalomcsillapító gyógyszer (azaz 

analgetikum) alkalmazására érvényesek. Ezen túlmenően bemutatásra kerülnek a fájdalomcsillapítók fontosabb 

csoportjai hatásmechanizmusuk, főbb hatásaik és mellékhatásaik, valamint közös farmakokinetikai 

tulajdonságaik szempontjából. Kivételt képez az úgynevezett adjuváns analgetikumok (ld. lejjebb) csoportja, 

amelyet egy másik fejezet tárgyal. Ezen túlmenően az egyes kategóriákba tartozó fontosabb szerek jellegzetes 

egyedi tulajdonságairól (farmakokinetikai paraméterek, speciális mellékhatások, túladagolás következményei) is 

szó lesz. Nem célja azonban e munkának az egyes szerek teljeskörű leírása, így többek között az adagolásukra 

sem tér ki a jelen összefoglaló. 

14.2. 2. A fájdalomcsillapításra használható gyógyszerek 
csoportjai 

A fájdalom egy különleges érzet. Egyrészt nélkülözhetetlen a túléléshez (igazolt tény, hogy a 

fájdalomérzékeléshez nélkülözhetetlen nociceptorok veleszületett hiánya megrövidíti az élettartamot), másrészt 

az egyik leggyakoribb és gyakran legkínzóbb tünete sokféle betegségnek. Ez utóbbi alapján a 

fájdalomcsillapítás népegészségügyi szempontból is nagy jelentőséggel bír. A fájdalom csillapítására alkalmas 

gyógyszerek két fő csoportba sorolhatók: a valódi analgetikumok, amelyek elsődleges indikációs területe a 

fájdalomcsillapítás, illetve azon más szerek, amelyek olyan tünet/betegség kezelésére használatosak, amely 

másodlagosan fájdalommal (is) jár. Például az utóbbi csoportba sorolhatók az antianginás szerek (például 

nitroglicerin), amelyek az anginás fájdalmat az alapbetegség befolyásolásával (a szívizomzat oxigénigényének 

mérséklésével és/vagy az oxigénellátás növelésével) szüntetik meg. Hasonlóképpen a gyulladásgátló 

glükokortikoidok a gyulladásos folyamatok mérséklésével másodlagosan fájdalomcsillapító hatást is 

eredményezhetnek. A valódi analgetikumok, amelyek tehát a fájdalommal járó állapotok tüneti kezelésére 

alkalmasak, négy fő kategóriába sorolhatók. Az opioid fájdalomcsillapítók a legrégebb óta használt szerek 

(legalábbis ópiumkészítmények formájában), és az opioidreceptorok aktiválása révén hatnak. A nem-szteroid 

gyulladásgátló analgetikumok (non-steroidal antiinflammatory drugs, NSAID-ok) a ciklooxigenáz (COX) 

enzimek gátlása révén fejtik ki hatásaikat. Az úgynevezett adjuváns analgetikumok csak a neuropátiás 

fájdalmak kezelésére használatosak (a nevükkel ellentétben önállóan is), általános analgetikus hatásuk nincs 

vagy csak minimális (ahogy fent említésre került, ezekkel a szerekkel egy más fejezet foglalkozik). A helyi 

érzéstelenítők (lokálanesztetikumok) többnyire a fájdalom megelőzésére, ritkábban annak megszüntetésére 

használatosak helyileg, lokálisan adva egy adott testtájékon. E szerek hatásmódja az idegrostok membránjában 

levő feszültségfüggő Na+-csatornák blokkolása. Tekintettel arra, hogy szisztémásan nem alkalmazhatók, 

leírásuktól eltekint e fejezet. A fentiek alapján megállapítható, hogy a fájdalomcsillapítók – adjuváns 

analgetikumokon kívüli – három csoportja három eltérő funkciójú, fehérjetermészetű molekuláris célstruktúrán 

(receptor, enzim, ioncsatorna) hatva okoz analgéziát. 

14.3. 3. A fájdalomcsillapítók alkalmazásával kapcsolatos néhány 
általános alapelv 

1. Az enyhe fájdalom megelőzése általában nagyobb eséllyel sikerül, mint a már kialakult kínzó fájdalom 

csillapítása. Különösen igaz ez például a daganatos fájdalom esetében, amelynél célszerűbb folyamatos 

fájdalomkontrollt biztosítani, semmint a már kialakult fájdalmat csillapítani. 

2. A fájdalomcsillapítás nemcsak tüneti terápiaként szükséges, hanem esetenként az alapbetegségre is jótékony 

hatással van. Például a szívinfarktus esetén adott morfin nemcsak a beteg fájdalmát enyhíti, hanem az 

intenzív fájdalom által kiváltott stresszreakció mérséklésével a szívizomzat oxigénigényét is képes 

csökkenteni, ami a szívizomzat ischaemiás károsodásának mérséklése szempontjából fontos. 

3. A fájdalmat kiváltó alapbetegség időben történő hatékony kezelése fontos, ugyanis a folyamatosan fennálló 

stimulus a központi idegrendszeren belüli úgy nevezett centrális szenzibilizációhoz vezethet, ami a fájdalom 

krónikussá válásában is szerepet játszhat. Előfordulhat, hogy a fájdalmat kiváltó alapbetegség késedelmes 

kezeléséig eltelt idő során a fájdalom "fixálódik", vagyis az eredeti kiváltó ok megszűnése után is fennmarad. 

4. Az analgetikumok alkalmazásakor (is) ügyelni kell arra, hogy az egyszeri adagok nagysága és az adagolási 

intervallum úgy legyen megválasztva, hogy a két adag bevétele közötti idő minél nagyobb hányadában a 

minimális terápiás szint felett legyen a gyógyszer plazmakoncentrációja, egyúttal a bevételek kapcsán 

kialakuló magasabb plazmaszintek ne okozzanak veszélyes mellékhatásokat. 
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5. Ki kell használni a racionális és klinikailag is alátámasztott gyógyszerkombinációkban rejlő lehetőségeket. 

Igazolt tény, hogy az önmagában nem analgetikus hatású koffein potencírozza az NSAID-ok 

fájdalomcsillapító hatását, ennek alapján adják a koffeint fix kombinációban NSAID szerrel együtt. A kodein 

kombinálása NSAID szerrel additív hatású, és helyettesíthet nagyobb hatékonyságú opioid szereket. 

6. A krónikus fájdalom megélésében fontos szerepe van az aktuális pszichés státusznak és a beteg általános 

közérzetének. Ezért a beteg fájdalmon kívüli egyéb zavaró panaszainak (például székrekedés az opioidok 

esetében) az enyhítése, illetve lelki egyensúlyának a támogatása javíthatja az analgetikumok hatékonyságát, 

ezáltal csökkenthetők a szükséges adagok. 

14.4. 4. Nem-szteroid gyulladásgátló analgetikumok (NSAID-ok) 

14.4.1. 4.1. Az NSAID-ok fájdalomcsillapító hatásának mechanizmusa 

A nem-szteroid gyulladásgátlók a leggyakrabban alkalmazott fájdalomcsillapítók, néhány képviselőjük recept 

nélkül is kapható. Analgetikus hatásukon kívül láz- és gyulladáscsökkentő hatással is rendelkeznek. Hatásaikat 

elsősorban a ciklooxigenáz (COX) enzimek gátlásával fejtik ki (1. ábra). Ez alól kivételt képez a paracetamol és 

kisebb mértékben a metamizol, ezek részleteit ld. a 4.4.4 pontban. Az alapvetően indukálhatónak tekintett COX-

2 enzim gátlására vezethető vissza az NSAID-ok fent említett három terápiás hatása, míg a konstitutív COX-1 

bénításából ered a legtöbb mellékhatásuk (ezeket ld. később). Megjegyzendő, hogy a két COX izoenzim 

ilyenforma szembeállítása újabb kutatások alapján nem teljesen helytálló (ennek részleteit ld. később). Az 

NSAID-okat a kétféle COX enzim gátlásának aránya alapján három csoportba lehet sorolni (1. táblázat). A 

nemszelektív COX-gátlók terápiás adagban mindkét izoenzimet gátolják, de szerenként eltérő a kétféle gátlás 

aránya: például a ketorolac vagy indometacin jobban gátolja a COX-1-et, míg a diclofenac és a piroxicam 

inkább a COX-2-t. A COX-2-preferenciálisnak mondott szerek alacsonyabb terápiás adagjai csak a COX-2-t 

gátolják, magasabb – de még terápiás – adagoknál a COX-1 is gátlódik. A COX-2-specifikus szerek még 

túladagolás esetén is szelektívek maradnak a COX-2-re (kivétel a celecoxib, amely újabb adatok szerint inkább 

a COX-2-preferenciális csoportba tartozhatna). 

3.137. ábra - 1. ábra: A prosztaglandinok, tromboxán és a leukotriének bioszintézisének 

sémája. PG: prosztaglandin; TX: tromboxán; LT: leukotrién 
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3.9. táblázat - 1. táblázat: Az NSAID-ok csoportosítása COX-szelektivitásuk és kémiai 

alapszerkezetük alapján (a paracetamol és a metamizol a COX-gátlásra vonatkozó 

adatok bizonytalansága miatt nem szerepel a táblázatban) 
 

Kategória Fontosabb hatóanyagok 

COX-enzimre nemszelektív 

szerek Szalicilsav-származékok: aszpirin, diflunisal, benorylat 

Pirazolonszármazékok: phenylbutazon, azapropazon 

Ecetsavszármazékok: indometacin, acemetacin, diclofenac, aceclofenac, 

ketorolac, sulindac 

Propionsav-származékok: naproxen, ibuprofen, dexibuprofen, 

(dex)ketoprofen, flurbiprofen, tiaprofen, fenoprofen 

Enolsavszármazékok: piroxicam, tenoxicam, lornoxicam 

Antranilsavszármazékok: nifluminsav, mefenamat, etofenamat, 

meclofenamat, flufenamat 

COX-2-preferenciális szerek meloxicam, nimesulid, etodolac, nabumeton 

COX-2-specifikus szerek celecoxib, parecoxib, etoricoxib, lumiracoxib 

Az NSAID-ok fájdalomcsillapító hatása jelentős részben perifériás. A gyulladás, szöveti trauma és egyéb 

állapotok hatására indukálódó COX-2 nagy mennyiségben termel PGE2-t és PGF2α-t (1. ábra), amelyek perifériás 

nociceptor-szenzibilizáló hatással rendelkeznek: a fájdalomingerek felfogására specializálódott 

idegvégződéseket érzékenyítik természetes ingereikkel (forró, mechanikai és kémiai) szemben. Ez 

hiperalgéziához (enyhe fájdalmas ingerrel kiváltott fokozott fájdalomérzet), allodyniához (normál körülmények 

között nem fájdalmas ingerrel kiváltott fokozott fájdalomérzet), illetve végeredményként spontán fájdalom 

kialakulásához vezet. Mindezen folyamatok NSAID-dal való csökkentése analgetikus hatáshoz vezet. A 

fájdalomcsillapító hatás centrális komponense abból ered, hogy a központi idegrendszerben a COX-2 által 

szintetizált prosztaglandinok (PGE2 és PGF2α) facilitáló hatást fejtenek ki a fájdalompálya működésére: például a 

gerincvelő hátsó szarvában serkentik a nociceptorok centrális végződéséből a gerincvelői nociceptív neuronokra 

történő ingerületáttevődést. Ennek a mechanizmusnak a gátlása szintén analgetikus hatást eredményez. 

Hatásmechanizmusuk alapján érthető, hogy az NSAID-okat elsősorban gyulladáshoz, szöveti roncsolódáshoz 

társuló fájdalomban adják. Típusos indikációik: ízületi és izomfájdalmak, fejfájás, fogfájás, posztoperatív 

fájdalom. Nem hatásosak ugyanakkor a neuropátiás vagy a zsigeri fájdalomban. Utóbbi alól kivétel a fájdalmas 

menstruáció, amelyben valószínűleg a prosztaglandinok (főként PGF2α) okozta erős méhkontrakció a fájdalom 

közvetlen oka, illetve a metamizol, amely járulékos spazmolítikus hatása révén hatékony például kólikás 

fájdalomban is. 

14.4.2. 4.2. Az NSAID-ok mellékhatásai 

Az NSAID-ok sokféle – nem ritkán súlyos – mellékhatást válthatnak ki, viszonylag gyakran, emiatt 

alkalmazásuk már néhány napos időtartam esetében is kockázatos lehet. Leggyakoribbak a gasztrointesztinális 

mellékhatások mint gyomortáji fájdalom, anorexia, hányinger, fekélyképződés, vérzés, perforáció, hasmenés. 

Ezek hátterében elsősorban a COX-1 gátlása áll a gasztroprotektív hatású (savszekréciót gátló, nyák- és 

bikarbonátszekréciót serkentő, a gyomornyálkahártya keringését fokozó) prosztaglandinok (PGE2, PGI2) 

szintézisének a kikapcsolásával. Szerepet játszhat egyes szereknél (például aszpirin) a direkt nyálkahártya-

irritáló hatás, amely megfelelő formulázással csökkenthető (például intesztinoszolvens vagy pezsgőtabletták). 

Az NSAID-kezelés alatt protonpumpagátló vagy a PGE1-analóg misoprostol adásával előzhető meg a 

fekélyképződés. A COX-2-specifikus illetve -preferenciális gátlók gyomorkárosító hatása kisebb, mint a 

nemszelektív gátlóké. 

A renális mellékhatások egy része levezethető a vesében képződő prosztanoidok hatásaiból. A PGE2 és a PGI2 

fokozza a vese perfúzióját növelve a glomeruláris filtrációt. COX-gátló hatására ezért lecsökkenhet a filtráció, 

súlyos esetben akut veseelégtelenséget eredményezve. Erre leginkább akkor kell számítani, ha a vese erei 

fokozott érszűkítő hatásnak vannak kitéve szimpatikus aktiváció és/vagy fokozott angiotenzinképződés 

(szekunder hiperaldoszteronizmus) esetében. Ilyen körülmények között (például hipovolémia, szívelégtelenség, 
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májcirrhosis, értágítók és/vagy diuretikumok alkalmazása során) a renális prosztaglandinok értágító hatása 

elengedhetetlen a normális filtráció fenntartásához. Mivel a renális prosztaglandinok Na+-, K+- és vízürítést 

fokozó hatásúak, COX-gátló adásakor Na+-, K+- és vízretenció alakulhat ki, ami ödémaképződéshez és 

vérnyomás-emelkedéshez vezethet. Az NSAID-ok akut allergiás interstitialis nephritist, valamint tisztázatlan 

mechanizmussal hosszú ideig tartó magas adagú használat esetén papilla-nekrózissal kísért krónikus interstitialis 

nephritist (úgy nevezett analgetikum nephropathia) is okozhatnak. Újabb adatok szerint a renális mellékhatások 

kialakulásában a COX-1 és a COX-2 gátlása egyaránt szerepet játszik. 

A COX-1-et gátló NSAID-ok a vérlemezkék TXA2-termelődését (1. ábra) gátolva csökkentik a vérlemezke-

aggregációt, megnyújtva a vérzési időt. Ez az aszpirin esetében klinikailag kihasznált hatás az artériás trombózis 

(szívinfarktus, stroke) megelőzésében és kezelésében, míg a többi szernél a hemosztázist gyengítő 

mellékhatásként jelentkezik. 

További lehetséges mellékhatás a terhesség, illetve szülés megnyújtása, post partum vérzések fokozása. Ezek 

hátterében a méhösszehúzó hatású prosztaglandinok (PGE2 és PGF2α) termelődésének csökkenése áll. A ductus 

arteriosus Botalli intrauterin bezáródása is előfordulhat mint terhesség alatt kialakuló mellékhatás. Az NSAID-

ok néha orrdugulással, gégeödémával, bronchospazmussal járó állapotot (úgynevezett aszpirin-asztma) 

idézhetnek elő, ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy a COX-gátlása miatt több arachidonsav marad az 5-

lipoxigenáz enzim számára, ami fokozott leukotriéntermelődésen keresztül vezet a fenti tünetek kialakulásához 

(tehát nem allergiás reakcióról van szó). Újabb adatok szerint a COX-gátlók fokozhatják a szívinfarktus és a 

stroke rizikóját, ezt először a COX-2-specifikus coxibokról írták le, de újabb vizsgálatokban a nemszelektív 

gátlóknál hasonló mértékű rizikófokozódást találtak. Természetesen az aszpirin (és újabb vizsgálatok szerint a 

naproxen) mentes ettől a mellékhatástól, és képes ezen kardiovaszkuláris betegségek rizikóját csökkenteni 

(legalábbis a szert használók egy részében). 

14.4.3. 4.3. Az NSAID-ok kontraindikációi, farmakokinetikája és fontosabb 
interakciói 

Az NSAID-ok fontosabb ellenjavallatai a következők: gyomor- vagy nyombélfekély, vesekárosodás, fokozott 

szimpatikus, illetve angiotenzin-II-tónussal járó állapotok (hipovolémia, szívelégtelenség, májcirrhosis), a 

hemosztázist gyengítő kórállapotok (nemcsak az aszpirinnél, hanem minden, a COX-1-et gátló szernél), bármely 

NSAID iránti túlérzékenység, másfajta NSAID szedése, terhesség (kivéve aszpirin és paracetamol; közvetlenül 

szülés előtt lehetőleg ne adjuk ezeket sem). Az NSAID-ok többsége gyenge sav (ld. 1. táblázat), viszonylagos 

lipofilitással, amely jó orális biohasznosulást eredményez. Injekciós alkalmazásra csak kevés szer (metamizol, 

diclofenac, indometacin, ketorolac, parecoxib, paracetamol) alkalmas. Jelentős mértékben kötődnek 

plazmafehérjékhez, a gyulladásos szövetekben akkumulálódnak, májbeli metabolizmussal, valamint a vesében 

glomeruláris filtrációval és tubuláris szekrécióval eliminálódnak. Az NSAID-ok farmakodinámiás interakcióba 

léphetnek az alábbi szerekkel: glükokortikoidok (gyomorkárosító hatás fokozott rizikója), a hemosztázist 

gyengítő szerek mint antikoagulánsok, vérlemezke-aggregációt gátló más szerek (vérzéshajlam növelése), 

diuretikumok és egyéb antihipertenzív szerek (ezek hatása csökkenhet a vízretenció miatt), ACE-gátlók, 

angiotenzin-AT1-receptor-antagonisták, K+-spóroló diuretikumok, béta-blokkolók (hiperkalémia a K+-retenció 

miatt). Farmakokinetikai interakcióként a nagy dózisban adott aszpirin, phenylbutazon leszoríthatja a 

plazmafehérjékről például a phenytoint, az orális antidiabetikumokat vagy az orális antikoagulánsokat. 

14.4.4. 4.4. Az NSAID-ok alcsoportjainak jellegzetességei 

Néhány jellegzetes COX-gátló kémiai szerkezetét a 2. ábra mutatja. 

3.138. ábra - 2. ábra: Néhány COX-gátló kémiai szerkezete 
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14.4.4.1. 4.4.1. Nemszelektív COX-gátlók 

A nemszelektív COX-gátlók esetében számolni kell a fentiekben említett mellékhatások mindegyikével. Ezen a 

csoporton belül az ibuprofen és a diclofenac gyomorkárosító hatása egy meta-analízis tanúsága szerint egy 

fokkal kisebb, mint a többi szeré. Az aszpirin nagyon gyakran használt szer, jelentős gyomorkárosító hatását az 

enteroszolvens tabletták, illetve pezsgőtabletták csak részben képesek csökkenteni. Speciális mellékhatása a 

Reye-szindróma (májelégtelenséghez társuló enkephalopathia), amely leggyakrabban vírusfertőzés kapcsán 

alakul ki, főleg gyermekekben (emiatt az aszpirin gyermek- és serdülőkorban kontraindikált). Az 

aszpirintúladagolás összetett klinikai kép formájában manifesztálódó állapot. Már enyhe túladagolás esetén 

központi idegrendszeri tünetként hallászavar, fülzúgás, szédülés, hányás, fejfájás, zavartság léphet fel (ezen 

tünetek összefoglaló neve szalicilizmus). Komolyabb túladagoláskor az oxidatív foszforiláció szétkapcsolása 

következik be, ami fokozott hőtermeléssel (következményes hipertermiával) és anaerob metabolizmussal jár. 

Jellegzetesek a sav–bázis anyagcsere zavarai: kezdetben a légzőközpont serkentése kompenzált respiratorikus 

alkalózissal, majd légzőközpont gátlása respiratorikus acidózissal jár; ehhez jelentős metabolikus acidózis társul 

a sav jellegű aszpirin (=acetilszalicilsav) és belőle keletkező szalicilsav miatt, de főként az anaerob 

anyagcseréből származó piruvát és laktát révén. További jellegzetes komplikáció a hemosztázis zavara a vérzési 

idő megnyúlása és a protrombinszint csökkenése miatt. Ezen túlmenően keringési elégtelenség alakulhat ki a 

vérzés és vazodilatáció miatt. A kezelés lehetőségei: gyomormosás aktív szénnel, nátrium-bikarbonát 

infúzióban, fizikai hűtés, illetve végső esetben hemodialízis. Az indometacint kifejezett mellékhatásai miatt 

ritkán adják. A ketorolac injekcióban adva fontos szer a posztoperatív fájdalomcsillapításban. 

14.4.4.2. 4.4.2. COX-2-preferenciális gátlók 

A COX-2-preferenciális gátlószerek különböző kémiai szerkezetű, de hatástanilag rokon szereket foglalnak 

magukba: meloxicam, nimesulid, nabumeton és etodolac. COX-2 szelektivitásuk limitált és dózisfüggő (ld. 

feljebb), ezért a nemszelektív COX-gátlókhoz viszonyított gasztrointesztinális biztonságosságuk csak az 

alacsonyabb terápiás adagoknál aknázható ki. Adásuk javasolt gyomorproblémákkal rendelkező betegeknél, 

mindazonáltal viszonylag kevés adat áll rendelkezésre hosszútávú gasztrointesztinális és kardiovaszkuláris 

biztonságosságukat illetően. 

14.4.4.3. 4.4.3. COX-2-specifikus gátlók 
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A COX-2-specifikus coxibok (celecoxib, rofecoxib, stb.) a teljes terápiás dózistartományban, sőt akár még 

túladagolás esetén is mentesek a COX-1-gátló hatástól, (kivétel a celecoxib, amely újabb vizsgálatok szerint 

COX-szelektivitásában közel áll a COX-2-preferenciális szerekhez). Klinikai hatékonyságuk a nemszelektív 

NSAID-okéval egyenértékű mind az analgetikus, mind a gyulladásgátló hatását illetően (lázcsillapításra nem 

használatosak). A hagyományos NSAID-okénál jóval enyhébbek a gasztrointesztinális mellékhatásaik; a vérzési 

időt nem befolyásolják. Nemszelektív COX-gátlóra "aszpirin-asztmával" reagáló betegekben újabb vizsgálatok 

alapján adhatók. A nemszelektív NSAID-okéhoz hasonló mértékű a vesetoxicitásuk, ami azzal magyarázható, 

hogy nemcsak a COX-1, hanem a COX-2 is konstitutívan kifejeződik a vesében, és homeosztatikus hatásokat 

közvetít a termelt prosztaglandinok révén. Nemrég kiderült, hogy a coxibok magasabb adagjainak tartós 

(hónapokon-éveken át tartó) szedése megnöveli a szívinfarktus és a stroke valószínűségét. Emiatt a rofecoxibot 

és a valdecoxibot bevonták, a többi forgalmazott szer figyelmeztetést hordoz, hogy a dózis és az alkalmazás 

időtartama a szükséges minimumon tartandó. Fontos megjegyezni, hogy a legújabb vizsgálatok szerint a 

hagyományos, nemszelektív COX-gátlók kardiovaszkuláris kockázata (infarktus, stroke vonatkozásában) 

ugyanakkora, mint a coxiboké. Az is kiderült, hogy a celecoxib kardiovaszkuláris kockázata kisebb, mint a többi 

coxibé vagy más NSAID-é. A legújabb hipotézis szerint a kockázatfokozódás fő oka nem a vérlemezke eredetű 

(COX-1 által termelt) TXA2 és az endothelialis, részben COX-2 termelte PGI2 közötti egyensúly megbomlása, 

hanem a COX-2 gátlás maga. 

14.4.4.4. 4.4.4. Paracetamol és metamizol 

Két gyakran alkalmazott nem-opioid analgetikum (és antipiretikum) a paracetamol (acetaminophen név alatt 

ismeretes az USA-ban) és a metamizol (más néven dipyron, noraminophenazon-natrium-mesylat), amelyek 

COX-gátló hatására vonatkozóan az adatok nem konzisztensek (ezért ezeket a szereket nem említi az 1. 

táblázat). A paracetamolról régebben azt feltételezték, hogy a perifériás szövetekben sem a COX-1-et, sem a 

COX-2-t nem gátolja számottevően (utóbbi miatt nincs gyulladásgátló hatása), viszont képes gátolni egy, a 

központi idegrendszerben előforduló COX-enzimet, és ennek révén fejti ki a fájdalomcsillapító és lázcsökkentő 

hatását (újabb kutatások centrális támadáspontú analgetikus hatásának további lehetséges mechanizmusaira 

világítottak rá, és felvetették a perifériás COX-2-gátlás lehetőségét is; ld. 6. és 7. irodalom). A metamizol 

valószínűleg gátolja a periférián mindkét COX enzimet (a COX-2 gátlása miatt van némi gyulladásgátló hatása, 

de ezt klinikailag csak nagyon ritkán használják ki), de az erre vonatkozó adatok ellentmondásosak. A 

metamizol analgetikus hatására vonatkozóan is felvetődtek újabb hatásmechanizmusok (ld. 8–10. irodalom). A 

2000-es évek elején azonosítottak egy harmadik COX izoenzimet, a COX-3-at, amelyet in vitro mind a 

paracetamol, mind a metamizol gátol (hasonlóan számos nemszelektív COX-gátló szerhez), azonban újabb 

adatok nem támasztják alá azt a korábbi nézetet, hogy ez a mechanizmus lényeges szerepet játszana a 

paracetamol, a metamizol vagy bármelyik NSAID hatásaiban (ld. 11. irodalom). A fentiek alapján a 

paracetamolt és a metamizolt nem indokolt NSAID-nak minősíteni, de a legtöbb forrás mégis a nem-szteroid 

gyulladásgátlók kapcsán tárgyalja őket, mint "kakukktojás" szereket, amelyek számos vonatkozásban eltérnek a 

fent tárgyalt klasszikus COX-gátlóktól. A paracetamol és a metamizol gyakorlatilag mentes a gyomorkárosító, 

valamint a vesefunkciót befolyásoló akut hatásoktól (veseelégtelenség, Na+-, K+- és vízretenció), az akut 

allergiás nephritis és az analgetikum nephropathia lehetősége azonban fennáll. A paracetamol valószínűleg 

mentes a vérlemezke-aggregációt gátló hatástól, a korábban hasonlónak tekintett metamizol viszont újabb 

adatok szerint gátolja az aggregációt. Kiemelendő, hogy a hosszútávon alkalmazott paracetamol és a metamizol 

kardiovaszkuláris kockázatra gyakorolt esetleges hatásáról nincs adat. A paracetamol és a metamizol 

farmakokinetikai szempontból is eltér a hagyományos NSAID szerektől: nem savas természetű vegyületek, 

amelyek nem kötődnek számottevő mértékben plazmafehérjékhez, és a gyulladásos szövetekbe való 

penetrációjuk is korlátozott. Újabban a paracetamol injekcióban is hozzáférhető, hasonlóan a metamizolhoz, 

amely nátriumsó formájában i.v. adható, kiváló hatékonyságú szer fájdalom- és lázcsillapítás céljára. A 

metamizol kólikás fájdalmak csillapítására is alkalmas. Mind a paracetamolra, mind a metamizolra igaz, hogy 

terápiás adagokban rövid távon adva számottevő komoly mellékhatásuk nincs. A paracetamol nagy hátránya 

azonban a kis terápiás szélesség, azaz már az enyhe túladagolás is súlyos máj- és veseelégtelenséggel járó akut 

intoxikációt eredményez, amelynek oka, hogy a szerből olyan mennyiségben képződik toxikus metabolit, 

amelyet már az endogén glutation nem képes neutralizálni. E mérgezésben antidótum az N-acetilcisztein, amely 

SH-csoportja révén serkenti a glutationszintézist. A metamizolról korábban azt tartották, hogy viszonylag 

gyakran agranulocytosist okoz, újabb vizsgálatok ezt nem erősítették meg, sőt kiderült, hogy ez a mellékhatás 

nem gyakoribb, mint például a paracetamol esetében. 

14.5. 5. Opioid fájdalomcsillapítók 

14.5.1. 5.1. Az opioidok hatásai és azok receptoriális háttere 
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Az opioidok hatásait közvetítő opioidreceptorok három fajtáját (mü vagy OP1, delta vagy OP2 és kappa vagy 

OP3) ismerjük (a hivatalos és konzekvens receptorterminológia nem ment át a tudományos köztudatba, így ma is 

mü-, delta- és kappareceptorokról beszélünk). A legfontosabb opioidhatásokat és az azokat közvetítő 

receptortípusokat a 2. táblázat foglalja össze. 

3.10. táblázat - 2. táblázat: Az opioidok fontosabb hatásainak közvetítő receptorai 
 

Hatás Mü-receptor Delta-receptor Kappa-receptor 

Analgetikus hatás       

  szupraspinális +++ – – 

  spinális ++ ++ + 

  perifériás ++ – ++ 

Légzésdepresszió +++ ++ – 

Obstipáció ++ ++ + 

Pupillaszűkület ++ – + 

Szedáció ++ – ++ 

Eufória +++ – – 

Fizikai függőség +++ – – 

Diszfória – – +++ 

14.5.1.1. 5.1.1. Az opioidok fájdalomcsillapító hatásának mechanizmusai 

A régebben kábító fájdalomcsillapítók néven összefoglalt gyógyszercsoport nagy klinikai hatékonysággal 

rendelkezik (többnyire nagyobbal, mint az NSAID-ok), de neuropátiás fájdalomban az adjuváns analgetikumok 

jobban mérséklik a tüneteket. Ezen szerek azoknak az opioidreceptoroknak az izgatásával fejtik ki hatásaikat, 

amelyek endogén agonistái (úgynevezett endogén opioidok) szervezetünk számos helyén előfordulnak. Néhány 

kapcsolódó fogalom definíciója a következő. Ópium: a mák (Papaver somniferum) gubójából nyert tejnedv 

szárítva; opiátok: az ópiumból származtatható szerek: morfin, kodein, thebain és szemiszintetikus 

származékaik; opioidok: minden olyan morfinszerű hatásokat produkáló szer (természetes, (szemi)szintetikus 

vagy endogén), amelyek hatása naloxonnal gátolható, plusz az opioidantagonisták is; endorfinok: az endogén 

opioid peptidek összefoglaló neve. A Gi-proteinhez kapcsolt opioidreceptorok jelátvitelének fontosabb elemei az 

alábbiak: az adenil-cikláz gátlása, ezáltal a cAMP-szint csökkenése. Ez a feszültségfüggő Ca2+-csatornák 

protein-kináz A általi, facilitáló hatású foszforilációjának az elmaradása miatt gátló hatást fejt ki e csatornákra, 

ezáltal csökken a neuronokban a transzmitter-felszabadulás. A Gi-protein közvetlenül megnyitja a K+-

csatornákat, ami a sejtmembrán hiperpolarizációját eredményezi. Mindezek alapján az opioidok a neuronok 

működését a gátlás irányába módosítják. Az NSAID-okkal ellentétében az opioidok analgetikus hatása döntően 

központi idegrendszeri. A gerincvelő hátsó szarvában az opioidok gátolják az ingerületáttevődést a primer 

afferens nociceptorok centrális végződéséről (elsődleges érző neuronok) a gerincvelői intrinszik vagy a 

thalamusba futó projekciós neuronokra (másodlagos érző neuronok) (3. ábra). Ennek a gátlásnak preszinaptikus 

(transzmitter-felszabadulás csökkentése) és posztszinaptikus eleme (neuronális membrán hiperpolarizációja) 

egyaránt van. Egy másik bizonyított támadáspontjuk a középagyból a gerincvelő hátsó szarvába futó leszálló 

antinociceptív pályák aktiválása. Ezeknek a periaqueductalis szürkeállományból, a nucleus reticularis 

paragigantocellularisból, illetve a locus coeruleusból kiinduló pályáknak az aktivációja a gerincvelő hátsó 

szarvában enkefalin, szerotonin és noradrenalin felszabadulásához vezet, ami gátló hatást fejt ki a fájdalompálya 

első átkapcsolási helyére (3. ábra). Tekintettel arra, hogy a típusosan neuronális gátló hatású opioidok ez esetben 

neuront aktiválnak, valószínűleg diszinhibícóval jön létre ez a hatás: a leszálló gátlópálya neuronját tónusosan 

gátolja egy GABA-erg neuron, és ez utóbbira fejt ki gátló hatást az opioid. Az eddig említetteken túl az 

opioidok csökkentik a fájdalom affektív, azaz emocionális komponensét, vagyis a fájdalom megélését is 

módosítják, valószínűsítve, hogy magasabb idegi központokban is van támadáspontjuk. Bár alaphelyzetben a 

nociceptorok perifériás terminálisaiban az opioidreceptorok expressziója minimális, gyulladás hatására e 

receptorok up-regulálódhatnak, és az ezáltal jelentősebbé váló hiperpolarizáló hatásuk révén az idegvégződés 

excitabilitását csökkenthetik, perifériás hatáskomponens kialakulását eredményezve (3. ábra). Az opioidok 

analgetikus hatására jellemző, hogy a legtöbb fájdalomformában hatékonyak, a tompa fájdalmat jobban 

csökkentik, mint az éleset. Ugyancsak jellemző, hogy a fájdalom nem mindig szűnik meg teljesen, de 

elviselhetőbb lesz az affektív komponens csökkenése miatt. Típusos indikációik: akut szívinfarktus, tumoros 

fájdalom, égési és posztoperatív fájdalom, epe- és vesekólika, szülési fájdalom. 
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3.139. ábra - 3. ábra: Az opioidok fájdalomcsillapító hatásának valószínű 

támadáspontjai. PAG: periaqueductalis szürkeállomány; NRM: nucleus raphe magnus; 

NRPG: nucleus reticularis paragigantocellularis; LC: locus coeruleus 

 

14.5.1.2. 5.1.2. Az opioidok egyéb központi idegrendszeri hatásai 

Az opioidok többsége eufóriát, néhány képviselőjük ennek ellenkezőjét, a rossz hangulattal járó diszfóriát tud 

kiváltani. Az eufóriát azzal magyarázzák, hogy a szer hatására nő a dopaminfelszabadulás a nucleus 

accumbensben (diszfória esetén csökken a dopamin szintje). Egyes szerek (például a morfin) jelentős szedatív 

hatással rendelkeznek. Az analgetikus dózis többszörösében adva az opioidok általános érzéstelenítő hatásúak, 

azaz narkózist tudnak kiváltani. A fentanyl és társvegyületeinek alkalmazása az aneszteziológiában azonban 

nem ezen alapul, hanem az általános érzéstelenítőkre kifejtett potencírozó effektusból. Az opioidok jellegzetes 

és klinikailag fontos (mellék)hatása a légzőközpont-depresszió. Azáltal jön létre, hogy a belégzőközpont 

neuronjainak a szén-dioxid iránti érzékenysége lecsökken, azaz a légzés alulvezéreltté válik, kizárólagos 

fenntartó ingere a hypoxia lesz. A légzőközpont-depresszió következménye a hypoventilatio, amely 

hypercapniát eredményez következményes vazodilatációval. Ez utóbbi miatt a zárt koponyaűrben megnőhet a 

nyomás. Az opioidok köhögéscsillapító hatása a nyúltvelői köhögési központ gátlásának következménye 

(mértéke nem korrelál a légzőközpont-deprimáló hatással és a közvetítő receptorok kevésbé érzékenyek naloxon 

iránt). A pupillaszűkület a nervus oculomotorius magjának izgatása miatt alakul ki, jellegzetessége a nagyon 

kisfokú tolerancia. További centrális hatás a hányinger, hányás a kemoszenzitív triggerzóna (és a vestibularis 

apparátus) izgatása miatt. Az opioidok már terápiás adagban a törzsizomzat rigiditását váltják ki (ez gátolhatja 

az esetleg szükséges mesterséges lélegeztetést), és nagy dózisban görcsöket okozhatnak. 

14.5.1.3. 5.1.3. Az opioidok zsigeri hatásai 
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Az opioidok csökkentik a gyomor motilitását, ami lassult gyomorürülést eredményez. Emiatt a per os adott 

gyógyszerek lassabban jutnak a felszívódás helyére, a vékonybélbe. Végeredményben a gyógyszerek 

felszívódása elhúzódóvá válik, ami a maximális plazmaszint (és emiatt esetleg a hatás nagyságának) 

csökkenését, és az ennek eléréséhez szükséges idő meghosszabbodását eredményezi. Opioid hatására mind a 

vékonybélben, mind a vastagbélben nő a simaizomzat nyugalmi tónusa, hasonlóan a sphinctertónushoz, ezen 

kívül fokozódik a szegmentáló mozgás, de lassul a perisztaltika: végeredményben obstipáció alakul ki. A 

perisztaltika gátlása részben intesztinális, részben centrális hatások eredménye. Az opioidok csökkentik a 

szekréciós aktivitást a gyomor–bél traktusban (fedősejtek, pancreas, máj, enterocyták), ezen kívül az Oddi-

sphinctert összehúzzák megnövelve az epeutakban a nyomást. Az urogenitális rendszerben fokozzák az ureter, 

valamint a belső hólyag-sphincter tónusát; az utóbbi további, központi idegrendszeri hatással együtt a 

vizeletürítés gátlását okozza. A méhizomzat ellazul, a szülés elhúzódóvá válik. 

14.5.1.4. 5.1.4. Az opioidok (elsősorban morfin) kardiovaszkuláris hatásai 

Egyes opioidok mint például a morfin artériás és vénás vazodilatációt képes kiváltani (ebben részleges szerepe 

lehet a hisztaminfelszabadító hatásnak). A vénás értágulat miatt csökken a vénás visszafolyás, ami a 

perctérfogat csökkentése révén ortosztatikus hipotenziót okozhat. A bőrben vazodilatáció és urticaria jöhet létre 

az injekció helyén. Jellegzetes még a negatív kronotrop és inotrop hatás is. A fent említett hatások 

hemodinamikailag kedvezőek akut balszívfél-elégtelenségben, angina pectorisban, szívinfarktusban. A 

légzésdepresszió miatti hypercapnia agyi vazodilatációt vált ki, ezáltal nőhet az intrakraniális nyomás. 

14.5.2. 5.2. Az opioidok fontosabb mellékhatásai 

Az alábbiakban felsorolt mellékhatások részletesebb bemutatása a fenti pontokban (5.1.5–5.1.4) található. 

• légzésdepresszió 

• szedáció, diszfória 

• konvulziók (csak túladagolásnál) 

• hányinger, hányás 

• obstipáció 

• vizeletretenció 

• emelkedett nyomás az epeutakban 

• hipotenzió 

• szülés elhúzódása 

• viszketés (főleg morfin esetében). 

14.5.3. 5.3. Az akut opioidintoxikáció 

Az akut opioidtúladagolásra jellemző triász: kóma + tűhegypupilla + légzésdepresszió. Egyik típusos 

előfordulási formája, amikor az opioidfüggő egyénben a légzésdepresszióval szembeni tolerancia gyorsabban 

szűnik meg, mint az euforizáló hatás iránti, ezért a korábban gond nélkül tolerált magas dózis súlyos légzési 

elégtelenséget okoz. Másik lehetséges ok sokkos beteg s.c. vagy i.m. injekcióval történő kezelése: a perifériás 

keringés romlása miatt lelassul az opioid felszívódása, a hatástalanság látszatát keltve; az emiatt ismételt adagok 

felszívódása után alakul ki az intoxikáció. A túladagolás specifikus terápiája opioidantagonista szer (naloxon, 

nalmefen) azonnali adása. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy addiktokon az antagonista hiperakut elvonási 

szindrómát válthat ki; ez természetesen nem tántoríthatja el a kezelő orvost az antagonista alkalmazásától. A 

tüneti támogató kezelés részeként a légzés, keringés monitorozása, valamint katéterezés szükséges (a 

vizeletretenció miatt). Úgynevezett kevert agonista–antagonista szerekkel történt túladagolás esetén a tünettan 

eltérő lehet, és általában nagyobb az antagonistaigény. 

14.5.4. 5.4. Az opioidok kontraindikációi 

• Légzőrendszeri megbetegedések: asthma bronchiale, COPD 
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• fejtrauma (intrakraniális nyomásfokozódás veszélye) 

• tisztázatlan akut hasi tünetek („defense musculaire” elfedése) 

• máj- és veseelégtelenség (kisebb first-pass effektus, hosszabb hatás) 

• hipovolémia 

• terhesség (magzati fizikai függőség kialakulása, szülés megnyújtása, az újszülött légzésdepressziója). 

14.5.5. 5.5. Az opioidok tolerancia- és dependenciaviszonyai 

A tolerancia azt jelenti, hogy a szer hatása rendszeres adagolás során csökken, ezért az eredeti hatás 

fenntartásához az adagot emelni kell. Az opioidokkal szembeni tolerancia kialakulása önmagában fiziológiás 

jelenség, még nem jelent függőséget vagy abúzust. A tolerancia nagyfokú az analgetikus, euforizáló és 

légzésdeprimáló hatásnál, viszont minimális a miotikus és az obstipáló hatásnál. Az azonos receptortípuson ható 

szereknél kereszttolerancia alakul ki (például a morfint tartósan alkalmazóknál nemcsak a morfin, hanem más, 

szintén elsősorban a mü-receptoron ható ópioid dózisát is emelni kell az eredeti hatás fenntartásához). A 

kereszttolerancia még az azonos receptortípuson hatónak tartott szerek esetén sem teljes mértékű, ezért 

javasolható az "opioid rotation", vagyis a szerek váltogatása. A tolerancia megszűnése gyors az euforizáló és 

légzésdeprimáló hatásnál, ez veszélyes lehet addiktoknál: a korábban tolerált magas dózis a tolerancia 

megszűnése után halálos légzésdepressziót válthat ki. A kevert agonista–antagonista szereknél kisebb fokú a 

tolerancia. 

A fizikai függőség vagy dependencia azt jelenti, hogy a szer megvonásakor jellegzetes testi tünetek alakulnak 

ki, mint hiperventiláció, mydriasis, hasmenés, hányás, piloerekció, hipertermia, fokozott szekréciók, szorongás. 

E tünetek mértéke és tartama az alkalmazott szer felezési idejétől függ: például a hosszú hatású methadon 

megvonása enyhe, de elhúzódó szindrómát okoz, a rövid hatástartamú heroin megvonása heves tüneteket vált ki, 

míg legintenzívebb (de legrövidebb) az antagonistával kiváltott megvonási reakció. Önmagában még a fizikai 

dependencia megléte sem jelent abúzust. A pszichés dependencia erős vágyat jelent a szer megszerzésére a 

pozitív élmények (eufória) kiváltása illetve a megvonási tünetek elkerülése céljából. Az azonos receptorfajtán 

ható szerek között keresztdependencia áll fenn mind a pszichés, mind a fizikai függőséget illetően: az egyik szer 

iránti vágyat, illetve az elvonásával kiváltott reakciót a másik szer is képes enyhíteni. A megvonási reakció 

megszűnése után általában a tolerancia is megszűnik, de a pszichés dependencia nem. Az opioidtolerancia és -

dependencia klasszikus teóriája azon alapul, hogy a szerek tartós alkalmazása esetén a Gi-protein közvetítette 

adenilcikláz-gátlásra adott válaszként megnő az adenil-cikláz expressziója. A nagyobb mennyiségben jelenlevő 

enzim gátlása az eredeti dózis alkalmazásával csak kisebb mértékben lehetséges, ezért az intenzívebb 

opioidreceptor- (és következményes Gi-protein-) stimuláció érdekében a dózist emelni kell, vagyis tolerancia 

jön létre. Az opioid megvonásakor kieseik az adenil-ciklázra kifejtett gátló hatás, ezért a nagy mennyiségben 

jelenlevő enzim a cAMP szintjét erősen megemeli. Ez magyarázhatja a többnyire az akut opioidhatásokkal 

ellentétes elvonási tünetek kialakulását. Megjegyzendő, hogy a tolerancia/dependencia magyarázatára további 

teóriák is léteznek, ezek ismertetése azonban meghaladja e munka kereteit. 

Az opioidaddikció megszüntetésének egyik módszere a beteg átszoktatása methadonra, amely orálisan adva nem 

vált ki eufóriát, de elfoglalva az opioidreceptorokat megakadályozza az esetlegesen alkalmazott heroin vagy 

más nagy abúzuspotenciállal rendelkező opioid euforizáló hatását. Hosszú plazma felezési ideje miatt a 

methadonmegvonás tünetei enyhébbek, ezért könnyebb a későbbi leszoktatás a methadonról. Egy másik 

lehetőség az elvonási reakción már túllevő, "tiszta" egyénben az opioidantagonista naltrexon folyamatos orális 

adása, amely kivédi az esetlegesen alkalmazott opioidok euforizáló hatását. 

14.5.6. 5.6. Az opioidok alcsoportjai 

Az opioidokat funkcionális alapon az alábbi csoportokba lehet osztani: erős agonisták, gyenge–közepes 

agonisták, kevert agonista–antagonista hatású szerek, tiszta antagonisták. Kémiai szerkezet alapján a szerek 

lehetnek fenantrénvázasak, fenilpiperidinek, fenilheptilaminok, morfinánok vagy benzomorfánok. Néhány 

jellegzetes opioid fájdalomcsillapító kémiai szerkezetét a 4. ábra mutatja. 

3.140. ábra - 4. ábra: Néhány opioid fájdalomcsillapító kémiai szerkezete 
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14.5.6.1. 5.6.1. Erős agonisták 

Az erős agonisták (morfin, heroin, hydromorphon, oxymorphon, methadon, pethidin, fentanyl, sufentanil, 

alfentanil, remifentanil, levorphanol) nagy affinitással és/vagy aktivitással rendelkeznek a mü-receptorokon, 

kisebb a hatásuk a delta- és kappa-receptorokon; jellegzetes morfinszerű hatásaik vannak. A morfin orális 

biohasznosulása a jelentős first-pass effektus miatt alacsony, a májban glükuronsavval konjugálódik (a morfin-

6-glükuronid aktív, a morfin-3-glükuronid inaktív metabolit), felezési ideje rövid (3–4 óra). Retard orális 

preparátuma is van a normál tabletta és injekció mellett. A methadon jó orális biohasznosulása miatt kiválóan 

alkalmas per os fájdalomcsillapításra. Felezési ideje hosszú (15–40 óra), emiatt enyhébb, de elhúzódó elvonási 

szindrómát vált ki; ezt használják ki opioidfüggők leszoktatásánál. A pethidin (más néven meperidin) orális 

biohasznosulása közepes, járulékos muszkarinreceptor-antagonista hatása miatt kevésbé spazmogén, a központi 

idegrendszert izgatja (nem szedál). Felezési ideje rövid (3 óra), demetilálódik a májban, ezért eliminációja nem 

függ a glükuronidálási kapacitástól, amely az újszülöttekben még kicsi. Ezért használható szülészeti analgéziára. 

A fentanyl, alfentanil, sufentanil és remifentanil nagyon lipofil és potens szerek, amelyeket szülészeti vagy 

posztoperatív fájdalomcsillapításra használnak epidurálisan, esetleg helyi érzéstelenítővel kombinálva. A 

fentanyl krónikus fájdalom csillapítására is adható transzdermálisan, buccalisan vagy nazális aeroszol 

formájában. A remifentanilt a plazma-kolinészteráz gyorsan bontja (felezési idő: 10 perc), ezért i.v. infúzióban 

adják rövid analgézia elérésére. 

14.5.6.2. 5.6.2. Gyengeközepes agonisták 

A kodein, dihidrokodein, oxycodon, hydrocodon, propoxyphen, tramadol, tapentadol tartozik ebbe a csoportba, 

amelyeknek a morfinénál kisebb az analgetikus hatásmaximuma. Közös jellemzőjük, hogy orálisan hatékonyak, 

közepes erősségű fájdalom csillapítására használatosak, gyakran NSAID-dal kombinálva. A kodein, oxycodon, 

hydrocodon affinitása az opioidreceptorok iránt kicsi, fájdalomcsillapító hatásukat a belőlük CYP2D6-

katalizálta demetiláció révén képződő morfin, oxymorphon, illetve hydromorphon közvetíti (a CYP2D6 

enzimaktivitást csökkentő, illetve fokozó genetikai polimorfizmusai gyengült vagy erősebb hatásokat 

eredményezhetnek). A propoxyphen racém keverék; a dextropropoxyphen felelős a fájdalomcsillapító és egyéb 

jellegzetes opioid hatásokért, a levopropoxyphen csak köhögéscsillapító hatással bír. A tramadol, tapentadol 

gyenge müreceptor-agonisták, amelyeknek járulékos hatása, hogy a noradrenalin és a szerotonin neuronális 

visszavételét gátolják. Ezáltal fokozzák a leszálló gátló (antinociceptív) pályák aktivitását, ami hozzájárul 

analgetikus hatásukhoz. A buprenorphin nagyon lipofil vegyület, amely parciális agonista a mü-receptorokon; 

adható orálisan, szublingválisan, injekcióban vagy újabban transzdermálisan is. További jellegzetessége, hogy 

lassan disszociál az opioidreceptorokról, emiatt hatása naloxonnal nehezebben antagonizálható. 

14.5.6.3. 5.6.3. Kevert agonista–antagonista hatású szerek 
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Az ide tartozó pentazocin, butorphanol, nalbuphin, levallorphan, nalorphin kompetitív antagonisták illetve 

parciális agonisták a mü- és delta-receptorokon, agonisták a kappa-receptoron. Kis dózisokban adva morfinszerű 

(mü-, delta-receptor közvetítette) hatásokat váltanak ki, de ezek (például analgézia, légzésdepresszió) parciális 

agonista jellegük miatt platóeffektust mutatnak. Nagyobb dózisoknál megjelennek a kappa-receptor közvetítette 

hatások is: további analgézia és szedáció, valamint diszfória (szorongás, hallucinációk), de ezekhez nem társul 

további légzésdepresszió. Limitált mü- és delta-receptor közvetítette hatásaik miatt biztonságosabbak, mint a 

legtöbb erős hatású opioid. A diszfória miatt kisebb az abúzuspotenciáljuk is, emiatt függőségre hajlamos 

betegeknél előnyösek lehetnek. Parciális agonista jellegük miatt mü-receptoragonista-függő egyénben elvonási 

tünetegyüttest válthatnak ki. 

14.5.6.4. 5.6.4. Tiszta opioidreceptor-antagonisták 

Az ide tartozó szerek mindhárom opioidreceptor-altípust blokkolják, de eltérő affinitással kötődnek azokhoz 

(mü >> delta, kappa). Életmentőek az akut opioidintoxikáció kezelésében, de számítani kell arra, hogy 

opioidfüggő egyénben heves elvonási tünetegyüttest váltnak ki. Kimutatták, hogy legalábbis részben képesek 

gátolni a stressz, a placebokezelés és az akupunktúra analgetikus hatását, bizonyítva az endogén opioidok 

közvetítő szerepét. A rövid hatású naloxon és a hosszabb hatású nalmefen csak injekcióban adhatók, az akut 

túladagolás kezelésére használatosak. A hosszabb hatású, orálisan is adható naltrexon posztaddiktok fenntartó 

terápiájára is alkalmas. A metilnaltrexon nem jut be központi idegrendszerbe, ezért az opioidok okozta zavaró 

székrekedés csökkentésére használják. 

14.5.7. 5.7. Az opioidok klinikai hatékonyságát és terápiás szélességét növelő 
tényezők 

A specifikus opioidreceptor-antagonisták (naloxon, nalmefen, naltrexon) hozzáférhetősége jelentősen növeli az 

opioidkezelés biztonságosságát. A klinikai hatékonyság fokozását szolgálják azok az alternatív adagolási 

eljárások, amelyek az esetleges first-pass metabolizmus elkerülését vagy a tartós és egyenletes plazmaszint 

kialakulását képesek biztosítani. Ilyen például a rektális (morfin, methadon, hydromorphon, oxymorphon), 

buccalis (fentanyl), nazális (butorphanol) vagy transzdermális (fentanyl, buprenorphin) beviteli mód. Az 

intratekális, epidurális adásmód (morfin, fentanyl, sufentanil esetében akár helyi érzéstelenítővel együtt) az 

egyik legfontosabb hatáshely, a gerincvelői hátsó szarv közelébe való opioidadást jelent, ami kevesebb 

szisztémás mellékhatással jár együtt. Különösen fontos az opioidok igény szerinti adagolása például a beteg által 

vezérelt, programozható infúziós pumpa segítségével epidurális vagy intratekális kanülön át (úgynevezett 

patient-controlled analgesia; PCA). Kimutatták, hogy alkalmazásakor kevesebb opioidot használnak a betegek, 

mint amennyit a hagyományos, rendszeres időközönkénti egyenletes adagolás során kapnának. 

14.5.8. 5.8. Alapelvek az opioidok terápiás felhasználásával kapcsolatban 

Fontos, hogy a hozzászokástól való félelem nem korlátozhatja a beteg fájdalomcsillapító-igényének kielégítését. 

Hangsúlyozandó az is, hogy a tartós alkalmazás kapcsán a tolerancia és fizikai dependencia kialakulása normális 

fiziológiai kompenzatorikus folyamatok eredménye, önmagukban nem elegendők az opioidabúzus 

diagnózisának felállításához. Igazolt tény, hogy a pszichés dependencia és addikció valószínűsége jóval kisebb 

orvosilag indokolt opioidhasználat esetében, mint az illegális használóknál. Terminális állapotú betegnél a 

pszichés függőség kialakulása sem lehet korlátozó tényező a megfelelő mértékű analgézia biztosítása 

szempontjából. A fentiekben említett "opioid rotation" eredményes lehet az elégtelen analgetikus hatás vagy 

zavaró mellékhatások esetén. Javasolt a retard orális preparátumok, transzdermális tapasz, PCA, spinális 

adagolás alkalmazása. 

14.5.9. Tesztkérdések 

1. Mi jellemző a COX-2-preferenciális gátlószerekre? 

A. A legszelektívebb COX-2-gátlók. 

B. Terápiás adagban csak a COX-2-t gátolják, túladagolva mindkét COX enzimet. 

C. Alacsonyabb terápiás adagban csak a COX-2-t gátolják, magasabb terápiás dózisban a COX-1-et is. 

D. Egyik sem a fentiek közül. 

2. Melyik szer nem rendelkezik gyulladáscsökkentő hatással? 
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A. Aszpirin 

B. Diclofenac 

C. Paracetamol 

D. Indomethacin 

3. Mi igaz az NSAID-okra? 

A. A neuropátiás fájdalom elsődleges szerei. 

B. Központi idegrendszeri támadáspontjuk is lehet. 

C. Közös mellékhatásuk a légzésdepresszió. 

D. A COX-3 gátlásával hatnak. 

4. Mi igaz a metamizolra? 

A. Elsősorban gyulladáscsökkentőként használják. 

B. Intravénásan is adható. 

C. Csak per os adható. 

D. Nagyon gyakran okoz agranulocytosist. 

5. Mi igaz a coxibokra nézve? 

A. Elsősorban a COX-1 enzimet gátolják. 

B. Csökkentik a szívinfarktus kockázatát. 

C. Kevésbé károsítják a gyomor-nyálkahártyát, mint a nemszelektív COX-gátlók. 

D. Főként lázcsillapításra használják őket. 

6. Mi az opioidok legveszélyesebb mellékhatása? 

A. Obstipáció 

B. Légzőközpont-depresszió 

C. A légzőizmok közvetlen elernyesztése 

D. Szedáció 

7. Melyik állítás igaz? 

A. Minden COX-gátló fokozza a szívinfarktus és a stroke kockázatát. 

B. A coxibok nem fokozzák a kardiovaszkuláris rizikót. 

C. A nemszelektív COX-gátlók többsége fokozza a szívinfarktus és a stroke kockázatát. 

D. A COX-gátlók okozta kardiovaszkuláris rizikófokozódás akutan jelentkező mellékhatás. 

8. Mely mechanizmus(ok) felelős(ek) az opioidok analgetikus hatásáért? 

A. A leszálló antinociceptív pályák aktiválása 

B. A gerincvelő hátsó szarvában a nociceptív transzmisszió gátlása 
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C. Mindkettő 

D. Egyik sem 

9. Melyik szer alkalmas erős fájdalom csillapítására? 

A. Loperamid 

B. Kodein 

C. Methadon 

D. Naltrexon 

10. Mi jellemző az akut opioidintoxikációra? 

A. Mydriasissal jár. 

B. Opioidreceptor-antagonista adása akut megvonási tünetegyüttest válthat ki. 

C. Diphenoxylattal kezelhető. 

D. Respiratorikus alkalózissal jár. 

11. Melyik állítás igaz? 

A. A koffein fájdalomcsillapító hatású. 

B. A koffein potencírozza az NSAID-ok analgetikus hatását. 

C. A koffein gátolja az NSAID-ok analgetikus hatását. 

D. Egyik sem a fentiek közül. 

12. Az alábbiak közül melyik kémiai alcsoportja van az NSAID-oknak? 

A. Tejsavszármazékok 

B. Propionsavszármazékok 

C. Antrakinonszármazékok 

D. Szteroidok 

13. Mi igaz az aszpirin-asztmára nézve? 

A. A COX-gátlástól függetlenül alakul ki. 

B. Allergiás reakció eredménye. 

C. A leukotriének termelődésének fokozódása okozza. 

D. Egyes prosztaglandinok termelődésének fokozódása okozza. 

14. Mely opoiodreceptor-altípus(ok) közvetít(enek) analgetikus hatást? 

A. Mü 

B. Delta 

C. Kappa 

D. Mindhárom 
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15. Melyik jellegzetes opioidhatás? 

A. Hyperventilatio 

B. Hasmenés 

C. Gyomorürülés lassulása 

D. Antiemetikus hatás 
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15. 3.p. Gerincstimulációs idegsebészeti lehetőségek 
a fájdalomcsillapításban. – Balás István [Barzó Pál] 

15.1. 1. Bevezető 

Az idegrendszer működésnek kémiai vagy elektromos ingerrel történő terápiás megváltoztatását 

neuromodulációnak nevezzük. Az idegrendszer működésének elektromos ingerléssel történő megváltoztatását 

neurostimulációnak nevezzük. Neurostimulációt számos, gyógyszerekkel nem befolyásolható idegrendszeri 

betegség kezelésére alkalmazunk a klinikai gyakorlatban. Leggyakrabban mozgászavarok (Parkinson-kór, 

tremorok, dystoniák), fájdalom szindrómák, epilepszia, pszichiátriai kórképek (depresszió, OCD, Tourette-

betegség) szerepelnek az indikációk között. Neurostimulációs módszerekkel a krónikus fájdalom az 

idegrendszer különböző szintjein csillapítható. Alkalmazhatunk neurostimulációt (1) a perifériás idegek 
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területén (pl. occipitális-, supraorbitális neuralgiák, valamint, migrén, cluster fejfájás esetében), (2) a gerincvelő 

hátulsó kötelén, (3) az agy mélyén elhelyezkedő, törzsdúci, specifikus fájdalom vezető, és átkapcsoló 

központokban (pl. thalamus, peri ventrikuláris-, peri akveduktális szürke állomány), valamint (4) a motoros 

agykéreg területén egyaránt. A krónikus fájdalom szindrómák kezelésére a leggyakrabban alkalmazott 

neurostimulációs modalitás a gerincvelő stimuláció, amely bizonyítottan hatékony egyes fájdalom szindrómák 

esetében (FBSS= failed back surgery szindróma, másnéven posztlaminektómiás szindróma, és CRPS: complex 

regionális fájdalom szindróma lásd később), és úgy az amerikai (FDA), mind az európai (EU) fájdalom 

terápiában elfogadott („on-label”) módszer. Az idegrendszer más szintjein alkalmazott fájdalomcsillapító 

neurostimulációs módszerek (perifériás ideg, mély agyi, motoros agykérgi) ugyan már jelen vannak a klinikai 

gyakorlatban, és eredményesen alkalmazhatóak egyes fájdalom szindrómák kezelésére, de egyelőre még „off-

label” indikációt képeznek. 

A gerincvelő stimuláció (angol nomenklatúra szerint spinal cord stimulation=SCS) olyan nem destruktív 

neuromodulációs módszer, melynek során -a neuropátiás fájdalom megszűntetése céljából- a gerincvelő hátsó 

kötelét elektromosan ingereljük. Az SCS leggyakoribb műtéti indikációi a posztlaminektomiás szindróma, a 

komplex regionális fájdalom szindróma, az ischaemiás végtagfájdalom, és az anginás mellkasi fájdalom. 

Mindezeken túlmenően néhány esettanulmány beszámol arról is, hogy a módszert alkalmazták viscerális és 

abdominális fájdalmak, cervicális neuritis okozta fájdalom, gerincvelő sérülés, posztherpeszes neuralgia és 

neurogén thoracális outlet szindróma kezelésére is. Az SCS-t leginkább idegsebészek és aneszteziológusok 

alkalmazzák(1,3), de más specialitások (mint pl. rehabilitációs szakorvosok, ortopédus sebész) is mutatnak 

érdeklődést a módszer iránt. A gerincvelő stimuláció műtéti indikációjának felállítása minden esetben a 

fájdalom szindrómák kezelésében járatos, multidisciplináris munkacsoport feladata. 

A gerincvelő stimuláció elindítója a Melzack és Wall(4) által kidolgozott fájdalom „kapu-teória” volt 1965-ben. 

Megfigyelték ugyanis azt, hogy a vastag, myelinizált A-rostok ingerlése a periférián paresthesiát vált ki, ami 

gátolja a vékony, nociceptív C-rostok aktivitását. Shealy 1967-ben elsőként alkalmazta az SCS módszert a 

humán gyógyászatban, metasztatikus eredetű daganatos fájdalom csillapítására (5,6). 

Kezdetben különböző típusú eljárásokat alkalmaztak az ingerlő elektródák gerinccsatornába juttatásához: a 

subarachnoidealis térbe laminectomián(6) keresztül, a dura mater két rétege közé az epiduralis térbe a 

gerincvelőtől ventralisan és dorsalisan is(7,9). 

3.141. ábra - 3. ábra: Komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) jellegzetes képe a 

bal felső végtagon 
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3.142. ábra - 4. ábra 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 756  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A technika továbbfejlesztésével később már kevésbé invazív, perkután technikák is bevezetésre kerültek(10). 

Eleinte csak unipoláris elektródákat alkalmaztak, és olyan impulzus generátorokat, amelyek a beültetés után már 

nem voltak programozhatók. Ezt követően rádiófrekvenciás távirányítású impulzus generátorokat alkalmaztak, 

majd a 70-es években a beültethető impulzus generátorok (IPG) kerültek bevezetése, melyek lithium 

akkumulátorral rendelkeztek. A quadripolaris perkután elektródát 1980-ban alkalmazták első alkalommal(11). Ezt 

követően vezették be a bőrön keresztül feltölthető, programozható impulzus generátorokat. 

Az alábbi fejezetekben irodalmi áttekintést kapunk az SCS feltételezhető hatásmechanizmusáról, az egyes 

indikációs területek kapcsán gyüjtött tapasztalatokról, a releváns anatómiáról, a műtéti eszközökről, és végül a 

műtét potenciális kockázatairól. 

15.2. 2. Hatásmechanizmus 

Dacára, hogy jelentős mennyiségű irodalmi adat jelent meg az SCS feltételezhető hatásmechanizmusáról, 

azonban jelenleg még sincs egyértelmű bizonyíték rá. Holsheimer, Coburn, és Struijk(12-17) computeres 

modelltanulmányukban teoretikusan rámutattak arra, hogy a stimulációkor alkalmazott elektromos inger a 

gerincvelő mely területeit érinti. Nyilvánvalóvá vált, hogy az epiduralis térben a gerincvelő hátsó felszínének 

ingerlése számos struktúra működését befolyásolhatja. Nem tudjuk azonban, hogy a terápiás hatás vajon a 

perifériás ideg, a hátsó kötél vagy a supraleminscalis pályákra gyakorolt hatás következtében alakul-e ki. 

Feltételezhető, hogy a hátsó kötélen caudal felé haladó antidrómos akciós potenciálok, a hátsó szarvban spinális 

szegmentális mechanizmusokat aktiválnak. Ugyancsak elképzelhető, hogy a hátsó oszlopban felszálló akciós 

potenciálok agytörzsi központokat aktiválnak, amelyek pedig leszálló, gátló hatást fejthetnek ki. 

Kémiai szinten, - ahogyan ezt a kísérletes tanulmányok is feltételezik - az SCS serkenti a szerotonin, a substance 

P, és a GABA felszabadulását a gerincvelő hátsó szarvában(18-20). 

15.3. 3. SCS műtéti indikációk 

Az SCS-t többségében különféle eredetű neuropátiás fájdalmak csillapítására alkalmazzák, mint a 

posztlaminektomiás szindróma, a komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS), a fantom végtag fájdalom, a 

gerincvelő sérülés, és az intersticiális cystitis. Ugyancsak sikeresen alkalmazták az SCS-t ishaemiás eredetű alsó 

végtag fájdalmak és a csillapíthatatlan anginás fájdalmak kezelésére is. Újabban az indikációk kiterjednek a hasi 

és viscerális fájdalmakra, továbbá a neurogén thoracalis outlet szindrómákra is. 

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy válogatott beteganyagon a gerincvelő stimuláció legalább 50%-os 

fájdalomcsillapodást eredményez a betegek 50-60%-ánál. A terápiás hatás pedig több éven keresztül is 

fenntartható. 

15.3.1. 3.1. Komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) 

A szimpatikus reflex disztrófia (a komplex regionális fájdalom szindróma 1. típusa) és a kauzalgia (a komplex 

regionális fájdalom szindróma 2. típusa) krónikusan fennálló fájdalomszindrómák. Jellemzőjük az állandó, 

égető fájdalom, melyhez a fájdalom területén egyéb eltérések is társulnak. Ez utóbbiak közé tartozik a fokozott 

vagy csökkent verejtékezés, a szövetduzzanat, a bőr színének az elváltozása, a bőr, a szőrzet, a körmök, az izom 

és a csont károsodása, ideértve az izom- és csontsorvadást. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

Mindkét szindróma jellegzetessége, hogy sérülést követően alakulnak ki. A szimpatikus reflex disztrófia nem 

idegsérülés (pl. a váll-kéz szindróma), míg a kauzalgia az idegszövet károsodásának a következménye. 

A CRPS I. típusú fájdalom szindrómák esetén az SCS alkalmazása sokkal bonyolultabb, mint más 

fájdalomtípusoknál. Az eredeti fájdalom fokozódásának vagy a beültetett hardver területén kialakuló fájdalom 

vagy allodynia kialakulásának valószínűsége sokkal gyakoribb, mint más diagnosztikus fájdalom kategóriáknál. 

A fájdalom a test más részeire is átterjedhet, és emiatt a stimulációval sokszor a megfelelő terápiás hatás elérése 

is bizonytalan. 
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Barolat és munkatársai(21) 13 SCS implantált betegből 10 esetben számolt be fájdalomcsillapodásról. Egyik beteg 

sem volt fájdalommentes, de valamennyi határozott különbséget tapasztalt a fájdalom intenzitásában a 

stimulátor ki-, és bekapcsolt állapota között. Kumar és munkatársai(22) 12 véglegesen beültetett betegről számolt 

be, az átlagos követési idő 41 hónap volt. Nyolc beteg teljes fájdalommentességről, míg a fennmaradó 4 is 

kedvező fájdalomcsillapító hatásról számolt be. Egy másik tanulmányban 1999-ben Kemmler és munkatársai(23) 

23 esetről számolt be, akiknek 78%-a kedvezőnek véleményezte a terápiás hatást. Ugyanez a munkacsoport 

2000-ben(24) már 54 beteget vizsgált meg, akiket kizárólag csak fizioterápia, ill. gerincvelő stimuláció és 

fizioterápia kombináció szerint randomizálták. A gerinc stimulációra randomizált csoport beteginek 67%-a 

szignifikáns fájdalomcsillapodást mutatott a 6 hónapos követési idő alatt. A vizuális analóg skála (VAS) alapján 

ugyanezen csoportnál 2,4 cm-es fájdalomcsökkenést figyeltek meg. Ugyanakkor a kizárólag fizioterápiával 

kezelt csoportnál a javulás mindössze 0,2 cm volt a VAS szerint. Funkcionális javulás tekintetében ugyanakkor 

nem találtak különbséget a két csoport között. 2006-ban Kemmler 5 éves követési idő tekintetében vizsgálta újra 

az SCS-sel kezelt betegeket. A tanulmány konklúziója az volt, hogy az SCS fájdalomcsillapító hatása egy idő 

után lecsökken. A tanulmányban azonban nem részletezték az újra programozás paramétereit, ill. annak hatását, 

és ugyancsak nem vélekedtek arról, hogy vajon újabb implantált eszközök meghosszabbíthatják-e a SCS 

terápiás hatását. Oakley és Weiner(26) 19 CRPS-ben szenvedő beteget érintő prospektív tanulmányában hosszú 

távú eredményről 10 beteg esetében számoltak be, akik közül 3 esetben teljes fájdalommentességet, míg a 

fennmaradó 7 beteg esetén részleges fájdalomcsillapodást tudtak elérni. Oakley és Weiner munkájával 

együttesen 3 prospektív, 50 beteget érintő tanulmányról számoltak be (23,28). Ötből két tanulmányban 84%-os 

siker volt elérhető. Calvillo és munkatársai(27) szignifikáns fájdalom score javulást mutattak ki (VAS alapján több 

mint 50%-kal csillapodott a fájdalom) a betegek 44%-ánál SCS hatására. Nyolc retrospektív tanulmányban, 192 

résztvevő beteg esetében kimutatták, hogy az SCS a betegek 84%-ában hatékonyan csillapította a fájdalmat. 

15.3.2. 3.2. Posztlaminektomiás szindróma 

A posztlaminektomiás szindrómát az angolszász irodalomban failed back surgery szindrómának (FBSS) is 

nevezik. Az FBSS ismételt gerincműtétek után alakul ki, a fájdalom az alsó ágyéki gerinc, valamint a far, és az 

alsó végtagok területén lép fel. Az etiológia hátterében arachnoiditist, epidurális hegesedést, radiculitist, mikro-

instabilitást, ill. kiújult porckorongsérvet, máskor gyulladást feltételeznek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

alsó végtagba terjedő fájdalom csillapítására a SCS hatékony, azonban hatása az ágyéki gerinc axiális 

fájdalmainak csillapítására még nem bizonyított. Nagy kihívást jelent ezért napjainkban, hogy az FBSS-ben 

szenvedő betegeknél ne csak az alsó végtag, hanem az axiális fájdalmak csillapítása is elérhető legyen. Jay 

Law(30-31) véleménye szerint axiális fájdalmak enyhítését olyan típusú elektródákkal lehet elérni, amelyeknél a 

stimulációs kontaktusok közötti távolság rövidebb, és az elektródák kontaktusai a Th.IX-Th.X. magasságban 

helyezkednek el. North és munkatársai(32) ettől eltérő véleménye szerint egyetlen, középvonalban elhelyezett 

bipoláris ingerlő elektróda elegendő az axiális derékfájdalom megszűntetésére. Marchand és munkatársai(34) 

prospektív, randomizált, kontrollált tanulmányt végeztek olyan gerincsérülést elszenvedett betegeknél, akiknél 

legalább egy műtéti beavatkozást végeztek megelőzően. A kis esetszámú (8) betegről szóló tanulmányban 

megállapították, hogy az SCS szignifikánsan hatékonyabb volt, mint a placebo stimuláció. North és munkatársai 

által közölt másik tanulmányban(35) rávilágítottak arra, hogy failed back szindrómában az SCS-nek kedvezőbb 

hatása volt, mint az ismételt gerincsebészeti beavatkozásnak axiális gerincfájdalom, és kisugárzó alsó végtagi 

fájdalom tekintetében. A tanulmány 50 betegről számolt be, akiknél legalább 3 gerincműtét szerepelt a 

kórelőzményben a SCS implantációt megelőzően. A 2,2 éves követési periódus alatt a betegek 53%-a számolt 

be 50%-os, vagy annál nagyobb fokú fájdalomcsillapodásról, és egyben kedvező terápiás hatásról. Törner és 

munkatársai(36) az 1966-1994 között megjelent irodalmi adatok szisztematikus áttekintésével készített 

összefoglalót, amely 41 közleményt tekintett át. Megállapították, hogy a betegek 50-60%-a esetében 50%-nál 

nagyobb fájdalomcsillapító hatás érhető el SCS alkalmazásával. Burchiel és munkatársai(37) egy éves követési 

időre alapozott prospektív multicentrikus tanulmányából arra a következtetésre jutottak, hogy az SCS a betegek 

55%-ában csillapította a FBSS eredetű fájdalmat. Megállapították továbbá azt is, hogy a fájdalomcsillapító 

gyógyszerek műtét utáni mennyisége és a betegek munkahelyi státusza érdemben nem változott. North és 

munkatársai(38) prospektív randomizált tanulmányában vizsgálták a failed back szindrómás betegeknél az SCS 

terápiás hatását. A betegeket aszerint randomizálták, hogy kizárólag gerincvelő stimulációt vagy ismételt 

gerincsebészeti beavatkozást hajtottak-e végre rajtuk. Hat hónappal a tanulmány megkezdése után a betegeknek 

lehetősége volt a crossover-re. A korábban sebészileg kezelt 15 betegből 10 beteg kérte az SCS-t, míg az 

eredendően csak SCS-sel kezelt 12 beteg közül mindössze 2 kérte a crossover-t az ismételt, direkt 

gerincsebészeti beavatkozásra. Frey is munkatársai 2009-ben megjelent közleményükben a szakirodalom 

szisztematikus áttekintése alapján II/1 szintű evidenciát javasolt az SCS posztaminektómiás szindrómában 

történő felhasználásában(101). 
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Ugyan a tanulmányok nem részletezik, hogy az SCS kizárólag az alsó végtag vagy az axiális fájdalmak 

csillapítására alkalmasabb-e, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az SCS sokkal hatékonyabb a radiculáris, 

mint az axiális fájdalmak csillapítására. 

15.3.3. 3.3. Anginás fájdalom 

Az SCS az anginás fájdalom csillapításában rendkívül ígéretesnek tűnik. Számos tanulmány jelent meg az 

utóbbi időben, amelyek egységesen kedvező eredményről számolnak be(39-43). Mindezen túlmenően a terápiás 

hatás hosszú távon fenntartható, valamint a nitrát bevitel is csökkenthető SCS hatására. A megfigyelések arra 

utalnak, hogy a stimulációnak nem csak fájdalomcsillapító hatása van, de a szívizom vérkeringését is javítja. 

PET tanulmánnyal kimutatták, hogy a stimuláció hatására az ischaemiás szívterületekben a szívizom 

keringésében redistribucio alakul ki úgy nyugalomban, mint gyógyszerrel kiváltott stressz szituációban(44). 

Nienke és munkatársai(45) prospektív tanulmányukban megállapították, hogy az SCS alkalmazásával az 

életminőség szignifikánsan javul. Az egy éves követéses időszak alatt úgy a szociális-, és mentális-, mind a 

fizikális teljesítmények mérőszámaiban javulás következett be. Hautvast és munkatársai(46) stabil angina 

pectorisban szenvedő betegeknek ültetett be SCS-t és randomizálta őket. Az egyik csoportban a stimulátor 

egyáltalán nem volt bekapcsolva, míg a másik csoportban betegeket arra utasították, hogy a stimulátort naponta 

3x1 órát tartsák bekapcsolt állapotban, illetve abban az esetben is, amennyiben hirtelen angina lépne fel. Hat 

hetes nyomon követés során összehasonlították a két csoportot. Megállapítható volt, hogy a stimulációval kezelt 

betegek anginás rohamainak száma csökkent, a fizikai teljesítőképességük időtartama fokozódott, és a 

sublinguális nitrát felhasználásuk csökkent. Ugyancsak megfigyelhető volt az EKG-n az ischaemiás epizódusok 

csökkenése, és az ST szakasz depressziójának enyhülése is. Mind emellett a betegek életminősége javult, és 

csökkent az anginás fájdalmuk is. A fentiekből azt a következtetést vonták le, hogy a fenti megfigyelések nem 

placebo hatás következményei, hiszen a stimulátor valamennyi betegnél beültetésre került. Az ESBY 

tanulmányban Mannheimer és munkatársai(47) 104 beteget randomizáltak, 51 esetben artéria coronaria bypass 

graftolásra (CABG), illetve 53 esetben SCS-re. A tanulmány azt igazolta, hogy azok a betegek, akiket gerinc 

stimulációra randomizáltak, szignifikáns, a Nottingham Health Profile (NHP) szerint 30%-kal nagyobb mértékű 

javulás volt kimutatható az alap állapothoz képest, mint a CABG-re randomizált csoportban(48). Ezek az 

eredmények a 4 éves követés során is konzisztensek maradtak. Megjegyzendő, hogy az ESBY tanulmányban az 

5 éven belüli szív eredetű halálozás tekintetében az SCS és a CABG csoportok között nem volt különbség. Az 

ESBY tanulmány ugyancsak kimutatta, hogy a kardiális események ugyan hasonlóak voltak mindkét 

csoportban, de a CABG csoportban a cerebrovascularis események valószínűsége szignifikánsan gyakoribb volt, 

ami részben a műtéti morbiditásnak is köszönhető. A két randomizált csoport résztvevői között az anginás 

rohamok számában és a nitrát felhasználás tekintetében azonban nem volt szignifikáns különbség. Egy másik 

prospektív, 104 betegből álló tanulmányban kimutatták, hogy az SCS implantált anginás betegeknél a stimuláció 

hatására szignifikánsan csökkent a nyugalmi-, az aktivitásban bekövetkező-, és az összesített anginás epizódok 

gyakorisága, és száma is(49). DeJongste és munkatársai(41) randomizált tanulmányukkal ugyancsak bizonyították, 

hogy a gerincvelő stimuláció a kontroll csoporthoz képest szignifikánsan csökkenti az anginás rohamok számát 

és a nitrát felhasználás mennyiségét. Öt további prospektív, de matched kontroll nélküli tanulmány(45,50-53) 

eredményei azt mutatták, hogy az SCS-nek kedvező hatása van az anginás fájdalom csillapítására. Első sorban 

az anginás rohamok száma, valamint a nitrát felhasználás mennyisége csökkent. Mindemellett a NYHA, 

valamint a NHB fokozatbeosztás szerint is javulás következett be. Andersen és munkatársai(54) azt vizsgálták, 

hogy vajon a stimuláció képes-e a myocardialis infarctus tüneteit elfedni. A 45 SCS-sel kezelt anginás betegből 

3 beteg szenvedett el myocardialis infarctust, amit valamennyien túléltek. Mindhárom beteg észlelte, hogy a 

fájdalom különbözött a korábbi anginás fájdalomtól. A szerzők arra a véleményre jutottak, hogy a stimuláció 

nem fedi el a szívinfarktus tüneteit(55), azaz az SCS mérsékelte az anginás rohamok súlyosságát, de nem nyomta 

el a cardiális fájdalom észlelését, mint a szívinfarctus alarmírozó tünetét(56). Murray és munkatársai(57) szerint az 

SCS elősegíti az anginás fájdalomban szenvedő betegek kórházba kerülését anélkül, hogy elfedné vagy fel nem 

ismerherhetővé tenné az infarctusokat. 

Az SCS hatásmechanizmusa anginás fájdalomban nem ismert. Feltételezik, hogy egyenletessé teszti a 

myocardiális vérátáramlást és ezáltal csökkenti a myocardiális ischaemiát(44,58). Egy másik tanulmány azt 

sugallta, hogy az SCS javította a szívizom laktát metabolizmusát, oxigén igényét, valamint a vér átáramlását a 

sinus coronariusban(59). Emellett az SCS nem befolyásolja a szívritmust és arrythmiát sem okoz(40, 60-62). 

Mivel a myocardialis infarctus és a mellkasi fájdalom közötti kapcsolat még nem teljesen ismert, nem tudjuk 

pontosan, hogy az SCS-re bekövetkező fájdalomcsökkenés gerincvelői szinten a nociceptív jelek direkt 

elnyomásával, vagy másodlagosan az ishaemia csökkentésével magyarázható(63-64). Foreman(18) elképzelése szerint 

az SCS -kardiális szimpatikus afferensek vagy az intrakardiális bradikinin aktiválása révén- gátolja a 

spinothalamicus traktus sejtjeinek aktivitását. Ugyancsak feltételezhető, hogy a stimuláció hatása megegyező 
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lehet a szimpatektómiával. Patkány kísérletekkel hasonló hatásmechanizmust tételeztek fel Linderot és 

munkatársai is(20). 

Anginás fájdalomban az ingerlő elektróda elhelyezésére leginkább az alsó cervicalis, felső thoracalis régió tűnik 

alkalmasnak, bár néhányan a felső nyaki elektróda elhelyezés kapcsán is kedvező hatásról számoltak be(47). 

Külön kérdést vet fel az, hogy az SCS-t folyamatos, vagy ciklikus üzemmódban érdemes-e működtetni anginás 

fájdalomban. A gyakorlatban a betegek többsége profilaktikusan, napi néhány órás periódusban, alacsony 

intenzitású stimulációt alkalmaz(65). Újabban randomizált, kontrollált tanulmányok kimutatták, hogy a 

konvencionális, ingerküszöb feletti stimulációval a betegek funkcionális állapota és tüneteik is nagyobb 

mértékben javul, mintha alacsony intenzitású, placebo hatású ingerlést alkalmaznának(66). 

15.3.4. 3.4. Krónikus végtagi ischaemia és fájdalom 

Cook és Weinstein(67) 1973-ban elsőként javasolta, hogy az SCS-t a krónikus neuropátiás fájdalmon kívül más 

indikációs területekre is érdemes kiterjeszteni. Megfigyelték, hogy SCS-sel kezelt sclerosis multiplexben 

szenvedő fájdalomszindrómás betegek, nem csak fájdalomcsillapodásról számoltak be, de javult a mobilitásuk, 

az érző-, valamint húgyhólyag működésük is. Cook és munkatársai(68) elsőként alkalmaztak perifériás vaszkuláris 

betegség (peripheral vascular disease= PVD) kezelésére SCS-t, mivel megállapították, hogy az javítja a 

végtagok keringését. Kimutatták, hogy stimulálás hatására a nyugalmi fájdalom is csökken, növekedett a bőr 

hőmérséklete, plethysmographia alapján javult a vérkeringés, valamint a lábszárfekélyek gyógyulása is. Meglio 

és munkatársai(69) súlyos perifériás artériás elégtelenségben szenvedő betegek végtagjának 

fájdalomcsillapodásáról, és a fekély gyógyulásáról számolt be SCS hatására. Jacobs és munkatársai(70) kapilláris 

mikroszkóppal végzett vizsgálataival bizonyították, hogy SCS hatására javul az adott végtag mikrocirkulációja. 

Klomp és munkatársai(71) 120 PVD-ben szenvedő beteget randomizáltak. Az egyik csoport betegei csak 

gyógyszeres kezelésben részesültek, míg a másik csoportban ezen túlmenően SCS-t is alkalmaztak. A 19 

hónapos átlagos követési idő alatt nem volt szignifikáns különbség a fájdalom score-k javulásában a két csoport 

között. Ezzel ellentétes megfigyelést tapasztalt Jevegard(72): a fentivel megegyező randomizálás alapján 

szignifikánsan nagyobb mértékben csökkentek a fájdalom score-ok az SCS csoportban, mint a gyógyszeresen 

kezelt csoportban. Négy mached kontroll nélküli tanulmány 58%-os(73-78), míg további hét retrospektív tanulmány 

összesítve 76%-os átlagos sikerszázalékról számolt be PVD-s betegeknek SCS-sel történt fájdalomcsillapítása 

tekintetében(29). Az európai irodalom áttekintése alapján megállapítható volt, hogy a betegek 70-80%-ánál 

szignifikáns (>75%) fájdalomcsillapodást sikerül elérni, és számos más, nagyobb tanulmány hosszú távon is 

kimutatta az SCS kedvező hatását a végtagfájdalomra és a lábszárfekély gyógyulására is(73-78). Guarnera és 

munkatársai(79) prospektív randomizált tanulmányukban hasonlította össze az SCS hatékonyságát a distalis 

arteriás érrekonstrukciós műtétekkel. Megállapították, hogy az SCS sokkal hatékonyabb, mint a distalis artériás 

érrekonstrukció: 72% versus 40%. 

Egy hat közleményt áttekintő Cochrane tanulmányban(80) az SCS-t a konzervatív terápiával vetették össze. 

Vizsgálták a végtagok megmentésének valószínűségét. Megállapították, hogy az SCS csoportban szignifikánsan 

nagyobb valószínűsége volt a végtagok megmentésének 12 hónapos követés után, mint a konzervatív 

csoportban. Ugyan a fájdalomcsillapodás tekintetében mindkét módszer esetében enyhíteni lehetett a fájdalmat, 

de az lényegesen hatékonyabb volt az SCS-sel kezelt csoportban. 

Az SCS hatásmechanizmusa a PVD betegségcsoportban sem bizonyított. Valószínűleg, a vérkeringés javulása a 

szimpatikus rendszer gátlása révén érhető el. Feltételezhető, hogy ez a mechanizmus a gerincvelőben lokális 

szinten következik be, és nem kapcsolható az afferens rostok antidrómos aktivációjához. Nem tudni azt sem, 

hogy vajon a fájdalomcsillapodás hatása és vérkeringés javulása ugyanannak a mechanizmusnak a 

következménye-e, bár vannak evidenciák arra vonatkozóan, hogy a fájdalomcsillapodás a mikrocirkuláció 

javulásának köszönhetően, másodlagosan alakul ki. Feltételezhető ugyanakkor az is, hogy több mechanizmus 

együttes működéséről lehet szó(81-85). 

15.3.5. 3.5. Abdominális és viscerális fájdalomszindrómák 

Az abdominális fájdalom etiológiája rendkívül változatos. Okozhatja gastrointestinális, gastro urinális, 

musculosceletális, és idegrendszeri betegség egyaránt. A Th. X-es magasságban a hátsó kötélen keresztül 

végzett középvonali myelotomia, a daganatos eredetű betegek pelvicus fájdalmát jelentősen csillapította. 

Állatkísérletes tanulmányok megerősítették a hátsó kötél fokozott aktivitását pelvicus viscerális nociceptiv 

fájdalom esetén(86). Néhány klinikai tanulmány is bizonyította az SCS kedvező hatását abdominális viscerális 

betegségek kapcsán fellépő fájdalom kezelésére. Ceballos és munkatársai(87) mezenterális ischaemia okozta 

fájdalom csillapodását mutatta ki SCS-el. Krames és Mousad(88) irritábilis colon szindrómában szenvedő beteg 
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abdominális fájdalmát enyhítette SCS-sel, azonban a diarrhoeára nem volt hatással. Khan és munkatársai(89) már 

9 abdominális fájdalomban szenvedő beteg esetét dolgozta fel: öt beteg szenvedett nem alkoholos 

pancreatitisben, három hasfali neuroma okozta-, egy beteg traumát követően fellépő, postsplenectomiás 

fájdalomban. A Th. V.-VII. magasságban elhelyezett elektróda stimulálásával valamennyi betegnél szignifikáns 

VAS értékbeli fájdalom csillapodás következett be, és csökkent a narkotikumok felhasználási igénye is. Tiede és 

munkatársai(90) két multiplex hasi műtétet követően fellépő hasi fájdalomban szenvedő beteget kezelt sikeresen 

Th. II. magasságban elhelyezett ingerlő elektróda segítségével. Kapural és munkatársai(91) familiáris mediterrán 

láz következtében fellépő viscerális fájdalmat kezelt sikeresen alsó thoracális elektróda beültetéssel. Kapural(92) 

és munkatársai hat, többszörös hasi exploráción és a kórelőzményben endometriosis miatt kezelt nő fájdalmát 

enyhítette SCS segítségével. A VAS score szerint >50%-os fájdalomcsillapodást ért el, miközben csökkenteni 

lehetett az opiát gyógyszerek mennyiségét is. 

Az SCS hatásmechanizmusa viscerális fájdalomban nem ismert, de megállapítást nyert az, hogy az alsó 6 háti és 

a felső 3 lumbalis spinalis szegmens szimpatikus afferensei a visceráról fájdalmas impulzusokat közvetítenek(94). 

15.4. 4. Releváns anatómia 

A gerincvelő stimuláció alapvető célja az, hogy a stimuláció hatására a fájdalmas területen paresthesiát lehessen 

kiváltani, A C.II-es, magas nyaki terület ingerlése a hátsó occipitális területen, esetenként az alsó áll területén, a 

C.II.-IV. magasságban végzett ingerlés a váll, míg a C.V.-VI. magasságban történő ingerlés a teljes felső végtag 

paresthesiáját idézi elő. A C.VII. magasságban alkalmazottt ingerlés az elülső mellkas, és az axilla területének 

paresthesiáját eredményezi. 

Sokkal gyakrabban kerül sor alsó végtag fájdalmak csillapítására. A Th.XI-XII. magasságban végzett laterális 

stimuláció a comb elülső-, míg a Th.XI-L.I. magasságának ingerlése a comb hátulsó területén vált ki 

paresthesiát. Ugyanezen magasságok ingerlésével provokálhatunk a lábban is zsibbadást, de sokszor nehéz 

egyidejűleg a lábszár és a láb együttes ingerlését elérni. Ilyen esetekben az L.5-S.1. ideggyökök stimulációja is 

szükségessé válhat. Alsó végtag fájdalom esetén sokszor nehéz elérni a teljes végtagra kiterjedő 

fájdalomcsillapodást, mivel a középső háti stimuláció okozhat mellkas-, és hasizom-, valamint hasfali 

paresthesiát is. Alsó végtag fájdalom esetében legoptimálisabb az elektróda Th.VIII-IX. magasságában történő, 

középvonali elhelyezése. 

Összességében a középvonalban elhelyezett elektródákkal érhető el a legjobb terápiás hatás, míg a 

laterálisabban elhelyezett elektródák nagy valószínűséggel a szegmentális idegek ingerlését okozzák, amelyek 

fájdalommal járhatnak. 

15.5. 5. Műtéti eszközök 

Az SCS-hez szükséges főbb alkotóelemek: az elektródák, az impulzus generátorok, az összekötő elemek, és a 

generátort programozó eszközök. Az egyes elektróda típusok, ill. IPG-k technikai részletezésére jelen fejezetben 

nem térünk ki részletesen. 

Manapság már számos elektróda típus áll rendelkezésünkre. A leggyakrabban quadri-, és octopolaris 

elektródákat alkalmazunk, amelyek perkután, ill. sebészi módszerrel helyezhetőek el a gerinccsatornában (1. és 

2. Ábra). Ez utóbbiak interspinosus laminotomiával, vagy flavotomiával juttathatók be a hátsó kötél fölé. Az 

implantáló orvosnak jól kell ismernie a különféle típusú beültetési technikákat és a rendelkezésre álló 

eszközöket, így a perkután teszt elektródákat, a permanens perkután elektródákat, a végleges lapelektródákat, 

ezen kívül az újra tölthető, és nem újra tölthető impulzus generátorokat (IPG) és rádiófrekvenciás pulzus 

generátorokat egyaránt. A perkután vagy sebészileg behelyezett elektródák után 1-3 hetes tesztingerléses 

időszak ajánlatos, amely során egy külső ingerlőegység segítségével ellenőrizzük a beteg 

fájdalomcsillapodásának mértékét. A végleges, teljes rendszer beültetésére (összekötő elemek és impulzus 

generátor) csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a beteg a tesztperiódus alatt is egyértelműen úgy 

értékeli, hogy fájdalomcsillapodás nagyobb, mint 50%-os mértéket ér el az egyes fájdalomértékelő teszt 

vizsgálatok (pl. vizuális analóg skála) alapján. 

3.143. ábra - 1. ábra: Bal oldali és középső Röntgen felvétel, fehér nyil: egy oldalon, az 

alsó végtagban, részleges gerincvelő sérülést követően kialakult, poszttraumás 

neuropátiás fájdalom miatt beültetett perkután Pisques quadripoláris elektróda a Th. 
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X.-XI. magasságban. Jobb oldali ábra, fehér nyil: Mindkét oldali, alsó végtagi fantom 

fájdalom miatt beültetett Specify octopoláris sebészi elektróda a Th X.-XI. magasságban 

 

3.144. ábra - 2. ábra: Röntgen felvétel. Felső végtag CRPS miatt beültetett sebészi, 

Resume quadripoláris elektróda a C. III-V. magasságban. (Szerzők saját anyagából) 

 

15.6. 6. Komplikációk 

Megfelelő szakismeret és gyakorlat mellett az SCS beültetéssel kapcsolatos maradandó szövődmények 

kialakulási valószínűsége alacsony(70). A legsúlyosabb komplikáció -mint általában más gerincsebészeti 

beavatkozások esetében is- a bénulás, vagy súlyos idegrendszeri hiánytünet kialakulása, ami a gerincvelő 

sérülésének vagy vérzés okozta összenyomódásának lehet a következménye. Ez bekövetkezhet úgy perkután, 

mint sebészi elektróda alkalmazásakor egyaránt. Az implantált hardver okozta gyulladás valószínűsége 3-5%(99-

100). A betegek kb. 5%-ánál fordulhat elő tartós fájdalom az implantátum helyén(99-100). Néhány esetben figyeltek 

meg agyvíz csorgást az elektróda körül. Az implantált hardverek törése vagy működészavara (különösen az 

elektródák és összekötő elemek esetében), az elektróda migrációja 11-45%-ban fordulhat elő(29). Stimuláció által 

kiváltott fájdalom ritkán alakul ki, ami az elektróda újra pozicionálását vagy akár eltávolítását teheti 

szükségessé(29). 

15.7. 7. Konklúzió 

A gerincvelő stimulációs technika már több mint 30 éve áll rendelkezésünkre a krónikus fájdalom szindrómák 

csillapítására. Az eltelt időszakban úgy a sebészi technika, mind a hardverek tekintetében jelentős technikai 
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fejlődés következett be. A modern stimuláló eszközökkel optimálisabb stimulációs paraméterek érhetők el, még 

jobban definiálhatóvá váltak a betegszelekciós kritériumok, és több indikációs terület került bevezetésre. A 

technika és a sebészi gyakorlat fejlődésének köszönhetően az SCS megbízható és biztonságos sebészi 

modalitássá vált. Fontos megjegyezni azonban, hogy a neurostimuláció -és így van ez a gerincvelő stimuláció 

esetében is- célja a fájdalom csillapítása, és nem a fájdalom teljes megszűntetése. Az SCS módszerről 

kimutatták, hogy alkalmazásával átlagosan 50%-os fájdalomcsillapítás érhető el, amit csak nagyon kevés, más 

invazív modalitás mondhat magáénak. Krónikus fájdalom szindrómák kezelésében az SCS annál hatásosabb, 

minél előbb kerül alkalmazásra az arra megfelelő betegeken(102). A hosszú távú siker eléréshez a megfelelő 

betegszelekción túlmenően a betegek igen alapos ellenőrzése, követése is szükséges. A klinikai tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a gerincvelő stimulációnak jól meghatározott szerepe van a krónikus fájdalom kezelésében. 

15.7.1. Tesztkérdések 

1. Mit nevezünk neuromodulációnak? (D) 

A. a szervezet működésének megváltoztatása 

B. az idegrendszer működésének befolyásolása 

C. a vegetatív idegrendszer szabályozása 

D. az idegrendszer működésének kémiai vagy elektromos terápiás megváltoztatása 

2. Mi a neurostimuláció? (D) 

A. a perifériás idegrendszer kémiai befolyásolása 

B. a centrális idegrendszer terápiás befolyásolása 

C. a vegetatív idegrendszer elektromos megváltoztatása 

D. az idegrendszer működésének elektromos ingerrel történő terápiás megváltoztatása 

3. A gerincvelő stimuláció a gerinc melyik anatómiai képletének elektromos ingerlését jelenti? (C) 

A. elülső kötél 

B. oldalsó kötél 

C. hátsó kötél 

D. spinothalamicus pálya 

4. Milyen típusú fájdalmak csillapítására alkalmazható az SCS? (D) 

A. thalamus fájdalom 

B. Arcfájdalom 

C. Mediastinális fájdalom 

D. Failed back szindróma 

5. Mióta alkalmaznak SCS fájdalomcsillapításra? (B) 

A. 1930 

B. 1967 

C. 1977 

D. 1997 

6. Kémiai szinten minek a felszabadulását nem serkenti az SCS a gerincvelő hátsó szarvában? (D) 
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A. szerotonin 

B. substance P 

C. GABA 

D. histamin 

7. SCS műtéti indikációi (D) 

A. szomatikus fájdalom 

B. pszichés fájdalom 

C. vegetatív fájdalom 

D. idegi fájdalom 

8. Milyen fokú fájdalomcsillapodás érhető el SCS-sel? (D) 

A. 10-20% 

B. 30-50% 

C. 50%-os a betegek 90%-ánál 

D. 50%os a betegek 50-60%-ánál 

9. Minek a következménye a CRPS? (A) 

A. idegrendszeri vagy szöveti sérülés 

B. frontális lebenyvérzés 

C. halánték lebeny daganat 

D. érelzáródás 

10. Mi az FBSS? (B) 

A. végtagsérülés okozta fájdalom 

B. operált gerinc után fellépő derék és alsóvégtagi fájdalom 

C. végtag amputáció utáni csonk fájdalom 

D. fantom fájdalom 

11. Angina pectoris kezelésére mely magasságban kell elhelyezni az SCS ingerlő elektródát? (C) 

A. felső cervikális 

B. alsó torakális 

C. alsó cervikális-felső torakális 

D. középső torakális 

12. Artériás érszűkület okozta végtagi ischaemiás fájdalom esetén szabad-e SCS-t alkalmazni? (C) 

A. nem, mert endarterektómia után már nem lehet fájdalmat csillapítani 

B. nem, mert lábszárfekélyt okozhat 
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C. igen, mert csillapítja a fájdalmat, javul a végtag vérkeringése, javul a lábszárfekély 

D. igen, de gangrénát okozhat 

13. Hasi fájdalomnál mely csigolyatestek magasságában kell elhelyezni az ingerlő elektródát? (B) 

A. nyaki 

B. háti 

C. ágyéki 

D. szakrális 

14. Milyen komplikációval járhat a perkután SCS elektróda beültetés? (C) 

A. elektróda elmozdulás (migráció) 

B. gyulladás, fájdalom az elektróda helyén 

C. mindkettő (A és B pont együtt) 

D. egyik fentiekben felsorolt sem 

15. Az impulzus generátorok mikor kerülnek beültetésre gerincvelő stimuláció alkalmával? (C) 

A. 1-3 hét tesztingerlés után 

B. 2-3 nap tesztingerlés után 

C. amennyiben a fájdalmas területen 1-3 hét tesztingerlés után paresztézia és legalább 50%-os fájdalom 

enyhülés lép fel 

D. amennyiben a fájdalmas területen tesztingerlés után paresztézia lép fel 
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16. 3.q. Tapasztalat, élmény és poszttraumatikus 
szomatoszenzoros élmények. – Kerekes Zsuzsanna 
[Szakmai lektor: Braunitzer Gábor] 

16.1. 1. Bevezető 

Fejezetünkben a tudathoz és élményszerveződéshez kapcsolódó legfontosabb fogalmakat tekintjük át annak 

érdekében, hogy a traumatikus életesemények (betegségek, katasztrófák) átélésekor is megjelenő disszociáció 

élményéről való tudást összefoglalhassuk. Ehhez a tudat, élményszerveződés, disszociáció, a trauma és 

poszttraumás stressz szindróma azon jellemzőit vesszük számba, melyek nem tárgyai a tankönyv más 

fejezeteinek.1 

Bevezetőnkben a tapasztalat átfogó és integráló szerepének megfogalmazásával megkíséreljük megmutatni, 

hogy miért lényeges az egyéni élményszerveződés háttérfolyamatainak megértése a mentális folyamatok 

disszociációjának kezelésében. 

A tapasztalat, melyet életünk során felhalmozott ismereteink rendszerezéséből szerzünk, nem mindig egyezik az 

objektív realitással és nem egyenlő pusztán a bennünket ért külső és belső ingerek összegzésével. A tapasztalat 

az ismeretek, kognitív és érzelmi folyamatok sokszínű és sokszintű összessége és kölcsönhatása, amelynek 

spektruma az ösztönös, automatikus információrendezéstől egészen a tudományos tapasztalatig terjed. Bár egy 

pontos definíció megalkotására a filozófia és a pszichológia részéről is történtek erőfeszítések, mindeddig 

kielégítő definíció nem született. 

A tapasztalat az adott egyén megismerési folyamatainak összegzése, melyben a jelenségek törvényszerűségei, 

ismétlődései, az attól való eltérései, a tanulás általi állandó bővülése és újraírása alapján alakul ki a végül 

megjelenő és megfigyelhető viselkedés, érzés- és élményvilág. Az életesemények, aktivitások, szubjektív 

valóságunk egyes szám első személyben íródó szerveződése ez, amely egyben esemény, beállítódás és folyamat 

is. Az intencionalitás élményszintje ez, mely Tengelyi (2000) szerint a tudat háta mögött zajló értelemképződési 

folyamat. A tapasztalat kapcsán, a tudatos nézőpont és a tudattalan automatikusan működő feldolgozó 

folyamatai együttesen alakítják ki az értelemadás sajátos egységét. 

A disszociáció a megszokott és elvárt tapasztalatoktól való eltérés kapcsán válik jelentőssé. A normális, 

hétköznapokban megvalósuló disszociáció, mint pl. az álmodozás, figyelem elkalandozása, álom, meditáció, 

kilép a tapasztalatok megszokott szerveződéseinek határai közül, adott helyzetben ezzel segítve a személy 

gondolkodását, a racionális döntések meghozatalát, az érzelmek befolyásoló hatásának felmérését. Néha 

azonban a disszociáció olyan váratlan, nem bejósolható tapasztalatként jelentkezik, amely az addig kialakult 

sémákkal, korábbi élményekkel és abból fakadó értelemképződéssel nincs összhangban. A percepció, memória, 

tudat illetve az addig felépített szubjektív valóság és önmeghatározás dezintegrálódik, ami akár patológiássá is 

válhat. Ilyen esetben a disszociáció már nem segíti az egyént a traumával vagy egyéb megterhelő helyzetekkel 

szembeni védekezésben a pszichológiai kontroll illúziójának fenntartásával. A disszociáció, illetve a tapasztalat- 

és élményszerveződés kapcsán az egyik leglényegesebb kérdés, hogy hogyan integrálhatóak az átélt és érzékelt 

események, információk olyan egészleges értelemmel bíró folyamattá, amely az egyén biztonságérzetét 

helyreállítva, megőrizve lehetővé teszi az egyén számára a pszichológiai és szubjektív kontroll kialakítását és 

megőrzését. 

A fejezetben erre próbálunk meg választ adni. 

16.2. 2. Tudat, éberség 

16.2.1. 2.1. Tudat 

A tapasztalat- és élményszerveződés kapcsán a tudat és annak tartalmi definiálása a pszichológia tudományának 

egyik nagy kérdése, melyre egységes választ jelenleg nem tudunk adni. Nyelvi, kulturális és tudományterületek 

közti definíciós különbségek is vannak, melyek közül az angol elnevezést emelnénk ki, amely különbséget tesz 

a tudat (consciousness) és a tudatosság (awareness) között. Ezek együttes feladata a személy külvilágtól való 

elkülönítése és egyben az azzal való, kapcsolattartásban megvalósuló integrálása. 

                                                           
1Legfontosabb kapcsolódó fejezetek: 3.1.; 3.9.; 4.9.; 4.11.; 4.13.; 5.1.; 5.4.; 5.5.; 5.12. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 771  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A tudat külső ingerekre és belső élményekre, azaz környezeti eseményekre vonatkozik, melyek a tudat tartalmát 

hozzák létre, mint például az emlékek, gondolatok. Ezek a tudattartalmak ébrenlét idején egységes élményt 

képeznek, összefüggéseket hoznak létre. 

A tudattartalmak szempontjából sokszínű és eleven állapotokat, mint az ébrenlét és a REM-alvás koherens, 

40Hz-es oszcilláció jellemzi, amelyet a vizsgálatok alapján a kogníció mutatójának tartanak. Úgy tűnik, hogy a 

külső ingerek hatnak az oszcillációk időbeliségére, tehát az éber tudatosság, egy, a környezettel kölcsönhatásba 

lépő tudati állapotként is jellemezhető, míg a REM állapotban a külső ingerek nem váltják ki ezt a választ az 

agyi információfeldolgozás folyamatában. 

Az éber tudat tartalmi összetétele folyamatosan és dinamikusan változik, melyet a figyelem fókusza, működése 

hangol össze a viselkedéses reakciókkal, egyben fenntartva a tudatos élmény folytonosságát is. Többnyire 

logikus és progresszív folyamatok zajlanak, még fantáziaműködés, képzeleti tevékenység, vagy éber álmodozás 

esetén is.2 A figyelem által válogatott tartalmak összekapcsolása a munkamemória segítségével történik meg, 

melyek a prefrontális és parietalis kérgi területekhez (Brodmann 39 és 40) köthetőek. Utóbbi areákat az 

orientációs reakció megvalósulásában is kulcsfontosságúnak tartják. 

Az önreflektív, befelé forduló, belső állapotokra, gondolatokra irányuló vagy introspektív figyelem szintén a 

tudatos, éber állapot egyik ismérve, mely a dorzomediáls prefrontális kéreg aktivitásával függ össze. A reflekítv 

éntudatosság az említett agyi területek mellett a precuneust és a gyrus angularist is aktiválja. 

Szintén az éber, tudatos állapot jellemzője, hogy a viselkedés működésében akarati kontroll is megfigyelhető, 

ami a prefrontális kérgi területekhez köthető. A téri és idői orientáció is az éber tudat jellemzője. Az idői 

orientációt a kisagy, a bazális ganglionok és a jobb prefrontális kéreg koordinálják. A téri orientáció globális 

tájékozódási képességet jelent, amelyben a különféle ingerek (vizuális, auditoros, vesztibuláris) egyaránt részt 

vesznek. A személy térben elfoglalt helyének észlelése, meghatározásának komplex folyamatában több agyi 

terület is részt vesz, a vizuális rendszer dorzális ága és ezen belül is a parietális lebenyek aktivitása kiemelt. A 

térben való hatékony tájékozódásban a hippocampus3 szerepét hangsúlyoznánk ki, és a vesztibuláris rendszer 

kapcsán a kisagy egyensúlyi és koordináló funkcióit említjük meg. 

Azt is le kell szögeznünk, hogy az agyi aktiváció és a tudatosulás nem azonosak egymással, a tudatosulást nem 

tudjuk egyetlen agyi területhez sem hozzárendelni, inkább azt lehet kijelenteni, hogy kiterjedt agyi területek 

megfelelő erősségű, kellő időtartamú, szinkronikus aktivitása szükséges a tudatosulás megtörténtéhez. 

Atkinson (2003) a tudat két feladatát hangsúlyozza. Az egyik a környezet és önmagunk folyamatos követése, 

amelyről az eddigiekben beszéltünk, hiszen az érzékleteink, emlékeink, gondolataink, tudatos leképezése 

kapcsán tulajdonképpen erről van szó. A másik a reakciók és a viselkedés szervezése, amely önmagunk és 

környezetünk kontrolljára, nyomon követésére és irányítására vonatkozik. Ez külsőleg is észlelhető 

viselkedésünkben és kognícióinkban manifesztálódik. A tudat funkcióit felsorolásszerűen az alábbiakban 

összegezhetjük: 

• figyelem; 

• külső és belső ingerek felvétele; 

• külső és belső ingerek feldolgozása; 

• alkalmazkodás; 

• az emlékezéssel kapcsolatos műveletek 

                                                           
2Éber, tudatos állapotban is előfordul, hogy álmodozunk, fantáziálunk, elképzelünk, mérlegelünk bizonyos alternatívákat, terveket, vagy 

vágyak, remények megvalósulását. Ekkor a képzeleti tevékenység működésében is a tudat logikus, rendezett működése dominál, a 

realitásérzék megtartott marad. Ezzel szemben az alvás közben megjelenő képzeleti tevékenység lehet bizarr, csapongó, az asszociációk 
közötti összefüggések nem feltétlenül nyilvánvalóak, a realitás háttérbe szorul. 
3A hippocampus néhány vonatkozó funkcióját külön is kiemelnénk, melyből témánk szempontjából elsősorban a téri – idői kontextus 

összehangolása, az epizodikus memória konszolidációja, és a kontextus alapján összefüggő információk egységes eseménysorrá történő 
rendezése lényeges. A hippocampus utóbbi működése ebben a vonatkozásban talán hasonlítható a számítógép karbantartásakor megvalósuló 

töredezettségmentesítéshez. A hippocampus optimális működésében a cirkadián alvásszabályozás is részt vesz a HPA-tengelyen keresztül a 

kortizol kiválasztás mennyiségi szabályozásával. 

A NREM-alvás HPA-tengely kortizol kiválasztását gátolja, így az alvás elején segíti a hippocampushoz kapcsolódó memóriaműködéseket. 

REM-alvásban a théta-hullámok megjelenésével az emlékek, téri-idői kapcsolatok egységessége és ezzel összefüggő tanulási folyamatok 
jöhetnek létre. A hippocampus és REM-alvás összefüggése intenzven kutatott terület, melynek számos részlete még tisztázásra vár. 
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• idői- téri orientáció; 

• az önazonosság megteremtése és fenntartása; 

• akaratlagos, kontrollált, koherens cselekvések tervezése és kivitelezése; 

• rugalmasan alkalmazkodó célirányosság, 

• metakogníció folyamatai; 

• és az eddig felsoroltak folytonos reprezentációvá való alakítása, amely nyelvi szimbólumképzés segítségével 

történik. 

Az eddig felsoroltak éber és egészséges tudat esetén zavartalanul és egymással folyamatos kölcsönhatásban 

működnek. A tudat jellemzésének két fő dimenziója a tartalmi és az energetikai dimenzió. Ez a felosztás képezi 

egyben a tudatzavarok osztályozásának fő irányát is. 

A tudat tartalmi zavaraival részletesen a 4.9. fejezet foglalkozik, ezekre itt csak említés szintjén térünk ki: 

• Zavartságról, konfúzióról beszélünk, ha a kognitív, érzékelő vagy végrehajtó folyamatok működésében lép fel 

deficit, így zavart lehet a téri-idői orientáció, de akár az önazonosság érzése is. 

• Delírium esetén olyan akut, fluktuáló tudatzavar alakul ki, amelyen a kognitív funkciók deficitesek, 

rendszerint reverzibilis, gyorsan alakul ki, gyakran toxinok adására, vagy megvonására. 

• A demencia a kognitív deficitek generalizált, általában progresszív megjelenésével járó állapot, fokozatosan 

alakul ki, részletesen az 6.5. és 7.4. fejezet szól róla. 

• A pszichózis olyan mentális zavar, amelyben hallucinációk, érzékcsalódások lépnek fel, a valóság és a 

képzelet nem különíthető el a beteg számára, gyakran jelennek meg hangulatingadozások, impulzív kitörések 

is. 

Ezen kívül beszélhetünk még részleges vagy parciális tudatzavarokról (ezekben a tudatnak csak adott 

alrendszere nem funkcionál kielégítően, pl. az idői orientáció), és globális zavarokról, amelyek esetében az 

éberség nagyjából megtartott marad, de a tudattartamok olyan fokban dezorganizáltak, hogy a tudat szinte teljes 

mértékben funkcióképtelen. 

16.2.2. 2.2. Éberség 

Az éberség szorosan a tudathoz kapcsolódó fogalom. Az éberség (alertness) a tudat energetikai jellemzője, 

olyan semleges, általános pszichés aktivitásszint, amely a kómától az alvási fázisokon át a fokozott készenléti 

állapotig terjedő spektrumot öleli fel. Összefoglalója az arousal4 és a vigilancia5 eltérő minőségeinek, a 

szubjektív megélési módjának is. Az ébrenlét éberségét, az agytörzs felszálló retikuláris aktiváló rendszere 

(ARAS) teszi lehetővé. Az ARAS stimulációját az érzékszervi input tartja fenn. Az éberségi szint tudatzavar 

irányába történő elmozdulását sok tényező okozhatja, mint az agyat és annak működését konkrétan 

fiziológiailag károsító folyamatok (gyulladás, daganat), exogén vagy endogén biokémiai okok (drog, alkohol, 

anyagcsere-zavar), de akár traumatikus életesemények is. A felszálló aktiváló rendszer négy fő 

transzmitterrendszer segítségével működik: a kolinerg rendszer a neocortex, a szerotonerg rendszer az előagy 

aktivációjáért felelős, míg az adrenerg rendszer elsősorban az érzelmi aktivációt befolyásolja, a dopaminerg 

rendszer pedig a motoros funkciók és a jutalmazás szempontjából tölt be lényeges szerepet. A tudat energetikai 

zavarai közé az éberség zavarait soroljuk, úgymint meglassultság, szomnolencia (aluszékonyság), szopor 

(amikor a személy csak erős ingerekkel ébreszthető), eszméletlenség, és kóma. 

16.2.3. 2.3. Tudatelőttes 

A tudatról szólva ki kell térni a tudatelőttes és a tudattalan fogalmaira is. A tudatelőttes fogalma a 

pszichoanalízisből ered, és működését többségében annak jelenségeinek leírásával tudjuk jellemezni. A 

                                                           
4Az arousal az agy elektrofiziológiailag leírható aktiváltsági szintje, mely mindhárom tudatállapotban jelen van eltérő minőségekkel, 

mutatókkal. 
5Adott pillanatban jelenlevő figyelmi kapacitás. 
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tudatelőttes működésének a tudatosulásra kerülő ingerek szelekciójában és a tudat számára hozzáférhető 

emlékek kezelésében van szerepe. 

Mindannyiunknak van olyan tapasztalata, emléke, gondolata, amely adott pillanatban nem tudatos, hacsak 

figyelmünket szándékosan rá nem irányítjuk. A tudatelőttes tartalmak a tudat számára hozzáférhetőek, ha elő 

akarjuk hívni őket. Tanult és személyes élményeink, emlékeink tárháza ez, beleértve például a biciklizés vagy a 

fogmosás folyamatát, leginkább a procedurális/implicit emlékezeti és periferiális figyelmi folyamatok tartoznak 

ide, de nem kizárólagosan. Többségében nem szentelünk a felsorolt tevékenységeknek nagy figyelmet, ha már 

tudjuk, elsajátítottuk a műveletet, de képesek vagyunk részletesen leírni őket, ha arra kerül a sor. 

A tudattalan információfeldolgozás tudatossá válását nem tudjuk neuropszichológiai fogalmakkal, vagy más 

módon egzaktan körülírni. A törekvések többsége elsősorban a szorongás és skizofrénia neuropszichológiai 

vizsgálataiból levezetve igyekszik megragadni a jelenséget, a tudatosulás momentumát kiemelve, egyelőre 

csekély sikerrel. 

A modern tudattalan felfogások a kognitív tudattalan fogalmával operálnak, amely többek között a küszöb alatti 

észlelés, tudatosság nélküli tanulás, automatikus feldolgozás folyamatait emeli ki. Illetve a tudattalan észlelésre, 

memóriára, érzésekre és attitűdökre való hatásait próbálja megragadni. 

A pszichoanalitikus és kognitív tudattalan egymást átfedő, de nem azonos jelenségek, a tudatelőttes fogalma a 

mai napig szubjektív, változó konstruktum. 

16.2.4. 2.4. Tudattalan 

A tudattalan fogalmát Sigmund Freud vezette be, mely pszichoanalitikus elméletének meghatározó része. A 

tudattalan tartalmai emlékek, vágyak, impulzusok, melyek érzelmileg intenzívek, többségében fájdalmasak, 

veszélyesek, a tudattal összeegyeztethetetlennek tűnőek, ezért az elhárító mechanizmusok segítségével a 

tudattalanba száműzetnek. Ennek ellenére is hatnak azonban a cselekedetinkre, viselkedésünkre, érzelmeinkre. 

A tudattalan tartalmait álmok, elvétések, a szabad asszociáció, hipnózis segítségével ismerhetjük meg. Erre 

terápia is alapozható, amelynek célja a tudattalan tartalmak tudatba kerülése, tudatosulása, melynek segítségével 

a személyiség stabilizálható, a lelki betegségek meggyógyíthatóak. Freud elmélete kis kiegészítéssel helytálló, 

hiszen az általa tudatos, tudattelőttes és tudattalan kategóriákba sorolt működések, fogalmak létezőek és 

operacionalizálhatóak. Pszichológiai értelemben a tudattalan kategóriájába sorolható a nem tudatosuló percepció 

is. Ilyen folyamat zajlik például autóvezetés közben, amikor megbecsüljük a saját autónk sebessége alapján az 

előttünk lévő autó és a szembejövő autó sebességét, majd eldöntjük, hogy megelőzzük-e. A pontos leírását és 

kiszámítását a folyamatnak nem tudnánk megadni, de ettől még a mentális feldolgozás végbemegy, amelyben 

olyan tényezők is szerepet játszanak, hogy a sárga autót gyorsabbnak becsüljük, mint a fehéret; a fák távolságát 

mint referenciát használjuk stb. 

16.2.5. 2.5. Megosztott tudat 

A tudat kapcsán említett folyamatos kontroll feltételezi, hogy a környezetünk feletti vezérlés és ellenőrzés 

megtanulható. A kezdetben nagy tudatosságot és figyelmet igénylő folyamatok idővel automatikussá válhatnak, 

melynek elsajátításában elsősorban az implicit memória segít bennünket, így, ha akarunk, odafigyelünk ezekre a 

tevékenységekre, ha akarunk, akkor nem. Tulajdonképpen ezzel a példával ragadható meg a disszociáció 

jelensége is, azaz, amikor a kontroll elválik a tudatos működéstől. A disszociációval leválasztott emlékek a 

hétköznapokban leginkább tudatelőttes emlékekként viselkednek. Distressz hatására, mint például katasztrófa 

helyzetekben, traumatikus eseményeknél gyakran az életmentő, hatékony reakcióra való képesség érdekében 

történik meg a disszociáció. Az akut helyzetben megjelenő disszociáció tartóssá válásakor már más folyamatok, 

elhárítási módok is kiegészíthetik, erősíthetik a megosztott tudat fennmaradását, és hosszútávon patológiás 

irányba tolhatják el az egyensúlyt. 

16.3. 3. Tudatállapotok 

Az agy-elme kutatások a tudatelméletek egységesítésének irányába próbálnak lépéseket tenni, de jelen 

pillanatban leginkább a tudatállapotok fiziológiai, kognitív, viselkedéses jellemzői mentén állítható fel egy 

valamennyire strukturált ismeretanyag. Az emberi agy és így a mindennapi ritmusunk három elkülöníthető 

tudatállapotban kapcsolódik a külvilág ingereihez: az ébrenlét; a NREM alvás; és a REM alvás tartoznak ide. A 

felsorolt tudatállapotok átmeneteikben, illetve disszociált állapotokban (lásd: 3.17.3.2.3) átfedést mutathatnak 

egymással, és ezek mellett beszélhetünk még, a módosult tudatállapotokról. 
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16.3.1. 3.1. Ébrenlét 

Az ébrenlét jellemzői: éberség, a tudattartalmak gazdagsága, fogékonyság és nyitottság a külső ingerekre, a 

tudatműködések kérgi szerveződése, noradrenerg és szerotoninerg neurotranszmisszió tónusosan magas szintje. 

16.3.2. 3.2. Alvás 

Az alvás szubjektív élményvetületét képezik az álmok, hipnagóg hallucinációk. Bódizs (2009, 58. old.) szerint 

„Az álmodás az emocionálisan vezérelt (limbikus meghatározottságú) agyműködés pszichés vetülete, amelyben 

a magasabb rendű viselekdéskontrollt biztosító prefrontális asszociációs területek nem játszanak szerepet.” Az 

alvás, ahogy a szakaszait áttekintve látható is, egy nagyon aktív, biológiailag összetett folyamat, amely 

létfontosságú a szervezet számára, de igazi célját és funkcióját még nem ismerjük. Több elmélet is született 

ebben a tekintetben például a passzív, aktív, deafferentációs, retikuláris alváselméletek. 

Egy alvási ciklus kb. 90 perc időtartamú, éjszakánként négyszer, ötször ismétlődik az életkor, általános 

egészségi állapot, és egyéb tényezők (alkoholfogyasztás, gyógyszerszedés) függvényében (lásd 1. ábra). 

Az alvás és álmok kutatásáról szóló kerekasztal beszélgetés videóját ajánljuk a téma iránt érdeklődők számára: 

http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2618-alv%C3%A1s-%C3%A9s-tudat-az-alv%C3%B3-

%C3%A9n.html 

3.145. ábra - 1. ábra: Alvási fázisok egy éjszakai alvásciklusok során 

 

16.3.2.1. 3.2.1. NREM-alvás 

A NREM-alvásban az éberség csökkent, a tartalmak, az agyi vérátáramlás és anyagcsere is csökkentek (az 

ébrenléthez képest 25-30%-kal), a légzés, szívritmus lelassul, ellazulnak az izmok, a külső ingerekre való 

fogékonyság nem jellemző, a kérgi működés csökkent mértékű, annak fokozatos gátlása valósul meg, mely a 

homloklebeny, talamusz és a bazális ganglionok és a kéreg kölcsönhatásának segítségével történik meg. Ezzel a 

fázissal indul az alvási ciklus, a jellegzetesen megjelenő lassú hullámok a kérgi neuronok gátlására utalnak, ami 

az érzékszervek felől érkező információk feldolgozásának gátlását eredményezi. A non-REM fázis négy 

szakaszra bontható, két felszínes és két mély stádiumra.6 A stádiumok: 

1. A szendergés szakasza: kevés delta hullám – jobb ébreszthetőség, a szem lehunyása után az agyi hullámok 

egyre szabályosabbá válnak, megjelennek az alfa-hullámok, melyek másodpercenkénti rezgésszáma 8-10, és 

egyre kisebb amplitúdójúvá alakulnak, végül eltűnnek. 

2. A felületes alvás szakaszától a középmélyalvásig: kevés delta hullám, de megjelennek az ún. alvási orsók, 

melyek rövid, 12-16 Hz-es hullámok és a K-komplexek, amelyek éles kiemelkedések az agyhullámokban 

3. Középmélyalvás: sok delta hullám (1-2Hz, 20-50%-a a hullámoknak) – nehezebb ébreszthetőség, az éjszaka 

első felében többször van jelen 

                                                           
6Az ébrenlét, NREM és REM alvási szakaszok jellegzetes EEG mintázatát a 2. ábra mutatja be. 
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4. Mélyalvás szakasza: sok delta hullám (több, mint 50%-ban ezek a hullámok vannak jelen) 

Az éberség, a pszichés és mozgásos készenlét ebben az állapotban csökken, de ekkor is megjelenhetnek mentális 

tartalmak (álmok), ezek szegényesek, ismétlődő jellegűek, főleg gondolatokon, emlékeken alapulnak, a 

vizualitás sem mindig kísérője a jelenségnek. Ha mégis van vizuális élmény, akkor sem jellemző a szenzoros 

élénkség, bizarr jelleg, hanem inkább az ébrenlétre jellemző logikus gondolkodás jellemzi. Az ébrenlétből a 

NREM fázisba való átlépés az ARAS aktivitásának csökkenése révén valósul meg, amelyet az agytörzsi 

kolinerg és monoaminerg neuronok aktivitáscsökkenése facilitál. A jellegzetes, 40 Hz-es talamokortikális 

oszcilláció NREM-alvásban a mélyebb, nehezebb ébreszthetőségű stádiumok irányában csökken, ezzel nem 

csak az ébreszthetőség, de az álomélmények élénksége is csökken. NREM-alvásban a prefrontális és parietális 

asszociációs területek nem aktívak, önreflexióra, kognitív, akarati kontrollra, figyelemre, munkamemória 

működésre, téri és idői orientációra, érzelmi folyamatokra utaló jelek nincsenek. 

A NREM fázis feltételezett funkciói a fejlődés, rekonstrukció, energiatermelés, immunreguláció és a 

memóriakonszolidáció folyamataihoz kapcsolhatók. 

3.146. ábra - 2. ábra: Alvási ciklusok jellemző EEG aktivitásmintázata 

 

16.3.2.2. 3.2.2. REM-alvás és álom 

REM fázis az elnevezést a gyors szemmozgásokról kapta (Rapid Eye Movements), amelyek ezt az alvási 

stádiumot kísérik. Ezek kb. 10-20 másodperc időtartamúak, az ébrenléti szemmozgásoknál lassúbbak és 

nagyobb amplitúdójúak. A REM-alvásra (a NREM-alvással szemben) jellemző, hogy a kérgi aktivitás fokozott, 

EEG segítségével béta és gamma hullámok regisztrálhatók. Az éberség, agyi véráramlás, anyagcsere növekszik 

az ébrenléthez képest, de az aktivitásfokozódás szerveződésének mértéke nem éri el az ébrenlétben 

megfigyelhető mértéket. A tudati tartalmak széles spektrumot ölelnek fel, gyakran bizarr jelleg, erőteljes érzelmi 

színezettség jellemzi ezt az állapotot. A külső ingerek érzékelhetőek, de magas az ébreszthetőségi ingerküszöb 

velük szemben, kivéve a személy számára szubjektív jelentőséggel bíró ingereket, mint pl. a gyermeke sírása. 
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Izomtónus gyakorlatilag nincs,7 időnként myoclonusos rángások jelentkeznek, az agytörzsben kolinerg aktivitás 

dominál, a noradrenerg és szerotoninerg felszabadulás alacsony, vagy nincs. Ez utóbbi feltehetően az álom 

érzelmi töltetének alakulásában és bizarr asszociációiban is szerepet játszik. 

Az álom ennek a tudatállapotnak a velejárója, tartalmilag és érzelmileg gazdag, szenzorosan, elsősorban 

vizuálisan élénk, sokszínű, egységes tudatos élményt képez, még akkor is, ha esetleg bizarr, vagy néhol 

töredezett, vagy a téri és idői tájékozódás az ébrenléthez képest minőségében más. Az álom olyan 

tudatmódosulás, melyben az emlékezet és a képzelet keveredik a külső valósággal. Az álom narratív szerkezete 

ebből a szempontból hasonlóságot mutat a konfabulációs szindrómával, főként, hogy a képzeleti elemek egyik 

esetben sem kerülnek úgy azonosításra mint pusztán a képzelet termékei, azok a valósággal egyenértékűek. 

A 40 Hz-es talamokortikális oszcilláció megjelenik a REM-alvásban is, de külső ingerek nem befolyásolják, 

mivel az érzékszervi input minimális. A vizuális képek és szemmozgások közti összefüggést elsősorban a hídi 

kolinerg neruonok tüzelésével magyarázzák, miközben a monoaminerg működések lecsökkennek. A prefrontális 

kéreg és a hátsó parietális területek ebben az alvási szakaszban nem aktívak (a munkamemória és a külső 

ingerekre irányuló figyelmi aktivitás csökkenésével összefüggően), míg ezzel szemben a limbikus-paralimbikus 

területek igen (a fokozott emocionalitással összhangban). 

Valószínű, hogy REM-alvásban a munkamemória és a figyelem működik, még ha alacsonyabb szinten is, mint 

ébrenlét alatt. Ezt a működésmódot egyágú tudatosságnak, vagy magában álló gondolkodásmódnak is nevezik. 

Introspektív figyelem és akarati kontroll nincs. 

Az ARAS kolinerg neuronjai erőteljesen működnek, míg az említett monoaminerg neurotranszmisszió 

folyamatosan csökken. A szívritmus, vérnyomás, légzés jellemzői megegyeznek az éber állapottal, de a külső 

ingerek feldolgozása gátolt, az ébreszthetőség nehézkes, kivéve a személy számára jelentőséggel bíró ingerek 

észlelésekor. 

A REM fázis funkciói elsősorban a memória és tanulási folyamatok köré szerveződnek, beleértve az érzelmi 

tanulást is, de a motiváció, distresszel való megküzdés és hangulatszabályozás is részei lehetnek. A REM-

fázisok dominanciája az éjszakai alvás során az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken (lásd 3. ábra) 

3.147. ábra - 3. ábra: REM-alvás és az életkor összefüggései 

 

                                                           
7Szív, rekeszizom, szem izmai és a simaizmok működnek. 
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16.3.2.3. 3.2.3. Disszociált és átmeneti alvás-ébrenlét állapotok 

16.3.2.3.1. 3.2.3.1. Hipnagóg hallucinációk elalváskor 

EEG-vel mérve az alvás kezdetén a NREM első stádiuma hasonlóságokat mutat a REM-alvással, ezért sokan 

úgy definiálják, mint kezdetleges, rövid REM. Ezt támasztja alá az a tapasztalat, hogy elalváskor élénk, vizuális 

dominanciájú hipnagóg hallucinációkat élünk meg a leggyakrabban, még ha erre a későbbiekben már nem is 

emlékszünk. A két állapot közti különbségként kell megfogalmaznunk az érzelmek háttérbe szorulását, illetve 

azt az élményt, amely ilyenkor dominál, azaz, hogy passzív szemlélői vagyunk ezeknek a hallucinációknak, 

amelyeket megtapasztalunk, ekkor nincs aktív énélményünk. Ezek a folyamatok segítik az elalvást, a fizikai 

aktivitás háttérbe szorulását, lehetővé teszik az izomtónus változását. Az is gyakori, hogy ezek a hipnagóg 

hallucinációk, amelyek a NREM és REM fázis egyes jellegzetességeinek keveredéséből állnak, csak vizuális 

elemeket tartalmaznak, szerveződés nélkül. Ha ezek az élmények rögzülnek az emlékezetben, vagy intenzív 

élményt jelentenek, akkor nehezíthetik az elalvást. Szintén nem fiziológiás, ha az alvás REM fázissal kezdődik. 

Ez narkolepsziára, depresszióra, vagy gyógyszer által befolyásolt állapotokra jellemző. 

16.3.2.3.2. 3.2.3.2. NREM-alvás és ébrenlét keveredése 

A NREM és ébrenlét keveredéséből kialakuló speciális tudatállapotok: az alvajárás; az éjszakai felriadás, amely 

félelemérzettel társul; és az ébredési zavartság. Ekkor a NREM alvás jellemzői megmaradnak vagy még nem 

történnek meg a fokozatos lépések az ébrenlét visszaállításának irányába. A jelenség neurológiai 

háttérmechanizmusait vizsgálják. 

16.3.2.3.3. 3.2.3.3. REM-alvás és ébrenlét keveredése 

A REM alvás és ébrenlét keveredéseiből a REM alvásos viselkedészavar, azaz viharos mozgássorozat áll elő, 

amely során a valós környezethez nem alkalmazkodik a személy mozgása. Főleg idősebb korban jelenik meg, 

ekkor a személy akár önveszélyes is lehet. Gyakran degeneratív idegrendszeri folyamatok velejárója. 

16.3.2.3.4. 3.2.3.4. NREM- és REM-alvás keveredése 

A NREM és REM keveredéséből a status dissociatus jön létre, melynek nincsenek klinikai tünetei, csak 

alvásdiagnosztika segítségével diagnosztizálható, és a REM alvásos viselkedészavar legsúlyosabb formájaként 

tartjuk számon. A személy lehet, hogy ébren van, lehet, hogy alszik, de az alvás-ébrenlét jellemzői folyamatosan 

keverednek nála, szinte állandó a motoros nyugtalanság az ilyen személyeknél. Súlyos alkoholmegvonás esetén, 

olivo-ponto-cerebelláris degeneráció esetén jelenik meg, vagy narkolepszia vezethet ehhez az állapothoz. 

16.3.2.3.5. 3.2.3.5. Tudatos álom 

Az álmok egyik sajátos fajtája a tudatos álom az ún. lucid dream, amely azt jelenti, hogy az alvás és álom ideje 

alatt tudatára ébredünk, hogy alszunk, és amit érzékelünk az az álom, tehát kialakul egyfajta disszociáció. Ez a 

disszociáció gyakran fokozódik, mert a személy tudni és ellenőrizni akarja, hogy valóban alszik és álmodik-e, 

így egyszerre van jelen az álom, annak tudatossága és az ellenőrzésére tett erőfeszítés. Ekkor általában a téri és 

idői orientáció összerendezetté válik, megjelennek tervek, szándékok, logikus gondolkodás és erőfeszítés. Ez a 

tudatos álom önszuggesztióval befolyásolható, van, aki irányítani tudja ilyen formában az álmait. Ez az élmény 

általában a REM fázisban alakul ki. Vizsgálatokkal kizárták a mikroébredés lehetőségét, és az emberek felénél 

legalább egyszer előfordul ez az élmény. A tudatos álom megjelenésének hátterében a NREM alvási fázisból a 

REM alvási fázisba az átlagosnál nagyobb aktivációval történő átmenetét feltételezik. A dorzolaterális 

prefrontális kéreg, mely REM alvásban passzív, ekkor mégis részlegesen aktiválttá válik, így az álomtartalmakat 

a személy helyesen, valóban álomként képes érzékelni. 

16.3.3. 3.3. Módosult tudatállapotok 

A módosult tudatállapotok kapcsán többféle csoportosítás létezik, megjelenésük, kialakulásuk módjai szerint is 

át lehet tekinteni őket. Mi a lehetséges variácók teljes számbavétele helyett a disszociáció jelenségének 

megértését segítő tudatállapotokat foglaljuk össze. A módosult tudatállapotok többféle módon előidézhetőek, 

mint például a külső ingerek vagy mozgásos aktivitások növelése / csökkentése segítségével, szenzoros 

deprivációval, felfokozott éberség vagy extrém mentális igénybevétel kapcsán (radarmegfigyelők), a test kémiai 

és neurofiziológiai folyamataira ható tényezőkkel (alkohol). 

A módosult tudatállapotok közös jellemzői Varga (2008) összegzése alapján: 
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• A gondolkozás megváltozása, melybe a kognitív funkciók, mint figyelem, koncentráció, memória csökkenése 

tartozik bele. 

• Az időérzék megváltozása. 

• A realitásérzék és önkontroll csökkenése, megszűnése. 

• Az érzelmek kifejezésének megváltozása, leggyakrabban végletessége. 

• Az én- és testhatárok felbomlása és az ezzel járó testérzékelési változások megjelenése. 

• Perceptuális torzulások egészen a hallucinációig. 

• A saját, szubjektív élmények fokozott jelentősége. 

• A verbalitás szűkössége, egyedisége, összetettsége 

• Fokozott szuggesztibilitás. 

• Megfiatalodás, újjászületés, kortalanság érzése. 

16.3.3.1. 3.3.1. Hipnózis 

A hipnózis kialakulásának egyik specifikuma, hogy két személy által létrehozott élményről beszélünk, ahol a 

hipnotizált személy egy másik személy segítségével kerül olyan állapotba, ahol a perceptuális, gondolkodási, 

érzelmi, emlékezeti, orientációs folyamatai megváltoznak, a valóságérzékelése módosul, a kontrollfolyamatok 

jelentősége, az arousal csökken, és ebben az állapotban a tudatelőttes reprezentációk is könnyebben 

hozzáférhetőek. Spiegel (1990, id. Merza, 2012, 23. old.) definíciója szerint a hipnózis „strukturált környezetben 

előidézett kontrollált disszociáció”. A hipnotikus állapot mint módosult tudatállapot jellemzői: 

• intenzív bevonódás a perceptuális élményekbe, 

• jó imaginatív és abszorpciós képességek, 

• disszociációs jelenségek (normális tudati állapotra jellemző élmények komponensei külön is megélhetőek) 

• szuggesztibilitás, 

• mély mentális ellazultság, 

• a téri és idői észlelés megváltozása, 

• a viselkedéstervezés kapcsán a kezdeményezés beszűkülése, 

• a figyelem szelektívvé válása, 

• a fantáziatevékenység könnyű kiválthatósága, élénksége, gazdagsága, 

• az emlékezet szerveződésének megváltozása, 

• fokozott théta-aktivitás8 

A hipnózis leggyakoribb formái: passzív (relaxációs) hipnózis, aktív éber hipnózis, autohipnózisok, 

mikrohipnózisok. Leggyakrabban teljesítménynövelési, fájdalomcsillapítási vagy egyéb pszichoterápiás céllal 

használjuk őket. 

16.3.3.2. 3.3.2. Meditáció 

A meditatív állapot elérésére többféle módszer létezik. A közös ezekben a figyelem egy dologra való 

beszűkítése,9 amely a külvilág ingereire adott reakció- és válaszkészséget is csökkenti, EEG-vel ekkor alfa-

                                                           
8A frontális területeken elvezethető theta-aktivitás erős koncentráció, érzelmek, és mentális feladatok (téri tájékozódás, exploráció) 

elvégzése közben dominál, éber állapotban az emlékek kialakulásában és konszolidációjában is szerepet játszik. 
9Vannak olyan meditációs irányzatok, ahol viszont a figyelem tágítása a cél. 
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aktivitás mérhető, a légzés lelassul, elnyújtott belégzés válik jellemzővé, ezt a szívfrekvencia lelassulása követi, 

az autonóm reakciók is csökkennek, de az éberség érzete szubjektíven fennmarad. 

16.3.3.3. 3.3.3. Relaxáció 

A relaxáció a vegetatív idegrendszeren keresztül és az izomtónus megváltoztatásával létrehozott „ellazult” 

állapot, melyet leggyakrabban distressz csökkentésre vagy teljesítménynövelésre, de rekreációs vagy terápiás 

célra is használhatunk. Ide tartozik a progresszív relaxáció, autogén tréning és a katathym imaginatív képélmény 

módszere. Relaxált állapotban a külső ingerekre való fogékonyság csökken, az ingerküszöb megemelkedik, a 

figyelem a belső mentális aktivitásokra irányul, az EEG-ben szinkronizáció jelenik meg, leginkább az alfa-

hullámok túlsúlya tapasztalható. Érzelmi semlegesség, mentális frissesség jellemzi az állapotot, létrejön egy 

pszichés és pszichofiziológiai egyensúly, amelyben a vegetatív tónus áthangolható, a stressz és szorongás 

hatásai korrigálhatóak, a helyzet érzelmi és kognitív minősítése elfogadóvá és megengedővé válik, így a 

kognitív műveletek könnyebben megvalósíthatóak, átalakíthatóak, fejleszthetőek. Növekszik a szervezet 

önszabályozó és ellenálló képessége is. 

16.4. 4. Stressz, trauma, fejlődés, szomatoszenzoros élmények 

16.4.1. 4.1. Stressz10 

A stresszreakció Cannon (1927, id. Atkinson, 2003) szerint a veszélyre adott adaptív és túlélést segítő reakció. 

Jelentőségét és élettani folyamatát Selye János (1956, id. Molnár, 1987) írta le részletesen. A stresszreakció a 

szervezet pszichofiziológiai válasza a homeosztázist megzavaró ingerekre. 

Stresszor lehet bármi olyan külső vagy belső, emocionális, tudatos vagy tudattalan inger, amely zavarja az 

egyén fiziológiai és pszichológiai egyensúlyát. Ha azt az egyén kihívásként éli meg, akkor pozitív érzelmeket 

kiváltó eustresszről beszélünk; ha fenyegetésként, akkor negatív, károsodást előidéző distresszről van szó. 

Mindkét inger stresszreakciót eredményez, és ezzel alkalmazkodáshoz, vagy védekezéshez vezetnek, mind 

élettani, mind pszichés szinten. A distresszt okozó ingerek általában olyan traumatikus események, melyek 

befolyásolhatatlanok, és/vagy bejósolhatatlanok (Atkinson, 1997), minél befolyásolhatatlanabb, annál nagyobb 

mértékű reakciót vált ki a szervezetben. Ennek észlelése és kiértékelése azonban szubjektív, nagyban függ az 

egyén korábbi tapasztalataitól, élményszerveződési módjáról, amelyet tudatos és nem tudatos működések együtt 

alakítanak ki. A kontroll érzete csökkenti a stressz által kiváltott szorongást. 

A stresszre adott biológiai válaszok a neuroendokrin rendszer jellegzetes aktivációs mintázatai és az agy 

speciális területeinek aktivációja révén valósulnak meg. A stresszre adott pszichológiai válasz egyénenként 

változik az adaptív megküzdéstől a depresszión, szorongáson át a különféle szomatizációs, disszociatív 

zavarokig. Ezen felül a pszichés tényezők az események láncolatában összekötő elemek lehetnek, pl. a stressz 

anticipációja, a kontroll észlelt hiánya, melyek erősítik a stresszreakciót, végül a biológiai stressz kialakulásához 

vezethetnek. Megemlítendő, hogy ismétlődő stresszek kapcsán kialakulhat az ún. anticipátoros (elővételezett) 

szorongás is, ennek következtében pedig a fenyegetőnek tartott helyzetet elkerülő viselkedés. 

Az élettani stresszreakció célja tehát az alkalmazkodás, védekezés, azaz mindenképpen olyan adaptív 

folyamatok összességét jelenti, melyek felkészítik az organizmust a veszély elkerülésére, vagy a megküzdésre 

(fight or flight), és segítik a megzavart belső egyensúly helyreállítását. Ez a Cannon–féle vészreakció 

jelenségeivel leírható, melyek jellegzetes idegrendszeri és magatartási válaszokként jelentkeznek. A stresszre 

adott megdermedés, lefagyás (freeze) mint reakció szintén a megterhelésre adott univerzális válasz, amely 

látszólag passzív viselkedés, mégis a fiziológiai és kognitív folyamatok oldaláról aktív és sokszínű válasz. Bár 

felmerül a kognitív funkciók bénultsága is a megdermedés helyzetében, mégis úgy tűnik inkább a belső 

gondolatvilágba való menekülés egyik módjáról beszélhetünk. A védekezés ezen módja disszociatív 

folyamatokon alapul, az érzelmektől, elsősorban a félelemtől igyekszik megóvni a személyt, miközben a normál 

életvezetéshez szükséges energiákat is próbálja megőrizni, vagy mozgósítani. Olyan védekezési reakció ez, 

amely kifelé nem látványos, de még az emlékek megjelenését is igyekszik meggátolni, hogy az egyén a 

mindennapokban boldogulni tudjon a megterhelő életesemény ellenére is. Ilyenkor számolnak be a személyek 

olyan élményről, mintha csak egy rossz álom lett volna, ami történt, vagy mintha csak képzelték volna, illetve 

ha meg is maradnak az emlékek, valószínűtlennek vagy érzelmektől mentesnek tűnnek. 

Az állandó megterhelést jelentő stressz általában a negatív kimenetellel kapcsolódik össze, úgy, mint 

maladaptivitás, diszfunkcionalitás, pszichopatológia. Ugyanaz a distresszkeltő élmény más módon 

                                                           
10A témáról részletesebben a 4.11. fejezet szól. 
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befolyásolhatja mind a pszichés, mind a biológiai funkciókat a különböző élőlényeknél, és természetesen 

különféle stresszkeltő eseményeknek lehet hasonló a kimenetele. Az inger minősítésében a korai illetve korábbi 

tapasztalatok is szerepet játszanak, amelyek a fiziológiai funkciókra is hatással vannak. 

Témánk szempontjából kiemelendő, hogy pszichés tényezők is elindíthatják a stresszre adott válasz kialakulását, 

melyet több tényező együttesen határoz meg (fizikai állapot, genetikai háttér, korábbi tapasztalatok, 

fejlődéstörténet). Ezek egyszerre védik a személyt és érzékenyítik is a későbbi, újabb stresszkeltő eseményekre. 

A vulnerabilitás-stressz-modell a disszociáció jelenségét a traumatikus élmény által kiváltott önszabályozó 

folyamatként definiálja, és így részét képezi a traumával kapcsolatos dezintegrációnak is. A modell 

megvalósulásában az operáns kondicionálásnak és ingergeneralizációnak tulajdonítanak még kiemelt szerepet. 

16.4.2. 4.2. Kötődés, fejlődés és a trauma – disszociáció kapcsolata 

A trauma általános és szomatikus értelemben külső behatásra keletkezett sérülést jelent, pszichológiai 

szempontból egy olyan heves, sokkszerű behatást, amely a szervezet egészét érinti, meghaladja a személy 

pillanatnyi védekező és megküzdési képességét, következményekkel jár a személy életében, általában azonban 

nem kerül adekvát lereagálásra, és ezért mintegy idegen test lesz jelen a pszichés működésekben. Az Amerikai 

Pszichológiai Társaság szerint traumatikus az olyan „esemény, mely az átlagos emberi tapasztaláson kívül esik, 

mely egyértelmű szenvedéshez vezet majdnem mindenkinél…” Ez a meghatározás azért megtévesztő, mert 

ahogy már jeleztük, a tapasztalat, élmény, emlékezet aktív és folyamatosan konstruálódó folyamat, rendkívül 

sok tényező kölcsönhatásában. Ezért a tapasztalatok egyediek, szubjektívek és nem feltétlenül 

összehasonlíthatóak ebben a leírt formában. 

A trauma és disszociáció kapcsolatáról implicit módon már többször szó esett a fejezetben, és a vizsgálati 

eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a traumák etiológiai szerepe kiemelkedő a disszociációk 

megjelenésében. A fejlődés és kötődés alakulása kapcsán is éppoly nehéz megmondani, hogy mely esemény 

jelent distresszt az egyén számára, mint a későbbi élet folyamán, az viszont tény, hogy minél korábbi vagy 

komplexebb a trauma, annál jelentősebb rizikófaktor a személy számára. 

Az akut traumák kapcsán a disszociáció elsődleges funkciója a pszichológiai kontrollérzet szubjektív 

megtartása, a helyzettől való eltávolodás, kilépés mint védekezés. Más esetben ez szerepet játszhat az érzések 

tudatosulásának megakadályozásában, amely legtöbbször egyben a félelem és szorongás érzésének elkerülését is 

jelenti, ezáltal gyakran segítve az egyént a kognitív funkciók hatékonyságának megtartásában. Másfelől az ilyen 

jellegű disszociáció az emlék élettörténeti memóriába való beépülésének akadályává válhat. Ez utóbbi eset már 

egyben példával is szolgál arra, amikor a disszociáció, rövidtávú hasznossága ellenére, hosszabb távon 

gátolhatja a realitással való szembenézést, ezáltal a pszichiátriai kórképek rizikófaktorává válhat. 

16.4.2.1. 4.2.1. Pszichológiai hatások 

Az előző szakaszban sokat emlegettük a distressz-hatásokat, amelyek többek között lehetnek vélt vagy valós 

vészhelyzetre utaló jelek. Az aktuális traumatikus élmények és a korai traumatikus tapasztalatok összefüggését 

mint szenzitizáló tényezőt sokan vizsgálják. Egységes konszenzus az eredmények tekintetében nem állítható fel. 

Elmondható azonban, hogy a jelenlegi stressz- és kötődés-kutatások lényeges eleme a fejlődés, érzékenység és a 

traumákhoz való viszonyunk.11 A kötődést és a kötődési viselkedést tulajdonképpen egy olyan stressz-

szabályozó rendszerként is definiálhatjuk, melynek központi eleme a félelem, célja a kimenetel optimalizálása, 

és segíti nemcsak a védelemkeresést, hanem a megküzdés kialakítását is (Péley, 2010). 

A stressz fejlődésre kifejtett hatását széles körben vizsgálták, az állatkísérletektől kezdve a különféle 

katasztrófákat átélt emberek, PTSD-ben szenvedők és bántalmazottak csoportjaiban. Úgy tűnik, különösen 

nehéz konszenzust kialakítani arról, hogy mi is az a distressz az egyén számára, amely megbetegíti, és hogy ez a 

distressz hogyan épül fel és hat a különféle kognitív mechanizmusaira. Nehéz megtalálni ezt a közös pontot, 

annak ellenére, hogy valamilyen tapasztalata mindannyiunknak van róla. 

Azok a személyek, akik biztonságos kötődési stílust tapasztaltak meg a korai fejlődés idején, tartós stressz 

esetén is képesek a pozitív affektusokat fenntartani, előhívni, negatív érzéseiket szabályozni, melynek 

egészségvédő hatása is van. 

                                                           
11A kötődés és az idegrendszeri folyamatok egymásra hatásáról bővebben a 2.10. fejezet szól. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 781  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Azonban az implicit érzelemszabályozás korai deficitje a negatív érzelmekre való fókuszálást eredményezheti, 

amely idegrendszeri szinten is erősíti a negatív affektivitást és az idegrendszeri vulnerabilitást, melynek 

lehetnek öröklött és tapasztalati elemei egyaránt. 

Ezek a jelenségek adják a traumatikus, befolyásolhatatlannak értékelt eseményekre adott reakcióink hátterét, 

hiszen a kötődés, korai tapasztalatok által létrehozott sémáink hatnak a megküzdésünkre, szubjektív 

kontrollérzetünkre, érzékenységünkre, és ezáltal arra is, hogy mit is tartunk distresszt keltő élménynek. 

A korai traumák kapcsán azonban nem csak maga a traumatikus élmény az, amely negatív hatással van a 

személy fejlődésére, hanem a trauma miatti bizalom elvesztése, vagy a bizalom kialakulásának nehézsége, 

amely olyan interperszonális stresszor, főleg bántalmazás és családon belüli erőszak esetében, amely sokkal 

kiterjedtebb következményekkel és idegrendszeri szenzitivitással jár együtt: deficitet okozhat a fejlődés több 

területén, mind viselkedéses, mind a kognitív és érzelmi szabályozás szintjén. Kutatások szintén alátámasztják, 

hogy a gyermekkorban megélt krónikus traumák a disszociációk megjelenésének legfőbb prediktorai. 

16.4.2.2. 4.2.2. Fiziológiai hatások 

A stressz negatívan hat a biológiai és a pszichológiai működésre a fejlődés ideje alatt (is). A limbikus rendszer – 

hipotalamusz – hipofízis (LHH) -tengely az a biológiai rendszer, mely az emlősök esetében a legnagyobb 

szerepet játszik a stresszre adott válasz megjelenésében. A limbikus-hipotalamusz-hipofízis tengely hat más 

fiziológiai rendszerekre is, a metabolikus folyamatokra, az immunrendszerre, és a cirkadián ritmusra. A stressz 

okozta nem megfelelő működés elősegíti a fejlődés során az immunbetegségekkel szembeni sérülékenységet, 

gyengíti a kognitív folyamatokat, a memóriaműködést, ezen kívül mentális betegségek kialakulásában, illetve 

azok fenntartásában is jelentős szerepet játszik. 

A stresszkeltő tapasztalatok az LHH-tengely működésén keresztül hosszú távú strukturális és funkcionális 

változásokat idéznek elő az agyban. A hormonok viselkedésben játszott szerepe részben a gének expressziójára 

gyakorolt hatásuk következménye is. Kutatások igazolták, hogy a stresszhormonok, mint a kortizol a 

génexpresszió befolyásolásán12 keresztül képesek befolyásolni az agyi funkciókat. A kutatások ellentmondóak 

mind a korai fejlődés, mind a későbbi idegrendszeri változások és tartós stressz kapcsán kialakuló 

neurofiziológiai eltérések összefüggésében. Egyes kutatások csökkent hippocampustérfogatot mértek PTSD-ben 

szenvedő személyeknél, amely eltérés hátterében a feltételezések szerint a stressz áll. A kutatások ezen a téren 

még folynak, azonban úgy tűnik, hogy a hippocampus folyamatos érésen megy keresztül az élet során, így 

érthető, hogy traumatikus események által indukált érési változások lehetnek az LHH-tengely 

vulnerabilitásában. Az LHH-tengely működését, kiemelten a hippocampust érintő változások az érzelmi 

emlékek előhívására általánosságban is hatással vannak, illetve arra, hogy a félelmetes helyzetekben milyen 

emlékek kerülnek előtérbe, és ezek együttesen az ijesztő ingerekre milyen választ hoznak létre. 

Felnőttekkel végzett kutatások kimutatták, hogy mind az akut, mind a krónikus kortizolszint-emelkedés károsan 

hat a kognitív képességekre. Elmondható ugyanakkor az is, hogy összefüggés van a veleszületett LHH-

válaszkészség és a későbbi stresszes élmények között, és ez még bonyolultabbá teszi a képet. 

A HPA-tengely13 krónikus túlműködése14 is hatással van a szervezetre, a hippocampusra nézve toxikus,15 gátolja 

a neurogenezist, a myelinizációt, az affektív és a kognitív képességek színvonala csökken, és akadályozott az 

információk integrációja is. Kimutatták, hogy laboratóriumi stressszhelyzetben a kontrollhoz képest 

szignifikánsan magasabb az ACTH válasz a korai időszakban bántalmazott nők esetében, és náluk a biológiai 

stresszrendszer is sokkal sérülékenyebb. 

                                                           
12A kortizol szerepet játszik a gének kifejeződésében (RNA-n keresztül), melyek az agyi folyamatokat irányítják. A stresszhormonok 
képesek kötődni a sejtmag receptorához, így olyan speciális protein kódolása valósul meg az RNA szintézis folyamatában, amely 

befolyásolja a sejt felépítését és funkcióját, beleértve a növekedését, a neurotranszmitter szintézist, a receptor denzitását és szenzitivitását, és 

a neurotranszmitter újrafelvételét. Egyes kutatások a CRHR1 and FKBP5 (glükokortikoid receptor érzkékenységre hat) és DBH gének 
(dopamine beta-hyrdoxiláz gén) szerepét emelik ki a folyamatban. 
13Hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg tengely. A hipotalamusz olyan integráló szerepet tölt be a szervezet működésében, amellyel a 

vegetatív, szomatikus és hormonális funkciókat is érinti. Nem csak az endokrin szabályozásban, a hő- és elektrolit háztartásban, de az alvás 
és ébrenlét szabályozásában is fontos szerepet tölt be, hogy csak néhány, témánk szempontjából releváns működést emeljünk ki. Az agy 

ezen területe közvetlen kapcsolatot képez az idegrendszer és a hormonális működések között. A hipotalamo-hipofizeális rendszer ennek a 

kapcsolatnak a megvalósulása, integrálja a működéseket, kialakítva egy állandó belső környezetet, amely a külső környezethez maximálisan 
igyekszik alkalmazkodni. Limbikus rendszerrel való kapcsolata révén az érzelmi válaszokkal összefüggő vegetatív reakciók működtetése is 

a hipotalamusz segítségével zajlik. 
14Adrenalin, noradrenalin, glükokortikoidok és endogén opiátok termélése változik. 
155-25% volumencsökkenés, uni-és bilaterálisan egyaránt. 
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A genetikai összefüggések kapcsán még egy mechanizmust tekintünk át kiemelten, amely a szerotonin 

rendszerhez kapcsolódik. Hamer (2005) összességében a gén-környezet interakcióról azt a tanulságot 

fogalmazza meg, hogy a gének az idegrendszer kémiai mechanizmusait képesek befolyásolni (esetünkben 

elsősorban a limbikus rendszer működését), ez alakítja, hogy hogyan érzékeljük és tapasztaljuk meg a világot, 

illetve hogyan tudunk reagálni rá. Ezáltal olyan környezet és ingerek irányába befolyásolják a személyt, amely 

megfelel a genetikailag meghatározott alkatának. Lényeges, hogy az esetek többségében nem egy eseményről 

van szó, hanem események ismétlődése által kialakult mintázatról, ugyanakkor a traumatikus életesemények 

intenzív élménye ez alól kivételt képezhet. Tulajdonképpen ez a felfogás azt mondja, hogy hiányzó környezeti 

feltételek esetén a genotípusban létező különbségek nem jelennek meg. Az idegtudományok kiegészítik ezt gén-

környezet interakció modellt azáltal, hogy megjelenítik, mérhetővé teszik az idegrendszeri folyamatok 

reaktivitását és közvetítő szerepét, árnyalva a jelenségeket. 

A szerotoninrendszer az egyik legkiterjedtebb hormonrendszer, befolyásolja az alvás mintázatát, az arousalt és a 

hangulatot is, csökkenti a dopamin aktivitást, a pszichiátriai zavarok kapcsán a depresszió és PTSD 

kialakulásában játszik kiemelt szerepet. Az agyra kifejtett hatása jelentős, éppúgy behálózza a limbikus 

rendszert, mint az agykérget, a homloklebenyt, a hippocampust, hipothalamust, agyalapi mirigyet. A 

szerotoninreceptorok sok fajtáját azonosították, melyek különböző gének által meghatározottak, de 

szerotonintranszporter csak egyféle van, mely egy génhez az ún. SLC6A4 génhez köthető a 17q11.1-12-es 

kromoszómán. A kutatások sokáig zsákutcába futottak, amíg Peter Lesch (1996) el nem kezdte vizsgálni, hogy a 

gén hogyan működik stressz vagy hormonális tényezők hatására, így ebből az ötletből kiindulva a gén előtt 

elhelyezkedő DNS szakaszt az ún. 5-HTT16-t kezdte vizsgálni. A vizsgált szakasz 16 ismétlést tartalmazott 21-

22 bázis hosszúságú szekvenciából az esetek 57%-ában, a maradék 43%-ban azonban csak 14 ismétlődés volt, 

amely összesen 44 báziseltérést eredményezhet. Ez a rövidülés, polimorfizmus (SERT gén polimorfizmus) 

csökkenti a szerotonintranszporter felvételi hatékonyságát, csökkenti annak kifejeződését és a szerotonin 

felvételt, amely az RTI-55 fehérje működéséhez kapcsolódik. A hosszabb génszakasz majdnem kétszer annyi 

szerotonintranszportert mRNS-t készít. Mivel a gén rövidebb változata a dominánsan öröklődő, így a lakosság 

32%-a rendelkezik két hosszú génnel és a maradék 68%-nál a rövidebb gén fejti ki a hatását. Ez a génszakasz 

azonban a teljes változékonyság töredékéért felelős csak és még kb. 11-14 gén hatását feltételezik a kutatók, 

amelyeket még nem sikerült megtalálniuk (Lesch, 1996; Hamer, 2005). 

Stein (2008) a SERT gén polimorfizmust, a szorongásérzékenységet és a retrospektíven értékelt gyermekkori 

bánásmód (pl. elutasítás, fenyegetés, hosztilis viselkedés) – mint környezeti stressz – hatásainak kapcsolatát 

vizsgálta. Eredményeiben azt tapasztalta, hogy a polimorf, azaz rövid génnel rendelkezők magasabb 

szorongásérzékenységről számoltak be a kérdőívek segítségével, és a negatív bánásmódot is magasabb 

pontszámokkal ítélték meg. Kiemelendő még, hogy a szorongásérzékenység fizikai aggodalmakra vonatkozó 

részei mutatnak örökletességet, és ez a félelem áll kapcsolatban a SERT gén polimorfizmussal és a korai érzelmi 

tapasztalatokkal, amelyek hatnak az interoceptív érzékelésre, együttesen növelve a vulnerabilitást az érzelmi 

zavarokra és traumatikus eseményekre adott reakciók kapcsán. 

További vizsgálati eredmények azt jelzik, hogy a gén-környezet interakció fentebb megfogalmazott álláspontja 

részben magyarázatul szolgál a PTSD-vel kapcsolatos érzékenységbeli különbségekre, amelyek azonban csak a 

trauma megélése, mint kiváltó környezeti inger kapcsán jelentkeznek azoknál a személyeknél, akik a SERT gén 

rövid változatával rendelkeznek. 

16.4.2.3. 4.2.3. Szomatoszenzoros élmények 

A szomatoszenzoros rendszer által feldolgozott információkat epikritikus és protopátiás érzésféleségekre 

osztjuk. A propriocepció (helyzetre, testre vonatkozó), mélyérzés és vibrációérzés epikritikus érzésféleségek; a 

hő és fájdalomérzet protopátiás érzésminőségek. A test nagy részéről, a teljes bőrfelületről, a nyálkahártyáról, a 

testet érő ingerekről ad információt ez a rendszer. A szomatoszenzáció afferens rendszerét két nagy alrendszerre 

osztjuk: a hátsó köteg-lemniscus medialis rendszer az epikritikus információkat, az említett finom tapintást, 

nyomást, vibrációérzést és propriocepciót közvetíti; az anterolateralis rendszer pedig főként a fájdalomérzet, 

hőérzet és durva tapintásos ingerek közvetítését végzi. 

A szomatoszenzoros rendszer működésének modulációjában az előzőekben már összegzett krónikus stressz, 

traumatikus életesemények, illetve az általuk okozott fiziológiai változások, mint a kortizolszint változása és 

következményei jelentős szerepet töltenek be, általában magasabb arousal hátterén jelennek meg, így 

megnövekedett élettani válaszkészség is megfigyelhető. A szomatoszenzoros rendszer szomatizációs zavarokkal 

                                                           
16Szerotonin = 5 hydroxytryptamin =5-HT és 5-HT transzporter = 5-HTT; 5-HTT génhez kapcsolódó polimorf régió (5-HTT gene-linked 
polymorphic region) = 5-HTTLPR 
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való kapcsolata intenzíven kutatott terület, tudásunk ennek ellenére ezen a területen még mindig csak részleges. 

A testi érzékelés zavarai multikauzálisak, a genetikai tényezők, a fiziológiai következményeknél említett 

immunológiai és endokrin folyamatok egyaránt közreható változóknak bizonyultak, bár pontos működésük még 

csak modell-szinten sem ismert. 

A traumatikus események kapcsán az információfeldolgozás több szinten is zavart szenvedhet, hiszen az 

idegrendszeri és ezen belül a kognitív folyamatok, mint a figyelem és az érzékenyítettség a szomatoszenzoros 

élményekre, azok kiértékelésére, szubjektív jelentőségükre is hatással vannak. A neuropszichológiai folyamatok 

közül a figyelem szelektivitását, az emlékezetet, ingerstimulációban és habituációban bekövetkezett zavart, és a 

nehezített asszociációs folyamatokat emelik ki a kutatások azok közül a zavarok közül, amelyek a 

szomatoszenzoros ingerek érzékelési és értelmezési hibáihoz vezetnek. 

A megterhelésekre, stresszre és traumára vonatkozó kutatások tanulsága szerint a szomatoszenzoros rendszer 

működésének érzékenyítettsége szintén összefüggést mutat az eddig felsorolt tényezőkön kívül, 

• a korai tapasztalatokkal (szülők, családtagok vagy saját betegségtapasztalatok, traumatikus élmények 

megélése, akár transzgenerációsan is), 

• az emocionális distressz tanult (családi szerepmodellek megtanulása, a betegségek, betegségtünetek, vagy 

fiziológiai jelenségek interpretálásában a tanult reakciók elsajátítása; operáns kondicionálással kialakuló 

tanulási folyamatok; kímélő/elkerülő vagy a testi működéseket folyamatosan ellenőrző viselkedés (checking 

behaviour)) és 

• öröklött (temperamentum, szomatoszenzoros felerősítés,17 mint stabil személyiségvonás) kezelhetőségével, 

amely az érzékletek kiértékelésében is megjelenik. 

A depresszióval, szorongásos zavarral és PTSD-vel diagnosztizált személyek pszichológiailag 

vulnerábilisabbak. 

A szomatoszenzoros élmények torzulása szomatizációs zavarok kialakulásához is vezethet, melyek tünetei 

között a disszociáció és alvászavar szintén megtalálhatók.18 

16.5. 5. Disszociáció és disszociatív jelenségek 

A disszociáció fogalmát már többször érintettük. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tudat egy része önállóan 

kezd működni, akaratlagos kontroll nélkül, így a tudat tartalmainak összefüggésrendszere sérül. Beszélhetünk 

hétköznapi (álmodozás, figyelem elkalandozása, álom, meditáció) és patológiás disszociációról. A DSM-IV-R 

szerint négy disszociatív zavar diagnosztizálható: disszociatív amnézia,19 fuga,20 identitászavar21 és 

deperszonalizáció,22 de más mentális betegségek tüneteként is (borderline személyiségzavar, szomatizációs 

zavarok) találkozhatunk ezzel a jelenséggel a pszichiátriai gyakorlatban. 

Általános magyarázatot megjelenésükre nem tudunk adni, azt azonban az eddigi áttekintéséből is láthattuk, hogy 

a disszociáció nem minden esetben kóros, hiszen a jelenség számos tünetével találkozunk akár a hipnózisban, 

akár az érzékcsalódásokat kiváltó helyzetekben, mint monoton munka, autóvezetés. A deperszonalizáció és 

derealizáció átmeneti megtapasztalása pszichológiailag egészséges embereknél leggyakrabban alváshiány, 

szomatikus betegségek, láz, szerhasználat (gyógyszer, alkohol), monotonitás és szenzoros depriváció kapcsán 

történik. 

                                                           
17Szomatoszenzoros felerősítés, amikor a testi tünetekre fokozott figyelem irányul és a megtapasztalt testi érzékeleteket veszélyesnek 

minősíti a személy, aggodalmat kelt benne, és betegségjelzésként interpretálja. 
18A képet színesíti, hogy a diagnosztikus kritériumrendszerek (BNO-10; DSM-IV-R) sem fedik le teljes mértékben a gyakorlatban 
tapasztalható jelenségeket, amelynek megoldását a DSM-V megjelenésétől várják. Vannak olyan elméleti csoportosítások, amelyek a 

disszociáció kapcsán szomatoform és pszichoform tüneteket különítenek el. Ekkor az előbbi a traumára adott fizikai válaszreakciókat jelenti 

és a szenzoros-motoros integráció elmaradását fémjelzi, mint az analgézia, testi anesztézia vagy intruzív testi érzések, alvászavar tünetei, az 
utóbbi a klasszikus értelemben használt disszociáció fogalmát fedi le. 
19Disszociatív amnézia, átlagosan egy hétig tart, spontán oldódik, más területeket nem érint az emlékezetkiesés csak a traumatikus 

eseményeket, más zavar jelei nem mutathatóak ki, a személy éber, nincs organikus oka. 
20Hirtelen fellépő, körülírt, óráktól napokig tartó emlékezéshiánnyal, célszerűtlen bolyongással, elkóborlással járó állapot, melyre az egyén 

amnéziás. Megterhelések esetén fordul elő. 
21Multiplex személyiség, kóroktana ismeretlen, általában gyermekkorban kezdődik, mint traumákra adott reakció, a személy két vagy több 
személyiséget alakít ki, az állapot krónikus. 
22Az egyén önmagát idegennek érzi, önmagát kívülről véli szemlélni, percektől napokig is tarthat. A szorongásos zavarokkal való kapcsolata 

a distressz reakciókkal való kapcsolatát erősíti a jelenségnek. Emellett migrén, epilepszia, szerhasználat is kiválthatja, illetve egyéb 
pszichiátriai kórképek (skizofrénia) tünete is lehet. 
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A disszociáció pontos meghatározása is nehéz, hiszen jelent állapotot és folyamatot is, de egyben azt az 

elhárítási mechanizmust is, amelyet a fenyegetettség vált ki. Ide tartoznak a vészhelyzetekben megjelenő – 

3.17.4.1. pontban már említett – biológiai, evoluciós háttérrel rendelkező reakciók, mint a menekülés, lefagyás-

megdermedés vagy védekezés (harc)23 is, amelyek többnyire nem racionálisak, külső szemlélő számára nem 

adekvát megoldás benyomását keltik. 

A vészhelyzetek, illetve annak értékelt helyzetek (vagy ilyen helyzetre emlékeztető körülmények) kiválthatnak 

disszociatív-konverziós válaszokat, hasonlóan a traumatikus élményekhez, extrém külső megterhelésekhez,24 

természeti vagy egyéb katasztrófákhoz, balesetekhez, háborús körülményekhez, erőszak, bántalmazás 

túléléséhez. Ilyen mértékű extrém distressz helyzetek napjainkban többségében szomatizációs és disszociatív 

problémákat okoznak. 

Ha a disszociatív kórképekkel diagnosztizált személyek élettörténeteit összevetjük, azt tapasztalhatjuk, hogy az 

aktuális, kiváltó traumatikus esemény mellett gyakran kora gyermekkori, szenzitizáló traumák is 

megtalálhatóak, mint például a bántalmazás különféle formái. 

Ezekben az esetekben a disszociáció különféle formái, illetve kombinációi jelennek meg. 

16.5.1. 5.1. Disszociatív állapotok kialakulása 

A disszociatív állapotok kialakulásáról két meghatározó álláspontot tekintünk át. 

Az egyik a disszociációt traumatizáló eseményekre adott komplex reakcióként definiálja. A másik inkább 

személyiségbeli sajátosságként tekint rá, amelynek lényeges elemei a diatézis-stressz modellben integrálhatóak. 

Az elsőnek említett megközelítés a trauma esetén megzavart információfeldolgozási folyamatokban létrejött 

zavarból indul ki, amelyből hosszú távon alkalmazkodási zavar is kialakulhat. A disszociáció ekkor a 

viselkedés, kogníciók, affektusok és a percepció folytonosságát töri meg, nem jön létre egységes, folyamatos 

tudattartalom, nincs integrált feldolgozás. Ez egyben védi is az egyént a traumatikus eseménnyel való 

szembenézéstől, lehet elhárítási vagy megküzdési funkciója is. (Ha a disszociáció élményének középpontja a 

szomatikus-vegetatív aktiváció megélése és ez disszociálódik az érzelmi reakcióktól, akkor szomatizációs 

betegségek jelenhetnek meg. Ez nem csak a kontrollálhatatlan vagy traumatikus élményre adott válaszként, 

hanem a sikertelen megküzdési próbálkozások kudarcaként is kialakulhat.) 

Extrém megterhelések következtében a fenyegető ingerek feldolgozása kiszorul a tudatosság köréből, aminek 

adott helyzetben lehet adaptív értéke, de tartós fennállása diszfunkcionálissá teheti a mindennapi életvitelt. 

Ennek hátterében gyakran olyan tanulási folyamatok állnak, mint a kondicionálás különböző formái, 

ingergeneralizáció; de gyakran a környezet is aktívan segít abban, hogy fennmaradjon egy folyamat a különféle 

betegségelőnyök megerősítésével. A pszichodinamikus elméletek tükrében a disszociáció énvédő mechanizmus, 

mely a tagadás, elfojtás, regresszió folyamatait jelentik általában. Lényeges kiemelni, hogy egyetlen elméleti 

megközelítés sem tudja és nem is akarja egyetlen okkal magyarázni a jelenséget, hiszen multikauzális tényezők 

együttes működése eredményezi ezt a folyamatot is. 

16.5.1.1. 5.1.1. Az emlékezet és a kognitív folyamatok szerepe a disszociáció kialakulásában 

A tudat kapcsán említettük már, hogy annak folyamatos működése hozza létre az önazonosságunk és létezésünk 

folytonosságának élményét. Az agy aktivációs állapota normál működés esetén egységes, azonban a trauma 

inkongruenssé teszi azt és ezáltal az élmény megváltozhat, széttöredezhet, mivel az emlékezeti működések is 

töredezetté válhatnak. Az emlékezet amúgy is sérülékeny, hiszen halványulhat, illetve a felidézés hatására, a 

felidézés kontextusában is megváltozhat. A különböző emlékezeti rendszerek alapvetően együttesen működnek, 

de az idegrendszer működését is érintő, hosszú távon ismétlődő, vagy egyszeri, de sokkszerű negatív 

megterhelések hatnak a kognitív folyamatokra is. Így a disszociáció kognitív elméletei a trauma kapcsán 

megjelenő emlékek integrálatlanságára, széttöredezettségére fókuszálnak, amely a normál tudati folyamatok 

működését megtöri. A fizikai cselekvés (B: behaviour), az érzések (A: affect), a szomatoszenzoros élmények (S: 

sensation), és a tudatosságra jellemző kognitív folyamatok (K: knowledge) fragmentált tárolása miatt az 

emlékezet is hasonlóan izoláltan működik, a tudatosság számára nem lesz akaratlagosan elérhető.25 Viszont a 

                                                           
23A fight-flight-freeze reakciók. 
24Az extrém külső megterhelések fogalma is szubjektív, és vannak ún. normál traumatikus helyzetek is az életben, amelyek elsősorban 

akcidentális krízishez (lásd még 7.14. fejezet) köthetőek, mint válás, gyász, betegségek kapcsán megélt megterhelések. 
25Ez a folyamatleírás a négy élményaspektus elnevezéséből kiindulva a kapta a BASK-modell nevet, amely a disszociáció patológiás 
formájának megértését segíti. 
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töredezett emlékek, mintha önálló életet élnének, a környezetre adott reakcióként betörnek a tudatba, elsősorban 

szomatoszenzoros és szomatomotoros formában. 

A poszttraumás stressz-betegség kialakulásánál a disszociáció a magasabb rendű kognitív folyamatokat és azok 

egységes élménnyé válását érintik elsősorban. A trauma átélése kapcsán a tudatosság beszűkül, így elsősorban a 

perceptuális tapasztalatok maradnak meg. A disszociáció következtében megjelenő adatvezérelt feldolgozás 

miatt ezek a perceptuális élmények kontextus nélkülivé válnak, így akaratlagosan nem, vagy részlegesen lesznek 

csak felidézhetőek (kompartmentalizáció). Emellett azonban, az elsősorban szenzoros és érzelmi elemekre épülő 

emléknyomok be-betörnek a tudatba, vagy flashback-szerűen, komplex élményként jelennek meg, amelyek 

közben a személy intenzív fenyegetettséget él át, éppúgy, mint a kialakuló kognitív torzítások kapcsán. 

Az amygdala a trauma félelemreakciója kapcsán a gyors reakciót és a szenzoros információk gyors közvetítését 

végzi, segítve az egyént abban, hogy a vészhelyzetre, traumatikus eseményt bejósló jelzésekre minél korábban 

és minél hatékonyabban tudjon reagálni. Gyorsan reagál elsődleges, szenzoros információkra, értékeli a korábbi 

tapasztalatokat, és átveheti a perceptuális rendszer feletti kontrollt is, ha a jelzést érzelmileg jelentősnek ítéli 

meg. A korábbi, traumatikus tapasztalatok ilyen módon érzékenyítik a figyelmi szűrőt. Ez a folyamat az 

agykéreg bevonódásával, de a nélkül is végbemehet. 

Az alábbiakban a distresszt jelentő érzelmi túlterhelések memóriára gyakorolt hatásainak főbb elemeit emeljük 

ki, amelyek a fent vázolt folyamatok részletesebb hátterét jelentik. 

Az emlékezet disszociációja tehát megjelenik: 

• a különféle memóriarendszerek közötti általános kapcsolati zavarban; - az erős érzelmi stressz miatt nem 

jönnek létre a megfelelő kapcsolatok a párhuzamos folyamatok között, nincs integráció 

• a munkamemória működésében; - melynek sérülése, érzelmi túlterhelése megzavarja az információszerzés 

sikeres megvalósulását és hosszú távon negatívan hat az egyén alkalmazkodására 

• az epizodikus memóriában; - egyik specifikuma, hogy az eseményeket és személyes tapasztalatokat 

érzékszervi modalitásoknak megfelelően tárolja, ami a traumatikus események kapcsán szintén jelentős.26 

• illetve abban, ahogy az érzelmi emlékek torzítják a figyelmi folyamatokat és ezért az emlékek súlypontjait is 

érzékenyítik. 

A memóriarendszerek közti kapcsolódási zavar egyik példája, amikor a traumatikus élmény nem kerül be az 

explicit memóriába, és az esemény érzelmi aspektusa, melyben többnyire a félelem dominál, az implicit 

memóriába ragad. Mivel az explicit memória később érik, mint az implicit, a korai (kb. másfél éves korig 

megélt) traumatikus élmények már eleve formálják a működését, és mire explicit emlékek kötődnek hozzájuk, 

addigra torzulnak, vagy a múlt teljesen új szerveződése alakul ki belőlük.27 A másik moduláló hatás a már 

említett (3.17.4.2.2 fejezet) kortizolszint-változással és SERT gén polimorfizmussal függ össze, ami a 

hippocampus sejtpusztulását eredményezheti, illetve az LHH-tengely működésére és az érzelmi emlékek 

előhívására hat általánosságban is. Ezeknek a hatásoknak az együttese azt eredményezi, hogy a traumatikus 

emlékek történetiségéről (minél koraibb a traumatikus esemény annál erősebb ez a működés) nincs hozzáférhető 

memórianyom, de szomatoszenzoros és emocionális módon rögzülnek. Az explicit memória kialakulása utáni 

traumatikus események már mind az explicit, mind az implicit memóriában nyomot hagynak, de az explicit 

emlékek hozzáférhetősége ekkor is gátolt, a trauma hatására a két memóriarendszer között nincs összeköttetés, 

így végül disszociált lesz az emlékezet szerveződése. A helyzetet tovább rontja az amygdala által mediált 

félelmi válasz, amelynek eredményeképpen a figyelmi reakció fokozottá válik, így létrejönnek az emlékezetbe 

betörő töredezett, kontextus nélküli képek (flash-back), a testi érzetek (félelem fiziológiai tünetei). Az explicit és 

implicit memória integrációja nélkül ezek a „rémképek” nem érthetőek, nem lehorgonyozhatóak, és nem alakul 

ki egységes reprezentáció róluk. 

Ezen kívül beszélhetünk egy olyan folyamatról is, amely az explicit memóriában tárolt emlékek felidézését 

gátolhatja. Ennek hátterében többnyire a tárolt emlék túlzottan intenzív volta áll (jobbára ismétlődő 

traumatizáció következményeképpen), ekkor jobb frontális lebeny indukálta gátlás valósul meg. Nem említettük 

még, de az explicit memória kialakulása után, gyermekkorban még sérülékenyebbek az emlékezeti folyamatok, 

mert frontális kéreg érési folyamatai miatt a forrásmemória még egy ideig megbízhatatlan, azaz keveredik a 

                                                           
26 Lásd még a memória működésével kapcsolatos fejezeteket: 5.4.; 5.12. 
27Már amennyire explicit emléknek nevezhetjük azt, ami csak implicit formában volt kezelhető az újrakonstruálás folyamatáig. 
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fantázia s a valóság, így érzelmi hatásra megbízhatatlan emlékek raktározódhatnak, amelyek korai sérülése, 

érzékenyítődése a későbbi disszociációért szintén felelős lehet. 

Ez a rövid összefoglaló is jelzi, hogy a traumatikus események megtapasztalása életkor és élményfeldolgozási 

sajátosságok függvényében szervezi a kognitív és érzelmi működéseket a disszociáció tartós fennállása által, és 

így akár a személyiség reakciómódjainak, beállítódásainak megváltozásához is vezethet. 

16.5.1.2. 5.1.2. A strukturális disszociáció elmélete 

A strukturális disszociáció elmélete összhangba hozható az eddig leírtakkal, és tovább is finomítja az eddig 

vázolt képet, azáltal, hogy evolúciós nézőpontba helyezi a trauma által kiváltott reakciókat. Az elmélet 

funkciójuk alapján két csoportra osztja a pszichobiológiai rendszereket. Az egyik a hétköznapi működésekért 

felelős (reprodukció, kötődés, gondozói magatartás, táplálkozás stb.), a másik a túlélésért (harc, menekülés, 

ledermedés). Ez a két rendszer válik fragmentálttá, főleg korai traumák esetében. Az utóbbi funkcionális 

rendszer kapcsolódik a traumához létrehozva az ún. Emocionális Személyiségrészt, míg a hétköznapi 

működések funkcionális rendszere, amely a Látszólag Normális Személyiség nevet kapta, működését tekintve 

amnéziás erre. Klasszikus kondicionálás tartja fenn a traumatizáció okozta hatásokat, majd az asszociatív 

tanulás nyitja meg a traumára emlékeztető információk elkerülésének útját, így a disszociáció tartóssá válik, és a 

hétköznapi funkciókért felelős személyiségrész látszólag nem szenved zavart. Ez azonban csak illúzió, és a 

hétköznapi, normális működések kivitelezéséhez egyre több dolgot kellene kontroll alatt tartania a rendszernek, 

a különféle ingerek egyre bejósolhatatlanabbnak tűnnek, így egyre több inger kerül kapcsolatba a traumatikus 

élménnyel az asszociációs tanulás révén. Az elhárító működések, elkerülések felerősödnek, a normál funkciók 

kivitelezése jelentősen romlik. A strukturális disszociáció súlyossága dimenzionálisan írható le, így növekvő 

sorrendben beszélhetünk elsődleges, másodlagos és harmadlagos strukturális disszociációról.28 

16.6. 6. Trauma 

A traumatikus életesemény az egyik leggyakoribb distresszt kiváltó élmény, amely a tudat szerveződésének 

disszociációjához vezethet. 

A 3.17.4.2. alpontban már definiáltuk a trauma fogalmát, amely tulajdonképpen összegyűjti az identitást 

kívülről-belülről fenyegető és veszélyeztető élményeket. Még egyszer kiemeljük, hogy ezek az élmények a 

szervezet teljes egészét érintik, meghaladják az egyén védekezési lehetőségeit, és megküzdési képességeit, 

átírják a korábbi gondolkodási sémákat, és szenvedést eredményeznek. A trauma bekövetkeztekor a személy 

legtöbbször tehetetlenséget, rettegést, fenyegetettséget, kiszolgáltatottságot él át. Ilyen esemény lehet egy 

erőszakos történés, katasztrófa, baleset, bántalmazás, szembekerülés a halállal, akár szemtanúként, akár 

áldozatként, de beszélhetünk transzgenerációs traumatizációról is.29 

A traumatikus esemény megrendíti az ember biztonságérzetét, és megváltoztatja a bizalomról, segítségről, 

hitről, kapcsolatról, alkalmazkodóképességről, autonómiáról, önmagáról, másokról, az élet értelméről és 

értelmességéről alkotott elképzelését, megnövelve az elidegenedés és disszociációs folyamatok esélyét. 

A traumatikus események által kiváltott reakciók három kategóriába sorolhatók. 

                                                           
28Elsődleges strukturális disszociáció: a személyiség legegyszerűbb disszociációja, a hétköznapi funkciókért felelős rendszer látszólag jól 
működik, de a traumához kapcsolódó szomatoszenzoros és érzelmi emlékek nem integrálódnak a tudatos működésbe és személyes 

narratívába. A kognitív és perceptuális funkciók beszűkülése jellemző lehet. (akut stressz zavar, PTSD, disszociatív tünetek, szomatizációs 

zavarok diagnosztizálhatóak). 

Másodlagos strukturális disszociáció esetén a hétköznapi működések rendszere még mindig látszólag normális, intakt, de a traumához 

kapcsolódó élményekben már nagyobb az érzelmi távolság, a kontextustól függetlenné válnak az érzelmek, és a traumához kapcsolódó 
emlékek is egymástól független szegmensekre szakadnak. Dezorientáció, derealizáció, megváltozott időérzékelés jellemezheti. (komplex 

PTSD, trauma eredetű személyiségzavar (borderline) jelenhet meg). 

Harmadlagos strukturális disszociáció: a hétköznapi működések a traumával kapcsolatos különböző modalitású emlékbetörések miatt zavart 
szenvednek, disszociált Én-részek jelenhetnek meg. (Disszociatív zavarok, disszociatív identitászavar alakulhat ki.) 
29Transzgenerációs traumatizáció: ha a szülő traumatizáltsága miatt a szülő-gyermek kapcsolat tartósan zavart szenved, és a szülő nem képes 
biztonságos kötődési pontként funkcionálni, akkor a kapcsolatban diszfunkcionális interakciós minták jöhetnek létre. Az inadekvát 

gondozási minta oka a szülő korlátozott hozzáférhetőségében rejlik, nem tud támaszt, vigaszt, figyelmet nyújtani, nem képes a gyermek 

szükségleteire és érzelmi igényeire megfelelően reagálni, saját kontrollálhatatlan érzelmei miatt (depresszió, tehetetetlenség, félelem). 
Bizalomhiány, túlzott félelem, túl erős határok, kontroll, összetartozás, vagy ellenkezőleg, túl tág határok, szabálynélküliség borítja fel a 

család működését, hierarchiáját. A családi kommunikációs módok, traumatikus sémák és működések bevonják a gyermeket is a 

traumatizáltság szerepkörébe, és átvéve szüleik érzéseit, megküzdési módjait, bevonódnak és egyre aktívabbá válnak a trauma 
transzgenerációs jelentésének megformálásában is. Ez a bevonódottság másodlagos traumatizációhoz vezethet. 
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1. Akut stresszreakció. Normál jelenség, azonnali, rövid ideig tart, pszichofiziológiai változásokkal jár, melyek 

készenléti állapotot eredményeznek, felkészítve az egyént a menekülésre vagy küzdelemre. Mértékét az 

egyéni sérülékenység szabja meg. Rövid időtartama miatt már a krízisintervenció folyamatában lecseng. 

2. Hosszabb távú pszichológiai reakciók. A stresszválaszt több tényező együttesen határozza meg. Korábbi 

traumák, fizikai állapot, genetikai örökség, fejlődéstörténet, megelőző tapasztalatok egyszerre védik és 

érzékenyítik is a személyt a későbbi, újabb stresszkeltő események vonatkozásában. Ebben a hosszabb 

fázisban alakul ki a traumához való egyedi viszony, mely a szorongás és depresszió tüneteitől a poszttraumás 

stressz-zavarig terjedhet. 

3. Megjelenik a trauma nem reális történésként való értékelése is. Poszttraumás stresszzavar (PTSD – post 

traumatic stress disorder). 

3.148. ábra - 4. ábra: Illusztráció 

 

A traumatikus események, ahogyan már említettük, többféle stresszbetegséghez is vezethetnek, többek között 

szorongásos zavarokhoz és disszociatív zavarokhoz. Fejezetünk szempontjából a poszttraumás stressz zavar 

releváns, így azt tekintjük át részletesebben.30 

A PTSD diagnózisa abban az esetben állítható fel, ha a személy egy vagy több intenzív, elkerülhetetlen 

traumatikus eseményt él át, melyre félelemmel vagy dezorganizált viselkedéssel reagál, és az alábbi panaszok 

közül legalább egy hónapig fennáll: 

• a traumát a személy ismételten újra átéli (B); (egy vagy több vonatkozó tünet megléte) 

• a traumával összefüggő ingerek tartós kerülése (C); (három vagy több tünet megléte) 

• a fokozott pszichológiai arousal/készenlét tünetei tartósan fennállnak (D), (kettő vagy több tünet megléte) 

(gyerekeknél dezorganizált vagy agitált magatartásformában is kifejeződhet). 

                                                           
30Még a DSM-IV-R alapján. 
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A DSM-IV-R31 szerint kritérimrendszer megegyezik a Herman (2003) által is összegzettekkel, mely szerint a 

poszttraumás stressz zavar alapvetően három tünetcsoportot foglal magában. Ezek az alábbi fogalmak köré 

gyűjthetőek össze: 

• emlékbetörések (B): spontán módon megjelennek a tudatban éber állapotban is, mint az emlékbevillanások 

(flash-back); részletes, érzelemdús traumás, gyakran ismétlődő (rém)álmok; gyakran kontextus és narratívum 

nélküli szomatoszenzoros élmények, érzetek formájában. 

Ezek a traumás álmok jellemzőiket tekintve eltérnek a szokványos tudatállapotoktól, például nem szokványos 

alvási fázisban jelentkeznek, túlzott reakciót váltanak ki. Emellett a trauma újrajátszása, az ismétlési 

kényszere is megfigyelhető, amely általában erős érzelmeket vált ki, melyek tovább súlyosbíthatják a tüneti 

képet, és ronthatják az életminőséget. 

• a beszűkülés (C): ide részleges, vagy teljes disszociációs élmények, illetve disszociatív elhárítások tartoznak 

elsősorban. A PTSD, tudatállapot módosulással összefüggő tünetei alkotják, amely tompultságot, ürességet, 

nyugalmat éppúgy közvetíthetnek a megfigyelő számára, mint intenzív, főleg dühvel, fájdalommal 

kapcsolatos negatív érzéseket. Gyakori a traumára emlékeztető gondolatok, érzések, aktivitások elkerülése, az 

érdeklődés és kezdeményezés hiánya, az időérzékelés és jövőkép, előrelátás, tervezés elvesztése. Gyakran 

hasonlítják a hipnotikus transzállapothoz is az élményt a közös jellemzők miatt, mint az élénkebb képi 

észlelés, a szubjektív eltávolodás, a kritikai gondolkodás felfüggesztése, a megváltozott érzékelés, időérzék 

változása, derealizáció stb. Mindezek következtében kialakul egy olyan kontroll, amely elvileg a traumatikus 

élményekre való emlékezés elkerülését célozza meg, de csak beszűkíti a személy életterét és állandósítják, 

megerősítik a trauma hatásait. 

• hiperarousal (D): a fiziológiai stresszreakció, amely a megterhelő esemény előli menekülést vagy megküzdést 

tenné lehetővé, folyamatosan fennmarad, a veszély visszatérésének kivédésére. Ingerlékenység, nyugtalanság, 

fokozott készenlét, túlzott érzékenység, alvási nehézségek, koncentrációs problémák, szorongásos tünetek, 

megemelkedett ébrenléti arousal jellemzőek. 

A traumát átélő személy a fent leírt jellegzetes tünetek miatt nem tudja integrálni élményeit, nem találja az 

egyensúlyt. A trauma átélője a „végletek csapdájában vergődik: vagy amnéziában szenved, vagy állandóan 

újraéli a traumát… vagy impulzív, vagy teljes egészében legátlódik” (Herman 2003. 66. o.). 

A traumatikus események megtapasztalása több terület működését változtatja meg: 

• érzelemszabályozásét (pl. robbanékonyság, vagy lehangoltság), 

• a tudat működését (disszociációs élmények, emlékezetvesztés vagy hiperamnézia), 

• az önészlelését (szégyen, bűntudat, önvád, tehetetlenség, magányosság, megváltozott identitás) 

• az elkövető észlelését (bosszúvágy, irreális hatalomtulajdonítás, paradox érzések) 

• az emberi kapcsolatokét (elszigetelődés, bizalmatlanság) 

• és a jelentésrendszerek módosulását (reménytelenség, kétségbeesés). 

16.7. 7. A PTSD kezelése 

A trauma a fiziológiai szinttől kezdve az érzelemfeldolgozási folyamatokon át a viselkedésen keresztül az élet 

minden területére hatással van, ahogy láttuk a személy számos területen megváltozott reakciómódokkal él 

tovább, ezért szükséges, hogy a kezelés is ehhez alkalmazkodóan átfogó legyen. 

Judith Herman (2003) modelljét követve a trauma feldolgozásában az első feladat a biztonság megteremtése, 

majd a történtek rekonstrukciója és a kapcsolatok helyreállítása. Más megközelítések a biztonság megteremtését 

és a bizalom helyreállítását külön kezelik (Eckardt 2005). Mindaz, ami a terápiában történik, tulajdonképpen a 

trauma által széttöredezett részletek integrációját célozza, a disszociáció biztonságos környezetben történő 

egységesítését. 

                                                           
31A friss DSM-V-ben nincsenek jelentősebb változások a PTSD diagnózisa kapcsán, kisebb, kiegészítések és átstrukturálás történt, illetve a 

deperszonalizáció és derealizáció élménye direkt formában is megjelent a kritériumok között, de mivel a gyakorlati munkában még csak 
most kerül bevezetésre, ezért jelen írásunkban egyelőre nem erre építünk. (A DSM-V 2013. május 18-án került kibocsátásra.) 
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A legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott terápiákat az alábbiakban soroljuk fel: 

1. Kognitív viselkedésterápia az érzelmek, gondolatok és viselkedés és fiziológiai folyamatok kedvező irányú 

befolyásolását, elsősorban expozíciós technikát alkalmaz a szorongás, az elkerülő reakció megszüntetésére. 

Lényeges ezekben a terápiás formákban a kognitív átstrukturálás is. 

2. Gyógyszeres kezelés, mellyel csökkenthetők a szorongásos tünetek, az álmatlanság. 

3. Csoportterápia, mely során a betegek más hasonló gondokkal küzdő emberekkel együtt néznek szembe a 

trauma által okozott nehézségekkel. 

4. A pszichoedukáció, azaz a család és a barátok informálása, bevonása, szintén lényeges elem a környezettel 

való kapcsolat. 

5. Szupportív belátás-orientált terápia. 

6. Pszichodinamikus trauma-terápia – a trauma intrapszichikus feldolgozása és integrációja van előtérben, majd 

a szelf-identitás újraalkotása a cél, a módszer épít a terápiás kapcsolatban létrejövő áttétel és viszontáttétel 

szerepére. 

7. Narratív tanúságtétel terápia, narratív expozíciós terápia – segítik a koherens önéletrajzi emlékezet 

létrehozását, tanúságtétel (testimony)32 és viselkedésterápiás eszközök segítségével. 

8. EMDR – Eye Movement Desensitisation and Reprocessing – amely a jobb és bal félteke működésének 

stimulációjával teremt kapcsolatot emlékek és információk között, segítve a trauma feldolgozását. 

3.149. ábra - 1. animáció (5. ábra): EMDR illusztráció 

 

16.8. 8. Összegzés 

Fejezetünkben áttekintettük a tapasztalatok észlelésében bekövetkező egyik leggyakoribb változást, a tudat 

működésének traumatikus élmény miatti disszociációját. Ilyen esetben a terápiák célja a disszociáció által 

                                                           
32A tanúságtétel a 12 lépéses programok gyakorlatából származik, amikor is a személy a vele történtekről létrehozza, megkonstruálja saját 

történetét, megfogalmazza saját identitását és a közösséghez és a közösség történetéhez való személyes kapcsolatát. A terápiában 
megtörténik a traumatörténet és identitás viszonyának kidolgozása és a végső tanúvallomás dokumnetálása, aláírása és átadása. Ez segíti a 

tehetetlenség érzésének feloldását, a személy aktivitásának visszanyerését és a trauma élettörténetbe ágyazható értelmének megtalálását. 

Emellett a történtek ilyen módon megvalósuló autobigrafikus memóriába való integrálása a disszociáció megszűnését célozza, az 
eseményeket újra térhez és időhöz köti, amely szintén lényeges hatásmechanizmus. 
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megbontott működések újraegyesítése, integrálása, melyhez szükséges a tapasztalatok normál és disszociatív 

szerveződésének megértése. 

A tudat tartalmai ébrenlét esetén: 

• egységes, összefüggő kontextust alakítanak ki a kognitív folyamatok megvalósulásával; 

• folyamatosan szervezik tapasztalatainkat, melyek segítségével önmagunkat térben és időben egyaránt 

definiálni tudjuk; 

• segítik a logikus, tervezett döntések meghozatalát; 

• a viselkedés szerveződését; 

• a környezet és önmagunk kontrollálását. 

Amíg az éber tudat rendjét a fantázia, vagy álmodozás alapesetben nem töri meg, addig a traumatikus 

események disszociáló hatással lehetnek rá, tudatzavart eredményezve. Ebben az állapotban már a tudatelőttes, 

ingereket szelektáló, működése is megváltozik, és az emlékek előhívása kapcsán is fokozott érzékenység 

dominál. A felfokozott szenzitivitás lényege a veszélyes ingerekkel kapcsolatos hatékonyabb elhárítás, amely 

azonban csak átmenetileg valósítható meg. A tudattalan részben a mentális folyamatok azon tárhelye, ahol a 

fájdalmas, traumatikus eseményeket tárolhatjuk, remélve, hogy így a tudatos működésektől elkülöníthetőek. Ha 

a megélt negatív életesemény miatti védekezés disszociációt eredményez, akkor létrejöhet az ún. megosztott 

tudat, amely a kontroll megtartására hosszú távon ismét csak nem alkalmas. 

Mivel az alvás az információfeldolgozás és emlékezeti funkciók, a tudat egységes működésének egyik lényeges 

háttérfolyamata, így nem meglepő, hogy a traumatikus életeseményeket elszenvedő egyén alvása is sérül. Az el- 

és átalvási zavarok, az információfeldolgozást megakadályozó olyan tényezők, amelyek a disszociáció 

fennmaradásában szerepet játszanak. Gyakorlatilag az alvás állapotában is fennmarad a nappal is jellemző 

működésmód, a traumával összefüggő ingerek kerülése, amely a tudatos feldolgozásnak gátat szab. Ez 

akadályozza a kontrollálhatatlan, nehéz érzésekkel való szembesülést, fenntart egy látszatbiztonságot és 

látszatkontrollt, viszont nem segíti a probléma megoldását. Mivel az alvásnak igen lényeges funkciója az 

(immunológiai) rekreáció, az alvászavarral küzdő személy nem csak pszichológiailag, hanem fiziológiailag is 

egyre kimerültebb lesz. Ilyen módon egyre nehezebb a személy életében az egyensúly kialakítása, az egyre több 

energiájába és fokozott erőfeszítésébe kerül. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a trauma-feldolgozás 

és a terápia folyamatában a speciális tudatállapotok, mint relaxáció, imagináció, hipnózis, azaz a kontrollált 

környezetben megvalósuló disszociáció, éppenséggel lehetővé tehetik az emlékezet szerveződésének 

biztonságos megvalósulását, a distresszreakciók csökkentését. A belső élményvilágba való menekülés, amely a 

distressz reakciók egyik legdominánsabb eleme, a lefagyás (freeze-reakció) kapcsán leszakítja az élményt a 

valóságról és a tudat működésének folyamatáról. A terápiában a megterhelést kiváltó élmények, érzések újra 

integrálhatóakká válnak, és az elhárító működéseket felváltja a valódi, személyre szabott, hatékony megküzdés. 

A vizsgálatokból és terápiás tapasztalatokból kiderül, hogy minél korábban következik be traumatikus 

tapasztalat az ember életében, és minél komplexebb vagy gyakoribb ez a tapasztalat, annál jobban sérül a 

személy biztonságérzete, fiziológiai és pszichológiai alkalmazkodó képessége. A biztonságot jelentő 

kapcsolatok, a biztonságos kötődés olyan protektív tényezők, amelyek hasznos erőforrások a gyógyulás 

folyamatában. Ezek hiánya esetén kialakításuk elsődleges fontosságú lépés. Az érzelmi distressz csökkentésével 

ilyen módon kialakítható a többi változás háttere. Lehetővé válik az emlékezet, a kognitív folyamatok és az 

érzelmek újraintegrációja, a disszociatív működésmód felszámolása. 

A PTSD a szorongásos zavarok között egy olyan tünetegyüttes, amely összegzi a tudat traumatikus élmény 

hatására bekövetkező változásának teljes folyamatát, és a hétköznapi működés fenntarthatóságának érdekében 

létrehozza, megvalósítja és jellemzi a strukturális disszociációt. Egy megvalósítható kezelési terv létrehozásához 

elengedhetetlen a folyamat és összefüggéseinek megértése, hiszen a betegek többsége a szomatikus tünetek 

nyomasztó volta miatt (alvászavar, szorongásos fiziológiai tünetek) keresi fel kezelőorvosát, de nem kapcsolja 

össze, illetve nem is képes arra, hogy összekösse a fizikai panaszait a releváns érzelmi információkkal. A 

szomatikus orvoslásban jártas szakember, az esetek többségében, tudása legjavát nyújtva kezeli a fiziológiai 

tünetet, azonban az átfogóbb kép ismerete nélkül mégsem tud tartós megoldást kínálni betegének. Ezért 

feltétlenül fontos, hogy az anamnézis minden esetben kitérjen a tünetek szubjektív megélésére is, a konkrét és 

releváns pszichoszociális információk feltérképezésével együtt. 
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16.8.1. Tesztkérdések 

1. A tudat tartalmára nem jellemző: 

A. a tudat tartalma közé tartoznak az emlékek és gondolatok 

B. az éber tudat tartalmi összetétele állandó és dinamikus változáson megy át 

C. többnyire nem jellemzi a logika 

D. a tudat tartalmai külső ingerekre és belső élményekre egyaránt vonatkoznak 

2. Nem soroljuk a tudatállapotok közé: 

A. ébrenlét 

B. NREM-alvás 

C. REM-alvás 

D. tudatelőttes 

3. A NREM-alvásra nem jellemző 

A. NREM-alvásban a légzés és szívritmus lelassul 

B. négy szakaszra bontható 

C. feltételezett funkciói a rekonstrukciót és energiatermelést szolgálják 

D. NREM-alváskor EEG segítségével béta és gamma hullámok regisztrálhatóak 

4. A REM-alvásra jellemző: 

A. fokozott kérgi aktivitás 

B. EEG-vel delta aktivitás regisztrálható 

C. K-komplexek jelenhetnek meg bizonyos szakaszaiban 

D. a mentális tartalmakra nem jellemző a vizualitás 

5. A hipnózisra nem jellemző: 

A. intenzív bevonódás a perceptuális élményekbe 

B. a figyelem szelektív 

C. a téri és idői észlelés változatlan 

D. fokozott théta-aktivitás 

6. A disszociációra nem jellemző: 

A. megjelenése minden esetben kóros 

B. megtöri a tudattartalom egységét 

C. traumatizáló eseményekre adott reakcióként is megjelenhet 

D. a disszociációnak átmenetileg lehet adaptív értéke 

7. A traumatikus események által kiváltott reakciók különféle betegségekhez vezethetnek, a felsoroltak 

közül az alábbi nem tartozik ide: 
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A. szorongásos zavarok 

B. PTSD 

C. disszociatív zavarok 

D. demencia 

8. A PTSD kezelésének modellje a helyes sorrendben az alábbi 

A. biztonság megteremtése – kapcsolatok helyreállítása – történtek rekonstrukciója 

B. történtek rekonstrukciója – kapcsolatok helyreállítása – biztonság megteremtése 

C. biztonság megteremtése – bizalom helyreállítása – történtek rekonstrukciója – kapcsolatok helyreállítása 

D. kapcsolatok helyreállítása – bizalom helyreállítása – biztonság megteremtése 

9. Nem a PTSD terápiájában használt módszer: 

A. EMDR 

B. narratív expozíciós terápia 

C. szupportív-belátás orientált terápia 

D. figyelemelterelés és figyelemáthelyezés 

10. Az éberségre nem jellemző: 

A. a tudat energetikai jellemzője 

B. az ARAS aktív szabályozó szerepet tölt be a működésében 

C. a traumatikus események befolyásolhatják működését 

D. az arousal és vigilancia objektív megélési módja 

11. Az éber tudat tartalmi összetételét (a helytelen állítás jelölendő): 

A. statikusnak íratjuk le, és a fantáziaműködés hiánya jellemzi 

B. a figyelem fókusza és működése hangolja össze 

C. többnyire progresszív folyamatok jellemzik 

D. a munkamemória működése aktívan segíti 

12. Nem tartozik a tudat funkciója közé: 

A. figyelem 

B. téri és idői orientáció 

C. önazonosság élményének kialakítása 

D. elhárító mechanizmusok aktiválása 

13. Honnan ered a tudattalan fogalma? 

A. tanuláselméleti fogalom 

B. pszichoanalitikus fogalom 
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C. neuropszichológiai fogalom 

D. pozitív pszichológiai fogalom 

14. Milyen hosszú egy átlagos alvási ciklus? 

A. 45-60 perc 

B. 100-120 perc 

C. 90 perc 

D. 180 perc 

15. Hogyan változik a REM-fázisok dominanciája az éjszakai alvás során az életkor előrehaladtával? 

A. nem változik 

B. csökken 

C. növekszik 

D. az egyén aktivitásától függ, hogy változik-e 
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17. 3.r. Tükörneuronok, intencionalitás, empátia és 
alexithymia. Én és a Másik elkülönítése.1 – Herold 
Róbert 33%, Simon Mária 33%, Kállai János [Szakmai 
lektor: Rudisch Tibor] 

17.1. 1. Bevezető 

Az orvosi praxis hatékonysága a manuális készségeken, biológiai, kémiai, anatómiai, élettani tudásanyagon, 

betegségek széles skálájának pontos ismeretén, és a betegek ellátása során a szakmai tudás érvényesítésének 

képességén múlik. Az eredményes gyógyítási gyakorlathoz azonban olyan ismeretekre van szükség, mely az 

orvostudomány intenzív fejlődésének eredményeként évről évre megújuló tudásra támaszkodik. A továbbképző 

tanfolyamokon túl, a változások követését az a személyes ambíció hajtja, hogy a hivatását gyakorló orvos 

megtalálja a betegével a hangot, amelyen keresztül megnyerheti őt a diagnosztika és a terápia során való közös 

munkában az együttműködésre. A compliance és az adherencia kialakítása a mesterségbeli tudás alapja. A beteg 

nem csak szenvedő áldozata a betegségének, hanem hordozója is egyben. A beteg ember betegségével 

esetenként évtizedeken át folytathatja a harcot, vagy más esetben megbékélve vele, kénytelen együtt élni azzal. 

A betegséggel való kapcsolat az esetek többségében személyessé válik, önálló életet élve, a testet és a lelket 

egyaránt nehéz helyzetek elé állítja. Személyes küzdelem zajlik a betegséggel. A gyógyítás során az orvos saját 

szakértelmével felvértezve lép a harcmezőre, de tevékenységét, lehetőségeit a beteg szándékai, pillanatnyi 

biológiai, lélektani és szociális lehetőségei szabják meg. 

A beteg személyes szférájába való belépés feltételekhez kötött. A közeledést a fogadónak jóvá kell hagynia, 

hiszen a jövevény intim, személyes élmények, élettörténeti események, ki nem mondott gondolatok és 

vágyakozások világába lép, amelyben az élmények megszületésének nem ismeri a történetét, nem tudja milyen 

reprezentációk kapcsolódnak a betegséghez, milyen ismeretekre építhet, vagy milyen téves értelmezésekkel kell 

szembenéznie. Az orvosnak tájékozottnak kell lennie – a betegséggel kapcsolatos természettudományos 

adatokon túl – a beteg személyes élményeinek világában is. Szükség van arra, hogy az anamnesztikus adatokon 

túl, megfelelő empátiával átérezze, és ezen keresztül megértse a betegség zajlásának tágabb kontextusát. Az 

empátia nem csupán a mindennapi társas kapcsolatok szabályozásának nélkülözhetetlen kelléke, de bizonyos 

munkaterületeken – és ezek közé tartozik a gyógyítás is – a szakmai munka egyik kiemelt minőségi mutatója. A 

fenti érvek alátámasztására, számos hasonló vizsgálat eredményei közül, csak egy példát emelünk ki. 

Tudvalevő, hogy a krónikus betegségek ellátása során életmódváltoztatásra van szükség a betegség 

exkalálódásának megakadályozása és a szövődmények elkerülése érdekében. A viselkedési szokások 

módosítása feltételezi az orvos és a beteg között a megfelelő munkakapcsolat fenntartását, melyben 

                                                           
1A téma részletesebb kifejtését Kállai (2013). Társas kapcsolatok neuropszichológiája című könyvének különböző fejezeteiben 
megtalálhatóak. 
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értelemszerűen a másik személy helyzetének, rejtett gondolatainak, érzelmi álláspontjának megértése nagy 

szerepet játszik. Egy olasz nagyvárosban 2010-ben megvizsgálták, hogy a diabétesz mellitus miatt kezelt 

személyek ellátásában milyen gyakoriak az együttműködési hiányra visszavezethető állapotrosszabbodások, 

vagy a szükségtelenül kialakuló komorbid betegségek. A vizsgálatban 242 családorvos betegeinek adatait 

dolgozták fel. A 20 961 beteg fizikális státuszára és hosszú távú betegséglefolyására kiterjedő adatgyűjtéssel 

párhuzamosan felmérték a kezelőorvosuk empátiás képességét is (Del Canale, 2012). Megállapították, hogy 

magas empátiás képességgel rendelkező orvosok pácienseinél, a közepes és alacsony empátiájú orvosok 

pácienseihez képest, lényegesen ritkábban fordultak elő metabolikus zavarok, a kezelés eredményesebben 

haladt. 

17.2. 2. Az empátia összetevői 

A proszociális viselkedés számos, az empátiához hasonló, vagy annak fontos elemét képező kognitív és affektív 

képességet tartalmaz. Ezek közül néhány: mimikri, szimpátia, érzelmi megfertőződés, részvét, mely fogalmak 

arra utalnak, hogy az emberek adott szituációban spontán módon készek arra, hogy másokhoz hasonló érzelmi 

állapotba kerüljenek. 

Az empátia a személy azon képessége, amelynek segítségével, a másik emberrel való közvetlen kapcsolat során, 

bele tudja élni magát annak lelkiállapotába. Az ember megérzi és megérti a másik ember emócióit, indítékait, 

törekvéseit, még azokat is, amelyeket partnere szavakban nem tud kifejezni. 

Az empátia kialakulásának azonban feltételei vannak, megfelelő kommunikációs csatornára, a másik ember 

iránti érdeklődésre és az érzelmi rezonancia egymást váltó, viszonylag szorongásmentesen zajló affektív és 

kognitív fázisaira van szükség. 

Az empátia három összetevőből áll (1. táblázat). 

3.11. táblázat - 1. táblázat: Az empátia meghatározó összetevői, definíciós 

kiindulópontja 
 

EMPÁTIA 

ÖSSZETEVŐK 
TARTALOM 

kognitív Pontosan megtudni, felismerni azt, amit a másik személy érez. 

affektív Megérezni, átélni azt, amit a másik személy is érez. 

cselekvő részvétel, 

ágencia 
Az érzéseknek megfelelő választ adni a másik személy felől 

áradó érzésekre, aktív válaszkészség a társas kapcsolatban. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

Az empátiás képességgel rendelkező személy tehát képes arra, hogy mások helyzetébe beleélje magát, átélje 

annak érzéseit, megjósolja várható viselkedését, viszonylagos pontossággal felismerje a cselekvő szándékait, és 

ezen ismeretek fényében az adott helyzetre megadja az adekvát választ, melyben nem csak saját, de a másik 

személy érzését és álláspontját is figyelembe veszi. 

A fenti általános definícióból kiindulva tehát, az empátia érzelmi állapot, mely egy másik személy affektív 

állapotával azonos formában jelenik meg, melyet a megfigyelt személy érzelmi állapota váltott ki, és a 

megfigyelő tudatában van annak, hogy a benne megjelenő érzés a másik személy affektív állapotának tükörképe 

(Vignemont és Singer, 2006). Az empátia kiinduló eszköz és csatorna is egyben egy másik ember szándékainak 

felfogásához, a közös érzelmi rezonancia kialakításához, egymás helyzetének, állapotának, benyomásainak 

kikövetkeztetéséhez, a másik személy viselkedésének megértéséhez. E jelenségegyüttest más fejezetek theory of 

mind (szándék- és értelemtulajdonítás) név alatt is tárgyalják. 

17.2.1. 2.1. Mimikri 

A társak iránti enyhe érdeklődés is elegendő, hogy a helyzet adottságaiból következően átvegyük mások érzelmi 

állapotát. A mimikri azonban még nem empátia. A mimikri, az affektív szinkronizáció alacsony kognitív 
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kontrollja mellett zajló hasonulás. A faj- és az egyedfejlődés során az érzelmi kifejezés eszköztára nagy 

következetességet mutat, emlősök és különböző kultúrájú emberek között a mimika az alapemóciók 

vonatkozásában alig különbözik (Izard, 1971). A gesztikuláción, mimikán és a testtartáson keresztül közvetített 

érzelmi állapotok következetessége az ember és az emlős sikeres szociális magatartásszabályozásának 

sarokpontja. Az egyes érzelmi állapotokhoz társuló arckifejezések, a cselekvéseket megvalósító biológiai 

válaszrendszer része a fajokon átnyúló magatartásrepertoárnak, mely elősegíti a védekezés, a támadás és a társas 

kapcsolattartás megvalósulását (Basch, 1983). A néhány órás csecsemőknél is megfigyelhető a szülő mimikájára 

válaszoló mimikri jelensége. A megszületést követően már adott a mimikai mozgások felismerése, az érzékelt 

mozgásminta spontán kivitelezése, az arcpercepció, és a mimikai mozgások adekvát sorozatának megjelenítése. 

Félelem, undor vagy düh esetén egyértelműen látszik, hogy a mimika elsősorban a szemrést szűkítő, tágító, a 

szemöldök felvonását vagy leengedését szabályozó, az orrgyök mentén haladó, valamint az ajakrést szabályozó 

izmok révén kapja meg a végleges, egy adott arckifejezést mintába öntő formáját. 

A mellékelt anatómiai ábra mutatja az említett izmok térképét, melyek két fő csoportra oszthatók, korrugátor és 

zigomatikus izomcsoportokra, melyek megfeszülése és elernyedése eltérő szerepet töltenek be az arckifejezés 

megjelenítésében. A korrugátoros izmok általában a negatív emóciók, a zigomatikus mimikai izmok a pozitív 

emóciók kifejezésében vesznek részt (1. ábra). 

3.150. ábra - 1. ábra: Korrugátoros és zigomatikus mimikai izmok rendszere, melyek 

automatikusan illeszkednek a belső, vagy egy másik személynél megfigyelt érzelmi 

állapothoz. Kongruensek az érzelmi állapottal. (Forrás: www.skillsconverged.com) 

 

Az arc látványakor a személy követi a másik személy arckifejezését, mimikai izmainak mintázata a megfigyelt 

személy arcjátékának mintázatát utánozza (Field, Woodson, Greenberg, és Cohen, 1982). Az arckifejezés 

sajátossága az, hogy a mimika, kongruens a személy érzelmi állapotával. Ez az esetek többségében fordítva is 

igaz. Az arckifejezések perceptuális feedback hipotézise szerint (Sonnby-Borgström, 2002) az arckifejezés a test 

interoceptív és kognitív asszociációival együtt egy adott érzelem egységes sémájának a része, melyben a 

sémaelemek kölcsönösen aktivizálják egymást. A kölcsönös aktivitás mértéke azonban egyénfüggő. Kérdőíves 

vizsgálattal meghatározott magas empátiás képességű személyek, boldog vagy dühös arcokat nézve, az 

arcizmaikba elhelyezett érzékelőkön keresztül mérve, kevésbé empátiás társaikhoz képest intenzívebb 

érzelemspecifikus elektromiográfiai választ mutatnak (Sonnby-Borgström, 2002). Veszélyes tárgyak képe 

félelem kifejeződését hozza magával, míg örömöt involváló tárgy bemutatása örömérzést kifejező mimikát 

mozgósít (Cacioppo és mtsai., 2000). A mimika kiváltja a vele konszonáns érzést, az érzés megjeleníti a hozzá 

illő mimikát. Erős empátiás képességgel rendelkező személyek (magas empátiapontszám az átélőképességet 

mérő kérdőívekben) hajlamosabbak mások érzelmi állapotaival kapcsolatos mimikrire, érzékenyebbek mások 

arckifejezéseinek percepciójában, és az észlelt arckifejezéssel kongruens érzelmi állapotok átélésében 

(Andreasson és Dimberg, 2008). 

Fényképek és elektrofiziológiai mérések segítségével azonosíthatóak azok a mimikai izommozgások, melyek 

egy-egy emóció kifejezésekor az arcon megjelennek. A számos rendelkezésre álló vizsgálati eszköz közül a 

mimikai mozgások érzelmi kifejezőeszközeit kódoló rendszer (Facial Affective Coding System (FACS) vált a 
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legelterjedtebbé. A FACS, bár a kódolása időigényes, világszerte elismert a professzionális kutatási 

gyakorlatban valamint a médiaiparban, és a robottechnológiában is megbízhatóan alkalmazható a mimikai 

mozgások aktuális tónustérképének megrajzolására. 

A FACS által feltárt adatok, elektromiográfiás, fMRI mérések és személyiségsajátosságok összevetése alapján 

megállapítható, hogy depressziós betegek, bizonytalan érzelmi állapotokat tükröző arckifejezéseket nézve, 

inkább a negatív érzelmi állapotokkal azonosulnak (Rubinow és Post, 1992), miközben a kontrollszemélyekhez 

mérten erősebb amygdala BOLD aktivitást mutatnak. Depressziós emberek mimikrire való képességét nemcsak 

a negatív affektív tartalmak iránti fokozott befogadóképesség, de más személyek mimikájának szelektív 

megfigyelése is hátráltatja. Lane és mtsai. (1998) úgy látták, hogy depressziótól szenvedő személyek kevésbé 

kísérik nyomon az arc alsó harmadán a zigomatikus és orbikuláris izmok mozgásához kötődő mosolyt, inkább 

az arc felső harmadán, a negatív emóciók esetén megjelenő korrugátoros okuláris izomműködés által kialakított 

mintázat köti le a figyelmüket. Az arcizmok és az agyi elektrofiziológiai mintázat közötti korreláció azt mutatja, 

hogy a mimikri a laterális-bazális amygdala maggal, a cinguláris kortexszel, valamint az agytörzsi 

arcizommozgató központtal van szoros kapcsolatban (Morecraft és mtsai., 2007). Az említett izomműködések 

szabályozása tehát közvetlen összeköttetésben van a hangulatszabályozás biokémiai alapmechanizmusaival, a 

cinguláris motoros kortex–bazolaterális amygdala mag rendszerrel. Az arc felső és alsó harmadának percepciós 

különbségei antidepresszáns gyógyszeres kezelés következtében megszűnnek (Harrison és mtsai., 2010). 

A bazolaterális amygdala fontos szerepet tölt be a hangulatfüggő negatív érzelmi állapotok felismerésével 

kapcsolatos érzékenység fokozódásában és a társas kapcsolatok negatív indikátorainak azonosításában. 

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a megfigyelt személy és a saját érzelmi állapotaink közötti 

automatikus hasonulási folyamat következményeként, a tudat kontrolljától nagymértékben független, a társas 

kapcsolatok szabályozására épülő folyamat zajlik, melyben az „én érzésem” és a „másik érzése” élmény 

szétválasztása egyrészt nem lehetséges, másrészt pedig szükségszerű. Ennek az ellentmondásnak a természetét a 

fejezet végén részletesebben ki fogjuk fejteni. 

17.2.2. 2.2. „Ragadós” érzelmi állapotok 

A következő empátia elemről már ejtettünk néhány szót. Az egyik emberről a másikra átragadó érzelmi állapot 

többé-kevésbé speciális affektív állapotokat tartalmaz (sírás, röhögés, unatkozás, ásítás, rajongás). Ezt az 

érzelmi konvergenciát gyakran emlegetik „átragadó érzelmek” (emotional contagion) néven, mely szintén 

automatikus kiindulópontja az empátiának, de nem azonos azzal. Az öngerjesztő, ragadós érzelmi állapotokat 

„primitív” empátiaként említjük, mivel olyan folyamatokat tartalmaz, melyeknél az „én csinálom” élménye 

összemosódik, a szelf nem kontrollál, a személy nem tudja, vagy nincs tisztában érzelmi állapotának okával, 

csak regisztrálja, hogy a többiekkel megegyező érzelmi állapotba került. 

17.2.3. 2.3. Szimpátia, részvét, sajnálat 

Szimpátiaérzés, sajnálat vagy részvét keletkezésekor a megfigyelés központjában álló személy a megfigyelőben 

valamilyen affektív változást indukált, de a változás nem a megfigyelt személy érzelmi állapotának tükörképe. 

A megfigyelő érdeklődéssel követi ugyan a másik személy érzéseit, de a megjelenő érzéseket nem 

szükségszerűen veszi át, távolságtartással kezeli. Szimpátiát érezhetünk egy szomorú emberrel, de magunk 

lehetünk kíváncsiak vagy közönyösek a saját pillanatnyi szándékaink és céljaink szerint. Amíg az empátia arra 

utal, hogy a megfigyelő együtt érez a megfigyelt személlyel, azaz érzi azt, amit ő is érez, a szimpátia tartalma 

szerint azokra az érzésekre vonatkozik, amelyeket a személy érez a megfigyelt iránt, függetlenül attól, hogy a 

megfigyeltnek az adott időszakban vannak-e a megfigyelő érzéseihez hasonló affektív állapotai vagy sem. A 

balesetet szenvedett kaszkadőrt sajnálhatjuk anélkül, hogy átéreznénk a pillanatnyi fájdalmait, elkönyveljük azt 

jól fizető vállalkozásának kellemetlen melléktermékeként. 

A szimpátia és az empátia kontrasztja egyértelművé teszi az empátia kettős természetének lényegét. A szociális 

megismerés, mások érzelmi állapotának és szándékainak azonosítása önreflektív folyamat, melynek során a 

személy nem csak mások, de önmaga érzelmi folyamatait és szándékait is a szociális megismerés tárgyává teszi. 

Ennek a kettős természetű folyamatnak tükröződnie kell a szociális megismerés időszakában aktív idegi 

hálózatok egymásra épülő interaktív rendszerében is. 

17.3. 3. „Én és a másik”: a testélményének szerveződése 

A saját test élménye az interocepción alapszik. A szerveinkből érkező afferensek feldolgozásának egyik 

centruma az inzula, mely annak ellenére, hogy a neokortex része, viszonylag korlátozott lehetőségekkel 
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rendelkezik a feldolgozott vegetatív jelzések tudatosításához. Fontos szerepet játszik ugyanakkor a szervezet 

pillanatnyi fiziológiai állapotának diagnózisában, valamint a saját test élmény fiziológiai tartalmának 

azonosításában, és áttételesen a szociális információk feldolgozásában. Singer és mtsai. (2004) fMRI 

vizsgálatában fokozott inzula aktivációt mutattak ki, miközben egy személy nézte amint egy hozzá érzelmileg 

közel álló egyén egyik kezére fájdalmas elektromos sokkütést mértek (2. ábra). Az inzula és a vele 

együttműködő anterior cinguláris kortex aktivitása szoros összefüggést mutatott a vizsgált személy empátiás 

képességével. 

3.151. ábra - 2. ábra: Kiterjedt anterior cinguláris kortex aktiváció, valamint kétoldali 

anterior inzuláris kortex aktivitás jelenik meg minden olyan esetben, amikor a személy 

fájdalmas elektromos sokkütést kapott, de olyan esetekben is, amikor csak látta, hogy 

más, vele közvetlen viszonyban lévő személynek hasonló sokkot kellett elszenvednie. A 

jobb oldali ábra szagitális irányból mutatja, hogy az agy más részeihez képest, 

fájdalmas áramütést és fájdalmas áramütést nem tartalmazó kísérleti feltételek között, 

határozott BOLD válasz jelenik meg a cinguláris kortex területén. A bal oldali ábra 

pedig a korábbival megegyező kondíciónak a koronális képét ábrázolja, elsősorban a 

bal és a határozottabb jobb oldali inzuláris kortex csúcsaktivációjával. A szagitális 

képen egyéb, a cerebellumban és az agytörzsben, a híd alatt elhelyezkedő struktúrákban 

is mutatkozik fájdalomspecifikus aktivitás. (Singer és mtsai., 2004. Science, 303, 1157-

1162. nyomán) 

 

Hasonló vizsgálatok utalnak arra, hogy az inzula nem csak a saját belső állapotaink reprezentációjára reagál 

fokozott aktivációval, de mások feltételezhető, vagy megfigyelhető érzelmi állapotának átélésekor is. A szociális 

tanulás, az obszervációs tanulás, az utánzás és az empátia alapmechanizmusának, az érzelmi ráhangolódásnak az 

inzula az egyik lényeges neurális aktivációs területe. További vizsgálatokban, határozott mimikai 

megnyilvánulásokkal kísért közömbös és szomorú jelenetek nézése során szerzett fMRI képalkotó vizsgálati 

eredmények szerint, egyes jelenetek érzelmi tartalmának mély átélése rendszeresen az inzula aktivációjával jár 

együtt. 

A saját és a másik testén kiváltott félelem egymást kölcsönösen átfedő hatásait az elsődleges szenzomotoros 

kortex területén regisztrált pszichofiziológiai változások is megerősítik. Bufalari és mtsai. (2007) vizsgálata 

szerint a saját testet és más testét érő fájdalom látványa azonos mértékű változást eredményez a P45-ös, 

esemény által kiváltott EEG potenciál nagyságában. A kiváltott potenciál az elsődleges szomatoszenzoros kéreg 

azon területei felett a legmagasabb, amelyek specifikusan reagálnak az ingerlés helyére, adott esetben a kéz 

szomatoszenzoros reprezentációs területein. 
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Megállapítható tehát, hogy az anterior inzula, anterior cinguláris kortex, valamint a szomatoszenzoros 

elsődleges és másodlagos területek, empátiás válaszkészség szempontjából közös hálózatot alkotnak. A hálózat, 

attól függetlenül, hogy a megfigyelt személynek vagy jelenetnek van-e közvetlen érzelmi kapcsolata a 

megfigyelővel vagy sem, automatikusan reagál. A mindennapi tapasztalatok azonban mást mutatnak. A 

környezetünkben feltűnő személyek közül nem tudunk mindenkivel empátiásak lenni. A lehetőségek nagy 

száma miatt nincs rá alkalom. Annak érdekében, hogy érzéseink el ne sodorjanak bennünket, át kell látnunk 

saját szükségleteinket, át kell élnünk emlékeinket, várakozásainkat világosan meg kell különböztetnünk 

másokétól. Az érzelmi állapotok felismerésével kapcsolatos elemi folyamatok azonban úgy tűnik ellenállnak az 

érett, kontrollált, szelektív érzelmi tárgyválasztási lehetőségeknek. Az empátia automatizmusa helyzetfüggő, 

egyik esetben áldásos, más esetben különösen tragédiák, negatív életeseményekkel való találkozás során 

azonban számos nehézséget okoz, esetenként az empátiás képesség kimerülésére vezet. Tudnunk kell élni az 

empátiában rejlő lehetőségekkel.2 

Az empátia motoros teóriája szerint (Gallese, 2003) egy arckifejezés imitációja belső automatikus 

szenzomotoros folyamat, mely előzetes tapasztalatok nélkül készen álló lehetőség az újszülött számára. A 

mozgás, a mozdulat, a mimika hatására az agy tükörneuron rendszere automatikusan követi, és motoros formába 

kódolja a látványt, mozgósítva ezzel azokat az asszociációkat, vegetatív állapotokat és korábbi életeseményeket, 

amelyek a személy egyedi tapasztalatához tartoznak. Az imitáció tehát tükörneuronok rendszerére épülő, 

beépített, automatikus választendencia, mely megjelenik minden olyan esetben, amikor valamilyen gátlás ezt 

nem akadályozza. Az empátia motoros teóriája tehát az automatikus imitáció mellett feltételezi ezzel a 

rendszerrel kapcsolatos gátlási folyamatnak a jelenlétét is. 

Az anterior inzula fájdalom, negatív valamint pozitív érzelmi állapotot tükröző arcok megfigyelésekor is 

aktivációt mutat. fMRI vizsgálat közben kellemes és kellemetlen ízekkel ismerkedő személyek arcáról készített 

videofelvételeket néző személyek agyi aktivációs térképe arra utal, hogy az undor és a kellemes érzéseket 

mutató arcok aktiválják az anterior inzulát. A kérdőíves adatok szerint, magas empátiás készéggel rendelkező 

személyeknél ez az aktiváció a kontrollhoz képest lényegesen magasabb (Jabbi és mtsai., 2007). 

17.4. 4. Az empátia és a tükörneuron rendszer összefüggései 

Egy másik személy érzelmi állapotának, viselkedési célkomponenseinek kikövetkeztetése, a megfigyelt személy 

viselkedésmásolatának elkészítését, belső tükröződését feltételezi. A tükrözés azonban nem a megfigyelt 

viselkedés teljes értékű kópiája. Nem csak a megfigyelt példa viselkedését, azaz a motoros megnyilvánulásokat 

igyekszik rekonstruálni, vagy újra lejátszani, hanem a minta aktuális érzelmi állapotát, szándékait, feltételezett 

terveit, a viselkedésével kapcsolatos kimenetelek következményeit is igyekszik megjeleníteni. A tükrözés tehát 

nem világosan rögzített és egymásba fűzött epizódok filmszalagja, hanem az összetett szociális megismerési 

folyamat értelmezési modellje, melynek lehetnek ugyan fényképszerű tökéletességgel megőrzött epizódjai, de a 

szerepük másban keresendő. 

A szociális kapcsolatok empátiás közelítése tehát számos határozott viselkedési útmutatót kínáló 

következtetésen és mások érzelmi állapotának átvételét lehetővé tevő folyamaton nyugszik. Minél több az ilyen 

jellegű információ, annál inkább háttérbe szorulnak az automatikus impulzív reakciók. Mindez azt jelentené, 

hogy az empátia és a szociális gátlás kéz a kézben jár, azaz az empátiás személyek szociálisan gátoltak? E a 

kérdések megválaszolásához szükséges tények bemutatását későbbre halasztjuk. Egyelőre azt tudjuk 

megállapítani, hogy az empátiát előhívó helyzetekben, az empátiás személyek érzékenyebb viszcerális 

információfeldolgozó rendszere, a másik személy érzelmi állapotának hatásait fokozottabb mértékben 

érvényesíti a viselkedésszabályozás folyamatában. Amennyiben az empátiás személy befogadó társas közeg 

tagja, ez így rendben is van. 

A szociális viselkedés motivációját befolyásolja, hogy az átélés alapján pozitív vagy negatív kimenetelű 

esemény bekövetkezését valószínűsítjük. A pozitív élmény a szociális közeledést, a negatív az elkerülést, vagy a 

segítőszándék fennmaradásakor a gátolt megközelítést eredményezi. 

A fentiekben bemutatott vizsgálatok fényében úgy tűnik, az empátia során zajló neurális hálózati aktivitás 

tekintetében vannak meglehetősen általános hatású aktivitásmintázatok, többek között az érzelmi állapotok 

felismerésében meghatározó szerepet játszó érzelemfelismerő rendszer (lásd 3. ábra), amelyek alapján 

felvázolhatjuk az empátiás válasz és az empátiás képesség neurális alapmechanizmusait. 

                                                           
2Az orvosi hivatás gyakorlása szempontjából lényeges szerepet betöltő empátiás kapacitás kimerülésével a burnout témakörben más 
fejezetek részletesen foglakoznak. 
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3.152. ábra - 3. ábra: Az empátiás válasz kialakításában meghatározó szerepet játszó 

területek vázlatos bemutatása 

 

Az érzelmi állapot felismerésében és reprezentációjában számos szenzoros rendszer vesz részt, melyek inputjai 

egyrészt a céltárgyból, másrészt a test aktuális vegetatív állapotából, továbbá az események által felidézett 

emlékekből származnak. Az elsődleges közvetítő források, a szenzoros kortex mellett, eltérő idői lefutás szerint 

és különböző funkciók képviseletében, az amygdala és az orbitofrontális kortex szerepe meghatározó az 

érzelmek szabályozásában. Az érzelmi válasz prompt, reflexszerű pszichofiziológiai és motoros komponensei 

szempontjából a hipotalamusz, az agytörzs és a tegmentális magcsoportok válaszkészsége és aktuális állapota a 

meghatározó. Az autonóm válasz által kiváltott viszcerális, endokrin és szomatomotoros válaszok egyrészt 

generális tónusos hatást váltanak ki, másrészt specifikus bemenetet szolgáltatnak a primer és szekunder 

szomatoszenzoros kortex számára. A vizscerális rendszer inputjának fontos része az inzuláris kortex anterior 

része, mely az elsődleges szomatotópiás reprezentációját adja az érzelmi válasz szomatoszenzoros 

komponenseinek lokalizálásában, a szívdobogás, a szédelgés, izomfeszülés, gombócérzés a torokban, émelygés, 

nehézlégzés élmény azonosításában, az érzelem különböző összetevőinek élményszerű, személyes 

megragadásában. Az érzelmi élmény különböző komponenseinek összeillesztésében, az ellentmondásos érzések 

közötti konfliktus regisztrálásában, az azonos csoportba tartozók összefűzésében, és ezzel az érzelemélmény 

átélésében pedig az anterior cinguláris kortex tölt be meghatározó szerepet. Az érzelmi állapotok szervezésében 

leírt területet Papez gyűrű néven említik (4. ábra). Az elmúlt évtizedekben ez az emocionális agynak nevezett 

terület az amygdala és az orbitofrontális területek közötti kapcsolatrendszerrel is kiegészült. Az érzelmeket 

kiváltó események szenzoros feldolgozása során ugyanis az autonóm válaszreakciók mellett képzetek és 

emlékek is felszínre kerülnek. Az amygdala elsősorban akkor aktív, ha az érzelmet kiváltó esemény a 

környezetből származik. Az orbitofrontális kéreg ezzel szemben akkor aktívabb, ha a belső környezetből 

származó interoceptív ingereket kell az érzelmi folyamatba beilleszteni. Az esemény érzelmi tartalmának 

feldolgozása ebben az esetben jelentős mértékben támaszkodik az adott történéssel kapcsolatban rendelkezésre 

álló személyes tapasztalatokra vagy emléktöredékekre. Természetszerűen vetődik fel a kérdés, min múlik az 

előhívott emlékek mennyisége, azok személyes tartalma, részletgazdagsága, egyáltalán mennyiben 

vonatkoztathatóak ezek az élmények az adott aktuális helyzetre? Mi dönti el, hogy van-e valami aktualitása a 

személyes emlékeknek az adott szituációban? 

A felvázolt empátiás folyamatban megmutatkozó érzelmi szabályozó rendszer alkalmas kiindulópont az 

empátiafolyamat elemeinek részletesebb bemutatásához. Számos további kérdést kell azonban még tisztáznunk. 
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Ezek közül a legfontosabb a másik személy érzelmi és mentális állapotainak automatikus reprezentációját 

biztosító tükörneuronok működésének megvitatása, azoknak a faj- és egyedfejlődés során való 

megnyilvánulásainak bemutatása. 

Mielőtt továbblépnénk a motoros válasz és az érzelmi tükrözés folyamatának leírására, be kell mutatnunk az 

érzés és az érzelem – gyakran rokonértelemben használt fogalmainak – hátterében álló agyi mechanizmusok 

közötti lényeges eltérést. 

E két fogalom közti különbségtételt Damasio (1999) munkáira való hivatkozással mutatjuk be. Klasszikus 

értelemben véve, az emocionális állapotok organizációját a James Papez nevével fémjelzett limbikus 

rendszerhez kötik (Papez gyűrű), mely szerint: az érzelmi állapotok nem egy-egy specifikus agyi központ 

aktivációja révén jönnek létre. Az érzelmek szerveződésében az egymással kölcsönösen gátló vagy serkentő 

kapcsolatban lévő hierarchikus neurális rendszer vesz részt, melynek legfontosabb elemeit a 4. ábra tartalmazza. 

3.153. ábra - 4. ábra: A Papez gyűrű leegyszerűsített sémája. Rövidítések: DG, dentate 

girusz; genu IC, genu of the internal kapszula; MTT, mammillothalamic köteg; PP, 

perforant pálya; Sub, subiculum. (Augustinack és mtsai., 2010. Frontiers in Human 

Neuroscience, 4, 1-13. nyomán) 

 

A Papez gyűrű a limbikus rendszer része, az agy mediális területén helyezkedik el. Alapvető közvetítő szerepet 

tölt be a neokortex és a hipotalamusz között. A cinguláris kortexszel való gazdag összeköttetései alapján 

kulcstényezője az emocionális élménytartalom kialakításának. Damasio elképzelése szerint: (a) a szervezet 

szempontjából lényeges inger által kiváltott automatikus muszkuláris, viszcerális válaszok egységes testi 

megjelenését – lényegében a külső szemlélő előtt elfedve működő, cselekvésre ösztönző tényezők összetartozó 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 3. Szomatoszenzoros rendszerek  

 802  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

csoportjait – nevezzük emóciónak. Ezek a válaszra ösztönző tényezők specifikusan és széleskörű kognitív 

tevékenységbe beágyazott módon, további válaszokat mobilizálnak a szervezetben. A határozott kortikális 

feldolgozás, mintarendezés, sémához illesztés eredményeként alakul ki az emócióhoz kapcsolódó érzés. 

Az érzés összetevői: 

• a neurotranszmitter (dopamin, szerotonin, acetilkolin, noradrenalin) rendszer által mobilizált jutalmazással 

vagy büntetéssel kapcsolatos testi élmények (vágyakozás, bizsergés, megélénkülés és így tovább) 

• a szomatoszenzoros kortex, elsősorban az anterior inzula szomatotopiás területein kialakuló térképjellegű 

elrendezés alapján, a belső szervekkel kapcsolatos pozitív vagy negatív élmények megformálásában vesz 

részt, amelyek a viszcerális állapot harmonikus vagy túlingerelt állapotait mutatják, az alábbi 

élménydimenziókban: alulműködés (fáradtság, relaxáció), optimum (harmónia), túlműködés (izgatottság, 

kimerültség) 

• a fenti élmények integrációját, a mozgáskép, a kimenetel és a kivitelezéshez szükséges energia, test és 

környezet közötti figyelmi allokáció mértékének összesített élménye (a kompetencia, realitás, irrealitás és a 

személyesség érzés) megformálását az elsődleges és másodlagos szomatoszenzoros neokortikális területek 

aktivitásmodulációja biztosítja. 

17.4.1. 4.1. Utánzás, tények és vélekedések: a tükörneuron rendszer 

Az elmúlt évtizedek egyik legizgalmasabb és talán a legtöbb vitát kiváltó idegtudományi felfedezése a 

tükörneuronok leírása volt. Mielőtt belevágnánk a tükörneuronok rendszerének részletes ismertetésébe, nézzünk 

néhány egyszerű példát. Induljunk ki szokványos és mégis „rejtélyes” hétköznapi helyzetekből: 

„A konyhapultnál állok, egyik családtagom gőzölgő, teli teáscsészével közeledik. Egy baráti összejövetelről 

beszélgetünk. Beszélgetés közben, anélkül, hogy tudatosan átgondolnám, kicsit arrébb lépek, hogy elérje a 

cukortartót. A beszélgetés gördülékenyen folyik tovább.” Hasonló helyzetek tömegét éljük meg naponta: 

mozdulatokból, gesztusokból, hanglejtésből, arcjátékból viszonylag pontosan kitaláljuk, mi a másik szándéka. 

Ez gyakran automatikusan, szinte észrevétlenül (reflektálatlanul) játszódik le. 

A televízióban egy balesetet mutatnak, melyben valaki megsérül, vérző seb keletkezik a lábán. A balesetet 

nézve lábunk hasonló területén magunk is enyhe kellemetlen érzést érzünk. 

Végül, az alábbi eset egy olyan emberrel történt, aki még nem sok tapasztalatot szerzett kisgyermekekkel. 

„Barátaim két gyermekére vigyáztam a játszótéren. Egyikük még egészen kicsi, nagyjából kettő éves, alig tudott 

beszélni. Az idősebbik gyerek müzliszeletet kért, erre a kicsi is jelezte, hogy szeretne egyet. A kezükbe 

nyomtam egy-egy müzliszeletet. A nagyobbik azonnal enni kezdte, a kisebbik viszont egyre nyugtalanabb lett, 

csapkodott, hadonászott a becsomagolt müzliszelettel. Először azt hittem, tetszik neki a zörgő hang. Egy idő 

után elvettem tőle, arra gondoltam, mégsem kéri. De a kezeit nyújtotta, jelezte, hogy adjam vissza. Az 

eredmény: egyre vadabb csapkodás, nyugtalan visítás, toporzékolás. Értetlenül álltam, kérdezgettem, mi a baj, 

mígnem a közeli padról odakiáltott egy nagymama: „Nem látja, hogy azt akarja, bontsa ki a csomagolásból?” 

Zavarba jöttem, s zavaromat azzal igyekeztem oldani, hogy ezek szerint igaz a közhely: a tapasztalat elősegíti az 

empátiát: Egy gyakorlott nagyszülő könnyedén megértette a helyzetet.” 

Vizsgáljuk meg azonban, mi is történik azokban a helyzetekben, amikor mások mozdulataiból, arckifejezéséből 

értjük meg, mi a szándékuk. A fenti jelenségek megértéséhez a tükörneuronok jelenségét hívjuk segítségül. 

17.4.1.1. 4.1.1. Állatkísérletes adatok 

Az elmúlt 20 év során számos adat gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy rhesus majmok ventrális premotoros 

kérgének F5-ös régiójában, mely az emberi Broca areával homológ területnek tekinthető, sajátos tulajdonságú 

idegsejtek helyezkednek el. A tisztán motoros idegsejtek mellett, itt sajátos vizuomotoros neuronok is 

találhatók: speciális idegsejtek, melyek akkor mutatnak aktivitást, amikor a majom tárgyra irányuló cselevést 

hajt végre, de akkor is tüzelnek, ha a kísérleti állat mindössze megfigyeli, hogy az adott osztályba tartozó 

cselekvést más végzi (legyen ez akár fajtársa, akár a humán kísérletvezető). Ezért ezeket a neuronokat Rizzolatti 

és Gallese munkacsoportja tükörneuronoknak nevezte el (Gallese és mtsai., 1996; Rizzolatti és mtsai., 1996). 

3.154. ábra - 5. ábra: Sejt, mely az akció végrehajtásakor (bal oldali ábrarész) és 

megfigyelésekor (jobb oldali ábrarész) egyaránt tüzel 
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Rhesus majomban egy másik agykérgi területről is bebizonyosodott, hogy tükör karakterű idegsejteket 

tartalmaz. Jellema és Perrett (2003) a halántéklebenyben, a szulkusz temporalis szuperior (STS) mélyén 

detektáltak olyan idegsejteket, melyek nem tükörsejtek ugyan, de komplex cselekvések (tárgyak megragadása, 

manipulálás velük stb.) megfigyelésekor aktiválódnak.3 Valószínű, hogy e vizuális jellemzőikben a 

tükörsejtekhez olyannyira hasonló neuronok szolgáltatják azok inputját. Rhesus majmokban nincsen közvetlen 

kapcsolat az STS és az F5-ös régió között, ám mindkettő közvetlen és kölcsönös összeköttetésben áll az alsó 

parietális lebeny elülső részével (PF régió). A PF területén elhelyezkedő sejtek legalább egyharmada tükörsejt 

karakterű: egyaránt aktivitást mutatnak egy adott cselekvés megfigyelésekor és annak végrehajtásakor 

(Rizzolatti és mtsai., 1997; Gallese, 2001). A cselekvés imitációjakor is regisztráltak sejtaktivitást, ám ez nem 

volt olyan kifejezett. Időközben kimutatták, hogy sötét vizsgálati helyiségben a cselekvés keltette zajok is 

aktiválják a tükörneuronokat (Kohler és mtsai., 2002) – tehát bimodális, audiovizuális neuronokról van szó. 

17.4.1.2. 4.1.2. Emberi adatok 

A megfigyelést és a végrehajtást összekapcsoló neuronális hálózat jelenlétét emberben is leírták.4 

Elektroenkefalográfiás (Gangitano és mtsai., 2001; Cochin és mtsai., 1999; Hari és mtsai., 1998; Fadiga és 

mtsai., 1995), valamint az agyi PET és funkcionális MRI vizsgálatok egyértelműen arra utaltak, hogy emberben 

is létezik a tükörneuronok rendszere. Kimutatták, hogy mások kézhasználatának megfigyelésekor aktiválódik 

egy kérgi neuronhálózat, mely átszövi a premotoros kérget (Broca mezőt), a halántéklebenyben a szulkusz 

temporális szuperior vidékét és a hátsó parietális kéreg területét (Grafton és mtsai., 1996; Rizzolatti és mtsai., 

1996, Decety és mtsai., 1997; Decety és Grezes, 1999; Iacoboni és mtsai., 1999; Buccino és mtsai., 2001)5. A 

motoros végrehajtó rendszer célorientált területei tehát annak ellenére is aktiválódnak, hogy mi magunk 

észrevehető mozgást hajtanánk végre – pusztán a cselekvés látványa alapján. Ugyanakkor a tükörneuronok 

rendszere nem pusztán a cselekvés felismerésére szolgál, hanem a megfigyelt jelenetek értelmének 

azonosítására is (Rizzolatti és mtsai., 2001), mi több lehetővé válik a kimenetel bejóslása (Flanagan és 

Johansson, 2003), valamint a cselekvő céljának, intenciójának felismerése (Iacoboni és mtsai., 2005) is. A 

premotoros területeken kívül a parietális lebenyben is található bimodális jellegű (végrehajtáskor és 

megfigyeléskor egyaránt aktív) régió: a hátsó parietális kérgi terület szomatotop elrendezésű „tükörterületei” 

szintén aktiválódnak aktív cselekvéskor és a mások által végrehajtott cselekvés megfigyelésekor. A megfigyelés 

tehát aktiválja a megfigyelőben az illetékes szomatotop szegmenst (Fogassi és mtsai., 2005), ezzel az adott 

mozgássorozat kinesztéziás reprezentációját hívja elő. 

3.155. ábra - 6. ábra: A humán tükörneuron rendszer frontális és parietális területeinek 

sematikus ábrázolása 

                                                           
3Az STS neuronjainak nincsen motoros kimenete, viszont specifikusan érzékenyek a környezetben zajló célirányos cselekedetekre,  

tárgyakkal való manipulációkra. Ám nyomban „leteszik a munkát”, ha a tárgymanipulációt élettelen gépek, berendezések végzik, s nem 

tüzelnek céltalan, értelmetlen magatartás, mozdulatsor láttán sem. 
4Tekintve, hogy emberben az egysejt aktivitás regisztrálása csak kivételes esetekben lehetséges, kezdetben funkcionális képalkotó 

eljárásokkal kerestek tükörjellegű agyterületeket, s ebben az értelemben célszerű volt inkább tüköráreákról vagy tükörrégiókról beszélni, 

tükörneuronok helyett. 
5Érdemes átgondolni ennek evolúciós értelmezését. Ha elfogadjuk a Broca area és a rhesusok F5-ös régiója közötti homológiát (Matelli és 

munkatársai., 1998), akkor kiderül, hogy az emberi agynak az a területe, melyhez hagyományosan egy humánspecifikus képességet, a 

beszédet rendelték, a nonhumán elődeinkkel nagyon is közeli funkcionális rokonságot mutat. A Broca area, úgy tűnik, nemcsak a 
beszédképzésben játszik szerepet, hanem – az F5-ös régióval igazolt analógia értelmében – a nonverbális megnyilvánulások elemzésében is. 
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Tettamanti és mtsai (2005) kimutatták, hogy a cselekvésekre utaló zajok vagy verbális közlések szintén 

előidézik a megfelelő szomatotop, bal féltekei fronto-temporális neuronkör aktivitását. Továbbá: a cselekvés 

élményét a cselekvést leíró mondatok megértése is előhívja (Aziz-Zadeh és mtsai., 2006), tehát nem pusztán 

vizuális bemenettel rendelkező neuronális rendszerről van szó. Külön figyelmet érdemelnek azok az agyi 

területek, melyek érzelmi állapotokat tükröző arckifejezések kinyilvánításakor és megfigyelésekor egyaránt 

aktívak: az alsó frontális tekervény, a hátsó parietális területek, a szulkusz temporalis szuperior mellett meg kell 

itt említeni az inzuláris kérget és az amygdalát is (Iacoboni és mtsai., 2005), ez esetben tehát a limbikus 

területek is bevonódnak. Később még részletesen kitérünk majd arra, hogy ez utóbbi vizsgálatok az empátia 

neuronális alapjainak megértéséhez visznek közelebb. 

Adott viselkedés megfigyelése tehát többé-kevésbé automatikusan kiváltja annak beágyazott neuronális 

szimulációját. A folyamat nem tudatos döntés következménye. Inkább a tapasztalati megértés implicit formája 

ez, amikor annak alapján modellezzük, amit a másik érez, amit mi éreznénk, miközben hasonlóan járunk el. Ez a 

modellező folyamat a beágyazott szimuláció. A tükörneuronok képezhetik e mechanizmus neurobiológiai 

hátterét. A tüköráreák aktivitása egy „mi középpontú” interszubjektív világba vezet: általuk lehetséges mások 

megnyilvánulásának közvetlen, testszintű átélése és érzelmi állapotaik prereflektív ismerete (Gallese és 

Goldman, 1998; Goldman és Gallese, 2000; Gallese, 2001). Úgy tűnik, ez a személyes, test-alapú tapasztalati 

tudás az, mely lehetővé teszi intencionális hangolódásunkat másokhoz, hogy azután létrehozzuk egymás 

„legkisebb közös többszörösét”. Az utóbbi időben feltárt neuronális folyamatok úgyszólván összekötik a testi 

élmény szintjén elraktározott, sokrétű, személyes élményvilágunkat a másokról feltételezett, többnyire 

önmagunk előtt is rejtett meggyőződéseinkkel (Gallese, 2006). Ezen a ponton a környezetétől elhatárolt elme 

fogalma neuronális szinten is kérdésessé válik.6 

A tükörneuronok/tüköráreák a társas interakciók interszubjektív (alanyközi) felfogásának neuronális hátteréül 

szolgálhatnak. A tükörjelenségek segítségével lehetségessé válik, hogy mások intencióihoz hangolódjunk. Az 

intencionális hangolódás révén a másik több lesz, mint egy reprezentációs rendszer a sok közül, hanem önálló 

életre kel, ugyanolyan élő személlyé válik, mint mi magunk (Gallese és mtsai., 2004). Eszerint szociális 

készségeink rendelkeznek egy alapvetően non-deklaratív, pre-reflektív vonással). Az interszubjektív 

megközelítés a szociális működés alulról felfelé szerveződő (azaz „bottom-up”) felfogását képviseli. 

17.4.1.3. 4.1.3. Az empatikus tükrözés 

Térjünk vissza az empátiához. A tükörneuronok létét elsőként motoros aktusok megfigyelése/ végrehajtása 

kapcsán írták le, s sokáig a humán vizsgálatok is ilyen helyzeteket tanulmányoztak. Régi tapasztalat azonban, 

                                                           
6 Nem csoda tehát, hogy a tökörneuronok oly sok vitát váltottak ki, hiszen létezésük több kognitív pszichológiai, dinamikus pszichoterápiás, 
sőt filozófiai és társadalomfilozófiai kérdést is felvet. 
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hogy mások motoros imitációja elősegíti az érzelmi állapotuk jobb megértését is. Mára már klasszikusnak 

számító „laboratóriumi” megfigyelések már évtizedekkel korábban igazolják ennek jelentőségét. Fiatal párokról, 

vagy interjú helyzetben készített felvételek elemzésekor kimutatták, hogy minél jobban tükrözik a partnerek 

egymás arcjátékát, annál kifejezettebb érzelmi összhang, rapport alakul ki közöttük (Zajonc és mtsai., 1987; 

Cole, 2001). Andreasson, Dimberg (2008) szintén klasszikus, és korábban itt már bemutatott vizsgálataiban 

dühös és boldog arcokat mutatott kísérleti személyeknek, miközben az arcizmok és a szemöldökizom aktivitását 

vizsgálta, s azt találta, hogy a szemlélők mimikai izmai együtt mozognak a képekkel. Egy ötletes vizsgálatban a 

résztvevőket két csoportra osztották, az egyik csoport tagjai ceruzát tartottak a fogaik között, a másik csoportban 

ilyen feladat nem volt. Mindkét csoportnak emberi arcok érzelmi kifejezését kellett megfigyelnie. Az a csoport, 

amelyik, nem tartott a fogai között ceruzát, azaz szabadon használhatta a mimikai izmait imitáció céljára, sokkal 

pontosabban észlelte mások érzelmi arckifejezésének változásait (Niedenthal és mtsai., 2005). 

E jól ismert tapasztalatok magyarázatára segítségül hívhatók a tükörneuronok. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a 

tükörneuronok által, szimulatív módon éljük át mások érzéseit azáltal, hogy mozgásaikat utánozzuk. A 

tükörneuronok tehát egy reflektálatlan, automatikus szimulációt tesznek lehetővé, mely anélkül, hogy tudatosan, 

szándékosan megérteni próbálnánk, önkéntelenül elénk tárja az adott mimikai mozgással társuló szubjektív 

élményt. Ez jól illeszkedik azzal a korábban már bemutatott jelenséggel, hogy az imitáció és a mimikri révén 

képesek vagyunk átérezni a másik érzelmi állapotait. A vizsgálatokban is azt találták, minél „kaméleonszerűbb” 

volt egy-egy kísérleti alany, annál empatikusabbnak bizonyult (Chartrand és mtsai., 1999). 

A fentiek alapján léteznie kell neuronális összeköttetésnek a tükörrégiók, illetve az érzelmi feldolgozásért 

felelős, limbikus agyi területek között. Tudnunk kell azonban, hogy e területek meglehetősen távol esnek 

egymástól. Az anatómiai ismeretek alapján az inzula tűnik esélyesnek, mint olyan lehetséges régió, mely 

interfészként viselkedhet a két hálózat között. Az esetleges anatómiai kapcsolat azonban még közel sem jelent 

minden esetben funkcionális kapcsolatot. Egy elmés funkcionális MRI vizsgálatban (Carr és mtsai., 2003) az 

egészséges résztvevőknek alapérzelmeket kifejező arcokat kellett nézniük, másrészt alapérzelmeket kellett 

imitálniuk. És valóban, amikor a résztvevők a képeket szemlélték, akkor a klasszikus tükörrégiók mellett 

aktiválódott az inzuláris kéreg és egyes limbikus területek, különösen az amygdala. Míg imitáció során e 

területek aktivitása fokozódott. E vizsgálat egy bizonyítéka annak, hogy a tükörrégiók valamiféle belső 

imitáció/cselekvés-szimuláció révén segítik elő mások érzelmeinek megértését. 

17.4.1.4. 4.1.4. Igazolták-e sejtszinten a tükörneuronok létét emberben? 

Felmerül a kérdés: léteznek tükörneuronok az emberi agyban is? Ha végiggondoljuk, hogy mennyire általános 

és gyakori a másik tükrözésének jelensége, azaz amikor a környezetünkben lévő emberek mozdulataiból 

kitaláljuk, mi az aktuális szándékuk, joggal feltételezhetjük, hogy az emberi agyban is jelen vannak a 

tükörneuronok. Sokáig azonban csak indirekt bizonyítékok álltak rendelkezésre ezzel kapcsolatban. Jó ideig 

váratott magára a humán tükörneuronok egysejt aktivitás regisztrálásával történő, közvetlen bizonyítása, hiszen 

az egysejt aktivitás elvezetése az emberi agyban meglehetősen problematikus, kísérleti céllal nem is lehetséges. 

Így azután sokáig puszta hipotézis maradt az emberi tükörneuronok léte, és indirekt módon, funkcionális agyi 

képalkotó vizsgálatokkal következtettek a létezésükre. Meg kell jegyezni, hogy ez jelentős mértékben 

hozzájárult a szkepticizmushoz, mely a tükörneuronok humán jelentőségét övezte. 

Mígnem 2010-ben egy kaliforniai munkacsoport közvetlen elektrofiziológiai módon bizonyította létezésüket 

(Mukamel et al, 2010). A történet azzal indult, hogy az UCLA egyik idegsebésze, Itzhak Fried, súlyos, 

terápiarezisztens epilepsziások kezelésével foglalkozik oly módon, hogy műtétileg eltávolítja az epilepsziás 

gócot. Ehhez azonban szükséges a góc pontos lokalizálása, melyet a feltételezett góc közelébe bevezetett 

mikroelektródával végeznek. S míg arra várakoztak, hogy a pácienseknek spontán rohamuk legyen, felkérték 

őket egy tudományos kutatásban való részvételre, hiszen itt volt a vissza nem térő alkalom az egysejt 

tevékenység regisztrálására. Végül összesen 11 tükör természetű sejtet regisztráltak, melyek egyaránt tüzeltek 

bizonyos arckifejezések és kézmozdulatok látványakor, s azok végrehajtásakor is. Nem tüzeltek viszont, ha a 

résztvevők írásban olvasták az adott mozdulatot leíró szót, s ezzel megcáfolták, hogy a tükörneuronok puszta 

vizuális sejtek lennének, melyek mind a mozdulat, mind a mozdulatot leíró szó látványára tüzelnek. 

Ám a fenti kutatócsoportnak nem állt módjában befolyásolni az elektróda helyét! Szigorú etikai elvek szerint az 

elektróda mindig az epilepszia-gócgyanús agyterületekre került, s egyáltalán nem a klasszikus tüköráreákba – a 

ventrális premotoros kéregbe és a inferior parietális lebenybe –, ahol pedig humán vizsgálatokban először 

találtak funkcionális agyi képalkotókkal tüköraktivitást (Iacoboni és Mazziotta, 2007; Keysers, Gazzola, 2009; 

Keysers, 2009). Semmi kétség, a humán vizsgálatokban eleinte az állatkísérletes adatok miatt szenteltek ekkora 

figyelmet ezeknek az agyi területeknek, függetlenül attól, hogy állatkísérletben igazolták, hogy e területek több 

mint 90%-a nem tükörsejt. Azután később tüköráreának bizonyult az elsődleges szomatoszenzoros kéreg, a 
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szupplementer motoros área és a bizonyos temporális lebenyterületek is (Evangeliou et al, 2009; Gazzola és 

Keysers, 2009; Turella és mtsai., 2009; Iacoboni et al, 2001). 

Mukamel és mtsai. vizsgálatában a páciensek elektródái a cinguláris kéregben, a szupplementer motoros kéreg 

(SMA) területén, valamint mediális temporális régióban helyezkedtek el. Ezen belül az SMA, a hippokampusz, 

a parahippokampális kéreg és az entorhinális kéreg területén találtak tükörsejteket. Mindennek következtében át 

kell alakítanunk a tükörneuronokról kialakult nézeteinket: úgy tűnik, a tükörneuronok csak az idegsejtek kis 

részét teszik ki, ám sok agyterületen jelen vannak. Felmerül, hogy a tükörneuronok is a Hebb szabálynak 

megfelelően alakulnak: amikor végrehajtunk egy cselekvést, a végrehajtásban résztvevő sejtek nagyjából 

ugyanabban az időben tüzelnek, mint azok a sejtek, melyek részt vesznek abban, hogy lássuk, halljuk, 

érzékeljük magunkat a cselekvés végrehajtása közben. Ismételt cselekvés végrehajtáskor, miközben ismételten 

észleljük is magunkat a cselekvés közben, működésbe lép a Hebb szabály: egyre szorosabb összeköttetés jön 

létre a cselekvést végrehajtó és azt érzékelő sejtek között – s feltehetően nem csak a ventrális premotor területen 

és az inferior parietális lebenyben, hanem az SMA és a mediális temporális lebeny területén is. E folyamat 

következtében alakulnak ki azok a sejtek, melyek kettős karakterűek. Ez nem is olyan ritka a szociálisan 

érzékeny humán idegrendszerben, mely abba az irányba fejlődött, hogy a cselekvéseket a percepcióval kapcsolja 

össze. 

17.4.1.4.1. 4.1.4.1. Tükrözzem vagy ne tükrözzem, amit látok? 

A tükörneuronok léte már kezdetek óta felvetette a következő „logikus” kérdést: ha mások cselekvésének 

látványakor motoros neuronjaink aktiválódnak, hogyan lehetséges, hogy mégsem hajtjuk végre magát a 

cselekvést, azaz mégsem imitáljuk a cselekvést? A funkcionális képalkotó vizsgálatok azt találták, hogy a 

premotoros kéregtől eltérően az elsődleges mozgatókéreg éppen hogy deaktiválódik, miközben mások 

cselekvését nézzük (Gazzola és Keysers, 2009). Az SMA-ról feltételezték, hogy „kapuzza” az átjárást a 

premotoros kéreg és az elsődleges mozgatókéreg között. Mukamel és mtsai. (2010) megerősítették ezt a 

feltételezést: Összesen 11 „anti-tükörneuront” találtak az SMA területén: ezek a sejtek fokozott aktivitást 

mutattak, amikor a személy mozgásos cselekvést hajtott végre, ugyanakkor az alapvonal alá csökkent az 

aktivitásuk, amikor a vizsgálati személy csak szemlélte mások cselekvéseit. Kézenfekvőnek látszik, hogy az 

SMA-ban elhelyezkedő anti-tükörneuronok a cselekvés végrehajtáskor nyitják a kaput, a cselekvés látványakor 

azonban zárják. Így lehetséges, hogy a neuronális tükrözés nem vezet tényleges imitációhoz. 

Ugyanakkor, az anti-tükörneuronok egy másik jelentőséggel is bírnak. Hiszen hogyan tudnánk másképp 

eldönteni, hogy ki az általunk észlelt cselekvés végrehajtója (mi magunk, avagy az általunk szemlélt másik?), ha 

nem éppen e sejtek segítségével? 

17.4.1.5. 4.1.5. Szimuláció avagy emuláció? 

Látható, hogy a tükörneuronok felfedezése számos új szempontot emel be az emberi interakciók megértésébe. 

Viszonylag sokáig kétkedéssel fogadták létüket, divatos érvelés volt, hogy emberi agyban nem sikerült még 

regisztrálni tükörjellegű egysejt aktivitást. Ez az érv azonban mostanra megdőlt. Ez a tény nem kis kihívás elé 

állította a kognitív idegtudomány kutatóit és az elmével foglalkozó filozófusokat. 

A kognitív idegtudomány és az elmével foglalkozó filozófusok ugyanis hagyományosan individuális, 

szolipszista rendszernek tekintik az elmét.7 A klasszikus, descartes-i alapokon nyugvó felfogás szerint a 

környezettől elhatárolt elme reprezentálja az eleve adott tulajdonságokkal rendelkezőnek feltételezett világot. 

Nem nehéz belátni azonban, hogy a kognitív, megismerő folyamatok soha nem függetleníthetők az egyén testi 

létezésétől és szubjektív nézőpontjától, tehát részben a saját testbe, részben a fizikai és társas közegbe 

ágyazottak.8 Így a kognitív idegtudomány újabb irányzataiban afelé tolódik a hangsúly, ahogy a mentális 

aktivitások testet öltenek és szenzomotoros folyamatok révén szerveződnek. A fizikális, testi jelleg mellett nem 

hagyják figyelmen kívül, hogy a mentális tevékenységek mindenkor társas közegbe ágyazottan keletkeznek. E 

látszólag divergáló szempontok az intencionalitás beiktatásával hozhatók közös nevezőre. A kognitív 

                                                           
7Ennek oka, hogy a kognitív tudomány klasszikus felfogása szerint a tudat passzív, tükröző jellegű: az objektív külvilág képek, egyéb 

érzetek formájában reprezentálódik, majd tudatosul. Azonban a környezettel való interaktív kapcsolódás, a dinamikus intencionális jelleg 

miatt rögtön nehézségeink támadnak, ha mindezt olyan elemi kognitív folyamatokkal próbáljuk leírni, melyek egy az egyben 
megfeleltethetőek az alapul szolgáló biológiai folyamatoknak. 
8Ez a nézőpont filozófiailag már Husserlnél is megjelenik, s általában jellemző a fenomenológiai felfogásra, de találunk erre utalásokat az 

egzisztencialista filozófiában és a hermeneutikában is. Husserl az intencionalitás fogalmának bevezetésével a reprezentációkra épülő 
ismeretelmélet kritikáját adta. Az intencionalitás a személyes élmény fontosságát, a személy és külvilág egymásra utaltságát és 

kölcsönösségét teszi a középpontba. A dinamikus és intencionális jelleg miatt tehát a neurokognitív rendszer nem fogható fel izolált, 

környezetétől elhatárolt egységként, és a bonyolultabb kognitív folyamatok csak azzal a világgal való összefüggésben ragadhatók meg, 
melyben testi élmények révén mozgunk, viselkedünk, másokhoz kapcsolódunk. 
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idegtudomány tehát egyre inkább annak feltárására törekszik, ahogyan kitaláljuk, miként vélekedik, mit 

szándékozik tenni a velünk interakcióban álló másik ember. Egyre több adat gyűlik össze az elmeolvasás, a 

mentalizáció (Baron-Cohen, 1995; Fodor, 1994; Leslie, 1987) jelenségkörét illetően. A kognitív idegtudomány 

álláspontja azonban továbbra is túlnyomórészt harmadik személyű, reflektív álláspont. 

17.5. 5. Összegzés 

A kognitív idegtudomány képviselői vitatják a prereflektív, szimuláción alapuló tükrözés lehetőségét, valamint 

ennek az empátiában, mások megértésében játszott elsődleges szerepét. Megkérdőjelezik a megfigyelés és a 

cselekvés közötti (a fentiekben részletezett) közvetlen átkapcsolást. A tükörneuronokkal kapcsolatos adatokból 

pedig inkább a kognitív feldolgozás jelentőségét emelik ki: a cselekvés-tükrözés lehetővé teszi, hogy a 

megfigyelő azáltal értse meg az általa szemlélt cselekvést, hogy kivonatolja és reprezentálja annak célját, 

jelentését. Ezzel nem vonják kétségbe tehát, hogy a tükörneuronok alapvető szerepe a szemlélő számára 

érthetővé tenni az adott cselekvés célját (Fogassi és mtsai., 2005). Vitatják azonban a direkt és automatikus 

összekapcsolás egyre népszerűbbé váló hipotézisét, miszerint mások akcióját úgy értjük meg, hogy a látvány 

szimulációs rezonanciát idéz elő a mozgató rendszerben. A kognitív idegtudomány sokkal inkább előrejósló 

(emulatív) akciómonitorozást hangsúlyoz, amikor a megfigyelőben végbemenő akciótükrözés nem közvetlen, 

rövidre zárt összekapcsolás, hanem egy bonyolult feldolgozás segítségével megvalósuló emulatív cselekvés-

rekonstrukció (Csibra, 2007). 

A tükörneuronokat kísérő lelkesedés közepette nem hagyható figyelmen kívül ez a megközelítés. Ám a „ráció 

vagy intuíció” ősi ellentétét élesztjük újra, ha akár a szimulatív, akár az emulatív működésmódnak kizárólagos 

szerepet tulajdonítunk. Kézenfekvő, hogy szituációtól függően mindkét megközelítés igaz lehet, s időnként akár 

párhuzamosan is futhat. Eszerint az explicit, tudatos feldolgozás esetén a környezetből érkező információ 

reflektív, „top-down” jellegű (=felülről lefelé történő), harmadik személy perspektívájú feldolgozása zajlik. 

Azonban a jelenségek implicit (tudattalan) szintjén – úgy tűnik – átjárhatóbbak a személyek közötti mentális 

határok, s az így keletkező szubjektív élmények jobbára reflektálatlanok. Azzal egyidejűleg, hogy objektíven, 

bevonódás nélkül szemléljük társainkat, bizonyos mértékig szubjektíven is megtapasztaljuk élményeiket, mintha 

magunkat élnénk meg mint az adott cselekvés végrehajtóját. Ez utóbbi tehát az első személyű, „szimulatív” 

megközelítés, mely intuitív tudást eredményez. Így azután társas környezetünk benépesül vágyakkal rendelkező 

szubjektumokkal, akik ugyanúgy intencionális kapcsolatban állnak a világgal, mint mi magunk (Gallese, 2006). 

Ennek értelmében nem pusztán mások elidegenedett, harmadik személyű megfigyelői vagyunk, hanem sokkal 

árnyaltabban, első személyű nézőpontból is átéljük, amit mások tesznek, tapasztalnak, éreznek. Az implicit 

folyamatok szintjén sokkal kevésbé vagyunk környezetünktől elhatárolva, mint ahogy arra expliciten 

reflektálunk. 

Különös jelentősége van mindennek azokban a helyzetekben, amikor professzionálisan kerülünk kapcsolatba 

intenzív érzelmi állapotokkal (pl. a segítő foglalkozások esetében), illetve a szoros érzelmi kapcsolatokban, 

például az anya-gyerek kapcsolatban. Ám ne feledjük, életünk minden percét átszövi a jelenség, hogy nem 

környezetünktől hermetikusan elhatárolt lények vagyunk, hanem határaink bizonyos mértékig átjárhatóak. Az 

orvos és a beteg kapcsolatára is ugyanez érvényes. Nem is vagyunk olyan távol egymástól. 

17.5.1. Tesztkérdések 

1. Az empátiás ember képességeinek fő jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. képes mások helyzetébe beleélni magát 

B. pontosan ki tudja olvasni a másik ember fejéből a személyes élettörténetét 

C. képes megjósolni mások várható viselkedését 

D. viszonylag pontosan meg tudja állapítani a másik ember szándékait 

2. Az empátia kiváltásában fontos neurális hálózat fő elemei (az oda nem illőt jelölje). 

A. anterior cinguláris kortex 

B. anterior inzula 

C. hipofízis 
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D. elsődleges és másodlagos szomatoszenzoros területek 

3. Melyik állítás igaz az alábbiakból: 

A. A tükörneuronok akkor aktiválódnak, ha mások arckifejezését utánozzuk. 

B. A tükörneuronok aktivitása akkor a legnagyobb, ha tükörképünket szemléljük. 

C. A tükörneuronok egyaránt tüzelnek egy cselekvés végrehajtásakor és az adott cselekvéssor szemlélésekor. 

D. A tükörneuronok fontos szerepet játszanak az emlékezeti funkciókban. 

4. Hová lokalizálódik emberben a tükörneuron rendszer (MNS) frontális része? 

A. Frontális pólus 

B. Orbitofrontális területek 

C. Mediális frontális lebeny 

D. Premotoros kéreg 

5. Az alábbiak közül melyik agyi régióra jellemző, hogy egyaránt aktiválódik érzelmi állapotokat tükröző 

arckifejezések megfigyelésekor és kinyilvánításakor? 

A. Látókéreg 

B. Orbitofrontális kéreg 

C. Temporális pólus 

D. Az amygdala és inzuláris kéreg 

6. Hogyan regisztrálják emberben a tükörneuronok egysejt aktivitását? 

A. Jó felbontású funkcionális MRI-vel. 

B. Terápiarezisztens epilepszia lokalizálásához bevezetett elektródával. 

C. PET-tel. 

D. EEG-mapping segítségével. 

7. Melyik alábbi állítás NEM igaz az anti-tükörneurokra? 

A. Szinte minden kérgi területen megtalálhatók. 

B. Fontos szerepük van abban, hogy a mások által végrehajtott cselekvéseket elkülönítsük a sajátunkétól. 

C. A szupplementer motoros área területén írták le őket. 

D. Működésüknek köszönhető, hogy mégsem hajtjuk végre a látott cselevést. 

8. Melyik mondat NEM igaz az alábbiakból? 

A. A mimikri az affektív szinkronizáció alacsony kognitív kontrollja mellett zajló hasonulás. 

B. A néhány órás csecsemőknél is megfigyelhető a szülő mimikájára válaszoló mimikri jelensége. 

C. Depressziós betegek bizonytalan érzelmi állapotokat tükröző arckifejezések szemlélésekor inkább a 

negatív érzelmi állapotokkal azonosulnak. 

D. Depressziótól szenvedő személyek fokozottan figyelik az arc alsó harmadán a zigomatikus és orbikuláris 

izmok mozgásához kötődő mosolyt. 
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9. Melyik alábbi állítás NEM igaz a Papez gyűrűvel kapcsolatban? 

A. A Papez gyűrű a limbikus rendszer része, az agy mediális területén helyezkedik el. 

B. Alapvető közvetítő szerepet tölt be a neokortex és a hipotalamusz között. 

C. Ez az agyterület alapvető szerepet játszik azokban a feldolgozó folyamatokban, melyek során kialakul az 

emóciókhoz csatlakozó érzés. 

D. A cinguláris kortexszel való gazdag összeköttetései alapján kulcstényezője az emocionális élménytartalom 

kialakításának. 

10. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 

A. A tükörneuronok tehát egy reflektív, tudatos szimulációt tesznek lehetővé. 

B. A tükörneuronok által tudatosan átvesszük mások érzéseit azáltal, hogy mozgásaikat utánozzuk. 

C. Az imitáció és a mimikri révén képesek vagyunk átérezni a másik érzelmi állapotait. 

11. Az empátia kiváltásában fontos neurális hálózat fő elemei (az oda nem illőt jelölje). 

A. anterior cinguláris kortex 

B. anterior inzula 

C. cerebellum 

D. elsődleges és másodlagos szomatoszenzoros területek 

12. Hová lokalizálódik emberben a tükörneuron rendszer (MNS) frontális része? (az oda nem illőt 

jelölje). 

A. thalamus 

B. Orbitofrontális területek 

C. Mediális frontális lebeny 

D. Premotoros kéreg 

13. Hogyan regisztrálják emberben a tükörneuronok egysejt aktivitását? (az oda illőt jelölje) 

A. 10T felbontású funkcionális MRI-vel. 

B. Terápiarezisztens epilepszia lokalizálásához bevezetett elektródával. 

C. PET-tel. 

D. EEG-mapping segítségével. 

14. Melyik mondat NEM igaz az alábbiakból? 

A. A mimikri az affektív szinkronizáció alacsony kognitív kontrollja mellett zajló hasonulás. 

B. Az újszülött képes a metakommunikációra. 

C. Depressziós betegek bizonytalan érzelmi állapotokat tükröző arckifejezések szemlélésekor inkább a 

negatív érzelmi állapotokkal azonosulnak. 

D. Depressziótól szenvedő személyek fokozottan figyelik az arc alsó harmadán a zigomatikus és orbikuláris 

izmok mozgásához kötődő mosolyt. 

15. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 
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A. A tükörneuronok tehát egy reflektív, tudatos szimulációt tesznek lehetővé. 

B. A percepció a valóság pontos tükörképét adja, függetlenül attól mit is gondolunk a dolgokról. 

C. Az imitáció és a mimikri révén képesek vagyunk átérezni a másik érzelmi állapotait. 
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4. fejezet - 4. Autonóm idegrendszer 

1. 4.a. Az autonom idegrendszer fejlődése (filo- és 
ontogenesis), felépítése, általános működési 
sajátosságai). – Tamás Andrea [Szakmai lektor: 
Juhász Tamás] 

A vegetatív (autonóm vagy visceralis) idegrendszer a központi és perifériás idegrendszer azon része, 

amelynek szerepe a szervezet belső egyensúlyának – a Claude Bernard-i millieu intérieur- megtartása. Az élő 

szervezetek képes alkalmazkodni a külső környezeti tényezők szélsőséges változásaihoz a homeostasis 

segítségével, ami biztosítja a belső milliő fenntartását. A homeostatsis szabályozásában számos humorális 

(elsősorban hormonális) és anyagcsere folyamat vesz részt, de ezen folyamatok összehangolását a vegetatív 

idegrendszer végzi, ami biztosítja a különböző környezeti változásokhoz való gyors és dinamikus 

alkalmazkodást. A vegetatív idegrendszer fő szerepe a zsigerek, mirigyek, az erek és a simaizomzat beidegzése. 

A zsigerek működésének ellenörzését és szabályozását nem csak efferens (mozgató) rostjaival végzi, hanem 

afferens (érző) rostok is tartoznak a rendszerhez. 

1.1. 1. A vegetatív idegrendszer általános működési sajátosságai 

1.1.1. 1.1. A vegetatív idegrendszer általános felépítése 

A vegetatív idegrendszer felépítése eltér a somatikus idegrendszerétől, ugyanis az autonóm idegrendszer fontos 

központokkal rendelkezik a központi idegrendszeren kívül is, amelyeket a dúcok és a vegetatív fonatok képezik. 

Ezek a perifériás központok biztosítják szabályozásuk függetlenségét (innen származik az autonóm idegrendszer 

fogalma) és biztosítják azt, hogy egyes szervek a központi idegrendszeri kapcsolataik megszakítása után is 

megőrzik funkciójukat. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy ezek a perifériás kapcsolóállomások a központi 

idegrendszerrel szoros összeköttetésben állnak. 

A vegetatív reflexív efferens szára mindig két neuronból épül fel. Az első neuronok a központi idegrendszerben 

találhatók (az agyidegmagokban valamint a gerincvelő lateralis szarvában) és axonjaik nem érik el a célszervet, 

hanem előbb egy perifériás dúcban átkapcsolódnak. A központi idegrendszer efferens vegetatív neuronjait 

praeganglionalris neuronoknak nevezzük, mert axonjai a periférián vegetatív dúcokban végződnek. Ezek az 

axonok velőshüvelyes, vékony, B típusú rostok. A dúcokban találhatók az efferens szár második neuronja, amit 

postganglionaris neuronnak hívnak, ezek axonjai érik el a célszervet, amelyek velőtlen, C típusú axonok. Egy 

preganglionaris neuron akár 15-20 postganglionaris neuronal létesíthet kapcsolatot bíztosítva a vegetatív rostok 

gazdag hálózatát az effektor szervek körül. 

A vegetatív idegrenszer két fő része a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer. A szimpatikus 

idegrendszer preganglionaris neuronjainak perikaryonjai a thoracalis 1 és lumbalis 3-as gerincvelői szelvények 

oldalszarvában, a nucleus intermediolateralisban találhatók, ezért ezért thoracolumbalis idegrendszernek is 

nevezzük. A paraszimpatikus idegrendszer praeganglionaris neuronjai az agytörzsi visceromotoros magokban 

(n. oculomotorius (III), nervus facialis (VII), nervus glossopharyngues (IX), nervus vagus (X)) és a gerincvelő 

sacralis 2 és 4-es szegmentumaiban helyezkednek el, ezért craniosacralis idegrendszernek is nevezzük. (1 kép) 

4.1. ábra - 1. ábra: A vegetatív idegrendszer általános felépítése 
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A szimpatikus idegrendszer postganglionaris neuronjainak axon terminálisában 90%-ában mutathatók ki 

noradrenalint tartalmazó szinaptikus vezikulák, ezeket adrenerg rostoknak hívjuk. Ezzel szemben a szimpatikus 

postganglionaris rostok 10%-ban az acetil-kolin a neurtranszmitter, ezért kolinerg rostoknak nevezzük ezeket 

(pl.: verejtékmirigyeket beidegző rostok). A paraszimpatikus postganglionaris végkészülékekben lévő 

vezikulákból minden esetben acetil-kolin szabadul fel, ezért valamennyi paraszimpatikus postganglionaris rost 

kolinerg. 

1.1.2. 1.2. A vegetatív idegrendszer általános élettani működési sajátosságai 
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A zsigerek többsége kettős (szimpatikus és paraszimpatikus) beidegzéssel rendelkezik. A vegetatív idegi 

szabályozás gyakran úgy történik hogy az elentétes hatást kifejtő szimpatikus és paraszimpatikus impulzusok 

együttesen állítják be az aktuális aktivitási szintet, ezt “szimpatikus-paraszimpatikus antagonizmusnak” 

nevezzük. 

Sok esetben az antagonizmus úgy jön létre, hogy a szimpatikus és paraszimpatikus axonok ugyanazon 

effektorsejtet idegzik be, és fejtenek ki rajta ellentétes hatásokat. A szív ingerképző és ingerületvezető rostjainak 

beidegzésében szimpatikus és paraszimpatikus (nervus vagus) rostok is részt vesznek. A szimpatikus innerváció 

a szívfrekvenciát gyorsítja, a paraszimpatikus innerváció pedig lassítja a szívizom összehúzódásának 

frekvenciáját. A 70-75/perc normál nyugalmi szívfrekvencia a szimpatikus és paraszimpatikus hatások eredője, 

de nyugalomban a paraszimpatikus hatás nagyobb mértékű, mint a szimpatikus hatás. 

A szimpatikus-paraszimpatikus antagonizmus másik formája az, amikor az adott funkciót antagonista effektorok 

biztosítják. Ilyen mechamizmus alapján működik a szem pupillaátmérőjét szabályozó izmok beidegzése, ami a 

szembe jutó fény mennyiségét képes szabályozni. A pupilla átmérője paraszimpatikus hatásra szűkül, ugyanis a 

musculus sphincter pupillae ( a szivárványhártya paraszimpatikus beidegzésű körkörös izma) összehúzódik, 

ezzel szemben szimpatikus hatás következtében a musculus dilatator pupillae ( a szivárványhártya szimpatikus 

beidegzésű radiális izma) húzódik össze, amely tágítja a pupilla átmérőjét, így növeli a szembe kerülő fény 

mennyiségét. 1. animáció 

1. animáció: Pupillareflex. 

 

1. animáció: Pupillareflex. 

Vannak olyan szervek is, amelyek csak szimpatikus vagy csak paraszimpatikus beidegzéssel rendelkeznek. Az 

erek többségének simaizomzatát kizárólag szimpatikus rostok idegzik be, így ezen erek tónusát kizárólag 

szimpatikus impulzusok határozzák meg, ezzel szemben a húgyhólyag izomzatának beidegzésben pedig csak 

paraszimpatikus rostok vesznek részt. Ilyenkor a változásokhoz való alkalmazkodást az adott innerváció 

aktivitásváltozása hozza létre. 

Több irodalom az enterális idegrendszert az autonóm rendszer egy harmadik tagozatába sorolja. Az enterális 

idegrendszerben nincs valamennyi neuronnak központi kapcsolata és itt szenzoros és interneuronok is 

találhatók. Paraszimpatikus hatás a bélmozgást serkenti, míg a szimpatikus hatás a bélmozgást gátolja. 

A vegetatív idegrendszer kettőssége a zsigeri érző rostokra nem érvényes, mert a szervek viscerosensoros 

beidegzése egységes. Ezek mind a szimpatikus, mind a paraszimpatikus idegrendszerhez is kapcsolódhatnak. A 

pseudounipolaris idegsejtek prerykaryonjai redszerint az érző dúcokban foglalnak helyet, de érző neuronok 

előfordulhatnak az intramurális fonatokban is, és ezek a periférián (pl: paravertebralis szimpatikus dúcok) 

záródó reflexíveket hozhatnak létre. 

1.2. 2. A paraszimpatikus idegrendszer felépítése (efferens 
rostok) 

1.2.1. 2.1. Paraszimpatikus idegrendszer általános felépítése (efferens rostok) 

A paraszimpatikus idegrendszer praeganglionaris idegsejtei az agytörzsi visceromotoros magokban és a 

gerincvelő sacralis 2. és 4. szelvényeinek intermedier zónájában találhatók A paraszimpatikus rendszert a 

preaganglionaris sejtjeinek elhelyezkedése miatt craniosacralis idegrendszernek is nevezzük. A myelinhüvellyel 

rendelkező praeganglionaris rostok különböző agyidegekkel (nervus oculomotorius (III), nervus facialis (VII), 

nervus glossopharyngeus (IX), nervus vagus (X), nervus accessorius (XI)) és a második, harmadik és negyedik 

sacralis idegekkel hagyják el a központi idegrendszert. A praeganglionaris rostok a feji paraszimpatikus 

dúcokban, a nervus vagus rostjai pedig az egyes zsigerek közelében vagy falában átkapcsolódva mirigyeket és 

simaizmot idegeznek be. Ezen postganglionaris rostok vékony myelinhüvellyel rendelkeznek vagy velőshüvely 

nélküli rostok, és mivel a ganglionok a szervek falában vagy annak közelében helyezkednek el, ezért a 

postganglionaris rostok lényegesen rövidebbek, mint a szimpatikus rostok. A cranialis szakaszok a 

paraszimpatikus idegrendszernek négy perifériás ganglionját tudjuk elkülöníteni. Ezek perifériás ganglionok a 

ganglion ciliare, a ganglion submandibulare, a ganglion pterygopalatinum és a ganglion oticum. (2. kép) 

4.2. ábra - 2. ábra: A cranialis paraszimpatikus rendszer általános felépítése 
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A paraszimpatikus iderendszer efferens rostjainak részletes leírása a 4.c fejezetben olvasható. 

1.3. 3. A szimpatikus idegrendszer felépítése (efferens rostok) 

1.3.1. 3.1. Szimpatikus idegrendszer általános felépítése (efferens rostok) 

A szimpatikus idegrendszer sokkal kompexebb és összetettebb struktúra, mint a paraszimpatikus idegrendszer. 

Beidegzi a verejtékmirigyeket, a musculus arrector pilli izmokat a bőrben, az erek simaizomzatát, a szivet, a 

tüdőt és a hasüregi és a medence szerveit is. 

A szimpatikus idegrendszer praeganglionaris neuronjainak perikaryonjai a gernicvelő első thoracalis 

szegmentumától és harmadik lumbalis szegmentumáig terjedő gerncvelői szakasz oldalszarvában található 

nucleus interomediolateralis magjában foglalnak helyet, és ezért nevezik ezt thoracolumablis idegrendszernek. 

A praegagnglionaris rostok az elülső gyökéren keresztül hagyják el a gerincvelőt és csatlakoznak a gerincvelői 

idegekhez. A gerincvelői idegekben található praeganglionaris szimpatikus rostok a rami communicantes albin 

(fehér színéről kapta a nevét, ami a benne futó myelinhüvelyes rostok miatt látható) keresztül jutnak el a 

szimpatikus ganglionokat tartalmazó szimpatikus határláncba, a truncus sympaticusba. A szimpatikus 
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idegrendszer craniocaudais irányban elhelyezkedő ganglion láncát paravertebralis dúcoknak is hívjuk, mert a 

gerincoszlop mellett helyezkednek el. A ganglionokat rami interganglionaresek kötik össze, és így hozzák létre 

a dúcláncot a truncus sympaticust. A truncus sympaticus 22-23 dúcból áll és a koponyaalaptól a farokcsontig 

terjed, ahol a kétoldai lánc összeolvad és kialakítja a ganglion impart. A mellkasi szakaszon a dúcok a 

bordafejecsek magasságában találhatók. A dúcokban nagy multipolaris neuronokat találunk (nagyobbak 25-50 

microm, a kisebbek 15-20 microm átmérőjűek), amelyet satellite sejtek vesznek körül. A satellite sejtek egy 

tokot képeznek a multipolaris idegsejtek körül, amelyet még egy basalis lamina is körbevesz, ami 

megakadályozza az idegsejtek direkt kontatktusát az extracelluláris matrixszal. A dúcokban található neuronok 

főként katecholaminokat termelnek (noradrenalin főleg, részben adrenalin, dopamin), de a praeganglionaris 

neuronok kolinerg neuronok. A dúcokat kötőszövetes tok veszi körül, amelyek az idegek epineuriumával áll 

kapcsolatban. Ezen tokból szeptumok indulnak a dúc belső része felé, ahol elválasztják egymástól a kisebb 

neuroncsoportokat. A dúc kötőszövetes állományában fibroblastokat találunk és számos kis eret és kapillárist. 

A szimpatius idegrendszer azon praeganglionaris rostjai, amelyek a test felszínéhez futnak (parietalis rostok) a 

paravertebralis dúcokban átkapcsolódnak, és a postganglionaris szimpatikus rostok a rami communicantes 

grisein (myelinhüvely nélküli rostokat tratalmaz, ezért szürke színe van) keresztül visszatérnek a gerincvelői 

idegbe. Ezen rostok idegzik be a végtagok és a törzs felszínének ereit (vasomotor funkció), a musculi arrectores 

pilorum izmokat (pilomotor funkció) és a verejtékmirigyeket (sudomotor funkció). Különösen sok szimpatikus 

rost található a gerincvelői idegek dorsalis ágaiban. 

A gerincvelő nagy része nem tartalmaz praeganglionaris szimpatikus neuronokat, ezért vannak olyan 

praeganglionaris rostok, amelyek nem kapcsolódnak át a szegmentumának megfelelő ganglionban, hanem a 

dúcok közötti rostokban (rami interganglionares) fel- és leszállnak, és egy másik dúcban kapcsolódnak át. Így 

biztosítja az idegrendszer azt, hogy minden spinalis idegben, sőt egyes agyidegekben is vannak szimpatikus 

postganglionaris rostokat, tehát minden gerincvelői ideg rendelkezik ramus communicans griseusszal. Minden 

testrész több szegmentum praeganglionalris neuronjaival áll kapcsolatban. 

A praeganglionaris rostok másik része, amelyek a szerveket idegzik be (visceralis rostok), nem kapcsolódnak át 

a truncus sympaticusban, hanem azon továbbhaladva önálló idegeket alkotnak (nervi splanchnici) és a 

praevertebralis dúcokhoz futnak. A praevertebralis dúcok a gerincoszlop előtt, a hasi zsigereket ellátó páratlan 

aorta abdominalis ágak közelében helyezkednek el (ganglion coeliacum, ganglion mesentericum superior, 

ganglion mesentericum inferior, páros dúc a ganglion aorticorenale). Ezen dúcokból kilépő postganglionaris 

rostok fonatokat képeznek, amelyek rendszerint az artériákkal futnak. (3., 4. kép) 

4.3. ábra - 3. ábra: A szimpatikus idegrendszer általános felépítése 
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4.4. ábra - 4. ábra: Truncus sympaticus 
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A szimpatikus idegrendszer efferens rostjainak részletes leírása a 4.b. fejezetben olvasható. 

1.4. 4. Az afferens vegetatív rendszer 

A vegetatív idegrendszer afferens rostjai pseudounipolaris idegsejtek nyúlványai, amely sejtek a spinalis és 

cranialis idegek szenzoros ganglionjaiban helyezkednek el. A pseudounipolaris idegsejtek centralis nyúlványa a 

központi idegrendszerben végződik, a periphériás nyúlványa a szimpatikus és paraszimpatikus vegetatív 

rostokkal fut ganglionaris átkapcsolódás nélkül. Ezen periphériás nyúlványok különböző afferens 

terminálisokban végződnek a zsigerek és az erek falában. A zsigerekből és erekből induló afferens vegetatív 

rostok vegetatív reflexek alkotásában vesznek rész, és ezen rostokon keresztül szállítódó érzetek nem mindig 
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tudatosulnak (tudatusoló ingerek: hányinger, émelygés, szexuális izgalmi állapot, éhség, visceralis fájdalom 

stb.) Mivel ezek a rostok kapcsolatban vannak a testfelszínről érkező szomatoszenzoros rostokkal sokszor egyes 

visceralis fájdalmak kivetülnek bizonyos testrészekre (pl. szívinfarktus esetén bal karba sugárzó fájdalom 

jelentkezik). 

Visceralis affenrens rostokat szállító idegek: a nervus vagus, nervus glossopharyngeus, a második, harmadik, 

negyedik sacralis idegek, thoracalis és felső lumbalis idegek. 

A nervus vagus viscerosensoros neuronjai a ganglion superiusban és ganglion inferusban találhatók. A 

neuronok centralis nyúlványai a medulla oblongataban találhatók a nucleus lateralis alae cinereiben és a nucleus 

tractus solitariiban végződnek. A periphériás nyúlványai megtalálhatók a garat és a nyelőcső falában a nervus 

glossopharyngeus afferens rostjaival együtt, amelyek fontos szerepet töltenek be a garatlreflex és a nyelési 

reflex kialakításában (rami pharyngei, rami oesophagei). Afferens visceralis rostok találhatók a pajzsmirigyben 

és a mellékpajzsmirgyben is. A mellkasban is rendkívül dús afferens visceralis hálózat található. Afferens rostok 

találhatók a szív üregeiben, a nagy erek falában, ezen receptorok képesek érzékelni a megnövekedett 

intravascularis nyomás következtében létrejövő falfeszülést speciális receptoraikon keresztül és ezt jelzik az 

agytörzs depresszor központjának (rami cardiaci cervicales inferiores). Afferens visceralis rostok a pulmonalis 

plexusban is fontos szerepet játszanak. Behálózzák a bronchusok nyálkahártyáját, amelyek fontosak a köhögési 

reflex kialakításában (rami bronchiales). A pulmonális simaizom sejtek körül elhelyezkedő feszülés érző 

receptorok felelősek a Herring-Breuer-reflexért. Ez a reflex gátolja a további belégzést amenyiben a tüdő egy 

forszírozott belégzés kapcsán egy túlfeszített állapotban van. Ezen kívül a pulmonaris erek adventiciájában 

találunk még feszülést érzékelő receptorokat, valamint a pulmonalis vénák falában pedig chemoreceptorok 

helyezkednek el, ahonnan szállítják az infomációt a nervus vagushoz csatlakozó afferens vegetatív rostok. A 

gastrointestinális rendszer különböző részeiben és az abdominális szervekben is találhatunk afferens visceralis 

rostokat (gyomor, belek, emésztő mirigyek, vese stb.). A gyomor falában elhelyezkedő visceralis rostok a 

hányinger, éhség érzetének kialakításában játszanak szerepet. 

A nervus glossopharyngeushoz tartozó afferens rostok neuronjai főként a ganglion inferiusban találhatók. A 

centralis nyúlványok a medulla oblongataban található nucleus lateralis ala cinereiben és a tractus solitariiben 

végződnek. Az afferens visceralis rostok a a nyelv hátsó részének, a tonsilla és a garat falának innervációjában 

vesznek részt (rami tonsillares, rami linguales, rami pharyngei). A nyelvből jövő ízérző rostokat speciális 

viscerosensoros rostokhoz soroljuk. A ramus sinus caroticus viscerosensoros rostjai a sinus caroticus 

baroreceptoraiból és a glomus caroticum chemoreceptoraiból hozzák az infomációkat. (Ezen receptorok 

beidegzésében a nervus vagus és a truncus sympaticus rostjai is szerept játszanak.) Ezen receptorok nagyon 

fontos szerepet töltenek be a légzés és keringés szabályozásában. 

A pelvicus splanchnikus idegek a medencei szervek és a colon distalis részének beidegzéséért felelősek, a 

neuronok a felső sacralis idegek spinalis ganglionjaiban találhatók. A hólyag falában nagy számban találhatunk 

feszülés érző receptorokat és fájdalom érző receptorokat is. A hólyag falából érkező fájdalomérző rostok a 

nervus hypogastricus, a plexus hypogastricus superior, inferior és a lumbalis splanchnikus idegek is szállítanak, 

ezek neuronjai az alsó thoracalis és és felső lumbalis idegek ganglion spinaléjában találhatók. A hólyag kettős 

beidegzésének jelentősége pontosan még nem ismert. Az tudott, hogy a cauda equina roncsolásával 

megszüntethető a hólyagfal túlfeszüléséből származó fájdalom, ami nem csökken a nervus hypogastricus léziója 

kapcsán. 

A plexus hypogastricus és a lumbaris splanchnicus rostok az uterusból is szállítanak fájdalomérző rostokat. A 

nervus hypogastricus átvágását a dysmenorrheás fájdalom csökkentésére is alkalmazható. A cervixből eredő 

afferens rostok a pelvicus splanchnicus idegekkel haladnak, ahol a cervix feszülésérzékelő receptorok ingerlése 

fájdalomézetet kelt. 

1.5. 5. A vegetatív idegrendszer fonatai 

A vegetatív idegrendszer fonatainak képzésében mind a szimpatikus, mind a paraszimpatikus idegrendszer részt 

vesz. A vegetatív plexusokban postganglionaris szimpatikus rostokat találhatunk, mert ezek már korábban a 

para- vagy praevertebralis ganglionokban átkapcsolódnak, míg a paraszimpatikus efferens rész ganglionjai a 

szervek kapujában vagy a szervek falában találhatóak, ezért prae- és postganglionaris paraszimpatikus rostokat 

is találhatunk a fonatokban. A fonatokban az efferens rostok mellett viscerosensoros afferens rostokat is vannak. 

A visceralis afferens rostok többnyire paraszimpatikus idegekhez kapcsolódnak, míg a fájdalomérző rostok a 

szimpatikus rostokkal érik el a központi idegrendszert. Az afferens rostok neuronjai a nervus vagus és nervus 

glossopharyngeus érző ganglionjaiban és a nervus spinalisok ganglion spinaléjukban találhatók. 
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1.5.1. 5.1. Nyaki fonatok 

1.5.1.1. 5.1.1. Plexus aorticus thoracicus 

Az aorta thoracica falán található fonat főleg postganglionalis szimpatikus rostokat tartalmaz az első és ötödik 

thoracalis dúcokból, afferens rostjai a nervus vagusba lépnek be. Kapcsolatban áll a plexus cardiacussal. 

1.5.1.2. 5.1.2. Plexus cardiacus 

A cardialis plexus a szív bázisa felett helyezkedik el, és ventralis és dorsalis részre oszható. A plexuson belül 

számos kisebb ganglion található, melyeket ganglion cardiacának nevezzünk. A cardialis plexus ventralis 

része az aortív alatt helyezkedik el a jobb pulmonaris ér előtt. A plexus alkotásában a bal ganglion cervicale 

superiusból eredő szimpatikus cardialis rostok és a bal nervus vagus cervicalis cardialis rostjai alkotják. A 

ganglion cardiacum a ligamentum arteriosum jobb oldalán helyezkedik el. A ventralis cardialis plexus 

kapcsolatban van a dorsalis cardialis plexussal, a jobb oldali coronaris plexussal és a plexus pulmonalissal is. 

A cardialis plexus dorsalis része a trachea bifurcatio előtt találhatók a truncus pulmonalis eloszlása felett és az 

aortaív alatt. Rostjai a cervicalis és a felső thoracalis szimpatikus ganglionokból származó cardialis rostok és a 

nervus vagusból és nervus laryngeus recurrensből származó paraszimpatikus cardialis rostok alkotják. A dorsalis 

plexus jobb része a jobb pulmonalis fonattal lépnek kapcsolatba és részt veszenek a jobb arteria pulmonalis 

körüli fonat és a jobb coronaria plexusának alkotásában, amelyek később a jobb pitvart fonják be és 

folytatódnak a bal coronáris plexus alkotásában. A cardialis plexus dorsalis részének bal része a cardialis plexus 

ventralis részével lép kapcsolatba és rostokat adnak a bal pitvarhoz és a bal pulmonalis plexushoz, majd később 

a bal coronaris plexus fő részét alkotják, amely a szív bal oldalát látja el. 

A cardialis plexusok rostjai közül mind a vagalis mind a szimpatikus rostok afferens és efferens rostokat is 

tartalmaznak egy kivételével, ugyanis a ganglion cervicale superiorból kiinduló szimpatikus rostok csak 

postganglionaris efferens rostokat tartalmaznak. A szimpatikus rostok a szívfrekvencia fokozásáért felelősek és 

tágítják a coronaria ereket. A parszimpatikus rostok a szívfrekvenciát csökkentik és a coronaria erek 

kontrakciójához vezet. 

1.5.1.3. 5.1.3. Pulmonalis plexus 

A pulmonalis plexus rostjai a tüdőgyökerek előtt és mögött helyezkednek el, így anterior és posterior pulmonalis 

plexust alkotnak. Az anterior pulmonalis plexus jóval kisebb, mint a posterior. A plexust a truncus 

sympaticusból eredő postganglionaris szimpatikus rostok és a nervus vagus praeganglionalis paraszimpatikus 

rostjai alkotják. A fonatban mechanoreceptorok ingerületeit szállító a nervs vagushoz csatlakozó visceralis 

afferens rostok is találhatók. Az efferens paraszimpatikus rostok bronchoconstrictorok, vasodilatátor funkcióval 

rendelkeznek és secretomotorosan beidegzik a mucosában található bronchialis rostokat. Az efferens 

szimpatikus rostok bronchodilatátorok és vasoconstrictióhoz vezetnek. 

1.5.1.4. 5.1.4. Plexus oesophagealis 

A nyelőcső felszínén található fonat, amely szimpatikus (truncus sympaticus) és paraszimpatikus rostokat 

(nervus vagus) is tartalmaz. (5. kép) 

4.5. ábra - 5. ábra: A nyaki és thoracalis vegetatív plexusok 
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1.5.2. 5.2. Hasi fonatok 

1.5.2.1. 5.2.1. Plexus aorticus abdominalis 

Az aorta abdominalis körül található fonat, amelyben találhatók praevertebralis ganglionok is. A fonatban 

szimpatikus és paraszimpatikus rostokat találunk. A rostok hálózatot képeznek az aorta abdominalisból eredő 

artériák körül, amelyek külön egységeket alkotnak. 

1.5.2.2. 5.2.2. Plexus coeliacus 

A plexus coeliacus az egyik legnagyobb vegetatív plexus, amely a truncus coeliacust és az arteria mesenterica 

superiort veszi körül és magába foglalja a ganglion coeliacumot is. A plexus coeliacust a nervus vagusszal és a 

nervus phrenicus dexterrel érkező praeganglionaris paraszimpatikus rostok és a nervus splanchnicus majorral és 

minorral érkező praeganglionaris szimpatikus rostok alkotják, és ezek a ganglion coeliacumban kapcsolódnak 

át. A fonat ágai az artériák mentén sugárszerűen futnak és alkotják a „napfonatot”, plexus solarist, amely a 

hasüreg felső részének zsigereihez futnak. A plexus coeliacus egy zsigeri reflexközpont, amely nyomása súlyos 

tüneteket okoz, mint például légszomj, vérnyomásesés, szívmegállás. 

A ganglion coeliacum felső része a nervus splanchnicus majorral áll kapcsolatban, míg az alsó része sokszor 

elkülönül (ganglion aorticorenale) és a nervus splanchnicus minor kapcsolódik hozzá és a plexus renalis nagy 

részét képezik rostjai. 

1.5.2.2.1. 5.2.2.1. Plexus phrenicus 

Plexus phrenicus: rostjai az arteria phrenica inferiort követik, kis dúcokat is tartalmaz, melyek a ganglia 

phrenica. A rostjai elérik a rekeszt, ágakat adnak a galndula suprarenalishoz, a vena cava inferiorhoz és a plexus 

hepaticushoz is. 
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1.5.2.2.2. 5.2.2.2. Plexus hepaticus 

Plexus hepaticus: a plexus coeliacus legnagyobb része. A jobb és a bal vagusból kap rostokat (praeganglionalis 

paraszimpatikus és postganglionalis szimpatikus) és a jobb nervus phrenicusból (érző rostok). A rostok az 

arteria hepaticat és a vena portaet követik. Az epehólyagot ellátó rostok a plexus cysticust alkotják. Az arteria 

gastrica dextrát követő idegek ellátják a pylorust, a gastroduodenalis arteriát követő rostok pedig a duodenum 

felső részét hálózzák be. Az arteria gastroepiploica dextrával haladó ágak a gyomor jobb oldalát és nagy 

görbületét látják el. Az arteria pancreaticoduodenalis superiorral futó ágak a duodenum leszálló részét, a 

pancreas fejét és a ductus choledochust innerválják. A paraszimpatikus rostok innerválják az epehólyagot és az 

epeutak simaizomzatát, de gátolják a sphincterek működését. 

1.5.2.2.3. 5.2.2.3. Plexus gastrici 

Plexus gastrici: A ganglion coeliacumból származó postganglionaris szimpatikus rostok az arteria gastrica 

sinistra mentén és a nagygörbületet ellátó artériák mentén haladnak. A pylorust a plexus hepaticusból származó 

rostok látják el. A jobb nervus vagus praeganglionaris paraszimpatikus vegetatív rostjai a gyomorfal hátsó 

részén ágazódnak el, míg a bal nervus vagus a gyomor első felszínén képez fonatot és az intramuralis 

ganglionokban kapcsolódnak át. A paraszimpatikus rostok serkentik a zsigerek simaizomzatát és a mirigyek 

működését, valamint vasodilatációt okoznak. A szimpatikus rostok gátló hatással bírnak a simaizomzatra és 

vasoconstrictiót hoznak létre, a musculus sphincter pylori működését nem gátolja. 

1.5.2.2.4. 5.2.2.4. Plexus lienalis 

Plexus lienalis: A plexus rostjai a ganglion coeliacumból és a jobb nervus vagusból származnak és az arteria 

lienalissal futnak. Rostokat adnak a pancreashoz, a gyomorhoz és a léphez. A léphez főleg szimpatikus rostok 

futnak. 

1.5.2.2.5. 5.2.2.5. Plexus suprarenalis 

Plexus suprarenalis: Postganglionaris szimpatikus rostjai a ganglion coelicumból származnak praeganglionaris 

rostjait pedig a nervus splachnicus majorból származnak. A praeganglionaris neuronok a glandula suprarenalis 

velőállományának neuronjain kapcsolódnak át. 

1.5.2.2.6. 5.2.2.6. Plexus renalis 

Plexus renalis: Postganglionaris szimpatikus rostok a ganglion coeliacumból és ganglion aorticorenaléból 

származnak, a praeganglionaris paraszimpatikus rostok a nervus vagussal jönnek, de a sacralis paraszimpatikus 

idegekből is kap rostokat. A rostok a renalis artériával lépnek be a vese szöveteihez és ellátják az ereket a 

tubulusokat és a glomerulosokat. A renalis plexus rostaji kapcsolatban vannak a plexus suprarenalissal, a plexus 

uretericussal és a plexus testicularissal seu ovaricussal. 

1.5.2.2.7. 5.2.2.7. Plexus uretericus 

Plexus uretericus: A plexus három forrásból kap rostokat. A felső része a plexus renalisból és plexus 

aorticusból, a középső rész a plexus hypogastricus superiorból és nervus hypogastricusból, az alsó része pedig a 

plexus hypogastricus inferiorból és a nervus hypogastricusból kap rostokat. 

1.5.2.2.8. 5.2.2.8. Plexus testicularis 

Plexus testicularis: A hálózat felső része a plexus renalisból és a plexus aorticusból származik, az alsó része 

pedig a plexus hypogastricus superiorból (postganglionaris szimpatikus) és inferiorból (praeganglionaris 

paraszimpatikus). A rostok a mellékheréhez és a ductus deferenshez futnak. 

1.5.2.2.9. 5.2.2.9. Plexus ovaricus 

Plexus ovaricus: Rostok az arteria ovaricat követik és ellátják az ovariumot és a tuba uterinát. A hálózat felső 

része a plexus renalisból és a plexus aorticusból származik, az alsó része pedig a plexus hypogastricus 

superiorból és inferiorból származik. Ezen plexusok afferens és efferens szimpatikus rostokat tartalmaznak, a 

paraszimpatikus rostok a plexus hypogastricus inferiorból származnak és vasodilatátor funkciót töltenek be. 

1.5.2.2.10. 5.2.2.10. Plexus mesentericus superior 
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A plexus mesentericus superior postganglionaris szimpatikus rostokat a ganglion meseterica superiorból 

származnak és praeganglionaris paraszimpatikus rostokat szállít hozzá a jobb nervus vagus. A rostok az arteria 

mesenterica superior ágaival haladnak. Az arteria pancreaticoduodenalis inferiorral futó ágak, amelyek ellátják a 

pancreast és a duodenum alsó részét, az arteriae jejunales et ilei a vékonybeleket, az arteria ileocoecalais, az 

arteria colica dextra és media pedig a vastagbél részeit a coecumot, a colon ascendenst, a colon transversum egy 

részét. A szimpatikus rostok gátolják a belek működését, kivéve a sphincter ileocoecalist, ezen rostok 

vasoconstrictorok. 

1.5.2.2.11. 5.2.2.11. Plexus mesentericus inferior 

A plexus mesentericus inferior postganglionaris szimpatikus rostokat kap a ganglion mesentericum inferiorból 

és praeganglionaris paraszimpatikus rostokat a nervi splanchnici pelviniből. Ezen rostok látják el a vastagbelet a 

felxura coli sinistratól distalisan a rectum felső és középső harmada határáig (plexus rectalis superior). 

1.5.2.2.12. 5.2.2.12. Plexus intermesentericus (plexus aorta abdominalis) 

A plexus intermesentericus az aorta körül helyezkedik el az arteria mesenterica superior és inferior között a 

plexus mesentericus superiort és a plexus mesentericus inferiort kötik össze. 

1.5.2.2.13. 5.2.2.13. Plexus iliaci 

A plexus aorticus folytatás az arteria iliaca communis körül, amely ágain keresztül ágai eljutnak a medencébe és 

az alsó végtag ereihez. 

1.5.3. 5.3. Medencei fonatok 

1.5.3.1. 5.3.1. Plexus hypogastricus superior 

A plexus aorticus abdominalis folytatása, ami a bifurcatio aortae előtt helyezkedik el, keresztezi a bal vena iliaca 

communist , a vena sacralis medianat és a promontorium előtt száll le a medencébe, majd bal és jobb nervus 

hypogastricusra oszlik és besugárzik a plexus hypogastricus inferior dexterbe és sinisterbe. Postganglionalis 

szimpatikus rostjai a ganglion mesetericum inferiusból és a plexus aorticusból származnak, praeganglionalis 

paraszimpatikus rostjai a nervi splanchnici pelviniből származnak. Rostokat ad a plexus uretericushoz, a plexus 

testicularishoz seu ovaricushoz, és paraszimpatikus rostjai pedig csatlakoznak a plexus mesentericus inferiorhoz. 

1.5.3.2. 5.3.2. Plexus hypogastricus inferior 

A plexus hyogastricus inferior a medencei zsigerek sűrű vegetatív idegerost hálózatát képezi. Férfiakban a 

rectum, az ondóhólyag, a prostata mellett helyezkedik el a hólyag hátsó falánál, míg nőkben a rectum, a cervix 

uteri és a fornix vaginae között a hólyag hátsó falánál található. Praeganglionaris szimpatikus rostok az alsó 

thoracalis és felső lumbalis szegmentumokból származnak és a ganglion mesentericum inferiusban és a plexus 

aorticus dúcaiban kapcsolódnak át és érik el a plexust. A praeganglionaris paraszimpatikus rostok a nervus 

splachnicus pelvinin keresztül jutnak a plexushoz. 

1.5.3.2.1. 5.3.2.1. Plexus rectalis medius 

A plexus rectalis medius az arteria rectalis media mentén éri el a rectumot és kapcsolatban van a plexus rectalis 

superiorral. A rostok ellátják a musculus sphincter ani internust (a paraszimpatikus rostok gátolják a szimpatikus 

rostok serkentik a sphincter működését) és a végbelet. 

1.5.3.2.2. 5.3.2.2. Plexus vesicalis 

A plexus vesicalis a vesicalis ereket követve érik el a hólyagot, a vesicula seminalist és a ductus deferenst. A 

praeganglionaris szimpatikus rostok az alsó thoracalis és felső lumbalis szegmentumokból erednek és a plexus 

hypogastricus superiorban és inferiorban és a hólyag falában kapcsolódnak át. A praeganglionaris 

paraszimpatikus rostok a második, harmadik és negyedik sacralis idegekkel lépnek ki a gerincvelőből és a 

szervek falában kapcsolódnak át. A paraszimpatikus rostok beidegzik a simaizmot és gátló hatást gyakorolnak a 

sphincterre, a szimpatikus rostoknak ellentétes hatásuk van, a hólyag ürítésében a paraszimpatikus rostok 

játszanak szerepet. 

1.5.3.2.3. 5.3.2.3. Plexus prostaticus 
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A plexus prostaticus szolgáltatja a vegetatív beidegzését a következő szerveknek: prostata, vesicula seminalis, 

az urethra (pars prostatica, pars membranacea, pars spongiosa), ductus ejaculatorius, corpora cavernosa, corpus 

spongiosum, glandula bulbourethralis. A nervi cavernosi penis a plexus prostaticus elülső részéből erednek és a 

nervus pudendushoz kapcsolódva az arcus pubicus alatt elhaladva érik el az erektilis testeket, amelyeket 

beidegzésében vesznek részt. A szimpatikus rostok vasoconstrictiót, a paraszimpatikus rostok vasodilatációt 

hoznak létre. A szimpatikus rostok az ejaculációért felelősek, egyidejűleg a hólyag záróizmait is ingerlik. 

1.5.3.2.4. 5.3.2.4. Plexus uterovaginalis 

A plexus uterovaginalis a ligamentum latum uteri alsó részében foglal helyet. A fonatban kisebb-nagyobb dúcok 

helyezkednek el az idegsejtek (pl.: ganglia paracervicale, ganglion uterovaginale Frankenhauser-féle dúc). 

Rostok látják el az uterust, a ligamentum latum uteri felső részét, a tuba uterinát és kapcsolatban van a plexus 

hypogastricus inferiorral és a plexus ovaricussal. Az efferens praeganglionaris szimpatikus rostok az alsó 

thoracalis és a felső lumbalis szegmentumokból erednek, a praeganglionaris paraszimpatikus rostokat a 

második, harmadik és negyedik sacralis szegmentumokból erednek és a paracervicalis ganglionokban 

kapcsolódnak át. Beidegzik a corpus uterit, a tuba uterinát, a cervixet, a nervi vaginalésok, amelyek a vaginalis 

ágakat követik, a vaginát, a bulbus vestibulit és a clitorist látják el. A szimpatikus rostok uterus kontrakciót és 

vasoconstrictiót hoznak létre, a paraszimpatikus rostok inhibítor hatást fejtenek ki és vasodilatációhoz vezetnek. 

A két rendszer együttes működése a nemi hormonok szabályozása alatt áll. 

1.6. 6. A vegetatív idegrendszer filogenézise – szimpatikus és 
paraszimpatikus pályák fejlődése 

Az egysejtű szervezetekre ható környezeti ingerek felfogásához és a szükséges válaszreakciók kialakításához 

nincs szükség idegrendszerre, azonban a bonyolultabb, többsejtű állatok már nem alakulhattak volna ki speciális 

idegrendszer nélkül az evolúció során. 

Az evolúció során a vegetatív idegrendszer párhuzamosan fejlődött a specializált funkciók elvégzésére kialakult 

szervekkel és szervrendszerekkel. Az álszövetes szivacsok (Porifera) a külső ingerekre csak lassú válasszal 

képesek reagálni, hiszen mozgásukat koordináló idegrendszerük nincsen. Idegsejtekre jellemző képleteket 

szervezetükben nem találtak, ugyanakkor léteznek olyan sejtek közötti kapcsolat együttesek (neuroid 

rendszerek), melyeken keresztül az ingerület gyorsabban terjedhet. A neuroid rendszerek sejtes elemeiben olyan 

neurotranszmittereket azonosítottak, mint a gerinces szervezetek vegetatív idegrendszerére is jellemző 

acetilkolint (ACh). Ez az egyik bizonyítéka annak, hogy a neurotranszmitterek előbb jelentek meg az evolúció 

során, mint az idegsejtek és az idegrendszer maga. 

A valódi szövetes, testüreg nélküli csalánozók (Cnidaria) mozgását már ectodermális eredetű, intersticiális 

idegsejtekből felépülő hálózatos idegrendszer segíti, amely a ragadozó életmód és a menekülés szolgálatában áll 

elsősorban, így konkrét értelemben vett vegetatív idegrendszerről még nem beszélhetünk esetükben. 

Az egyszerű szerveződésű, ősszájú (bélcsövük kétszakaszos, egynyílású) állatokban, a laposférgekben az 

idegrendszer (Platihelmintes) ventrális eredetű ektodermából fejlődik. A testüreg nélküli állatokhoz képest (pl. 

csalánozók) már szerveik alakulnak ki a különböző életfolyamatok ellátására, és az egyes szervek specializált, 

összehangolt működését már kezdetleges vegetatív idegrendszer irányítja. Az idegsejtek az állat feji végén 

centralizálódnak és létrehozzák az agydúcot (cerebrális ganglion). Az agydúcból parenchimába ágyazott két hasi 

fonat (plexus) indul ki, amelyek egymással harántirányban összeköttetésben álnak (ortogonális rendszer). Az 

elágazási pontokban kezdetleges dúcok jelennek meg. Az innét kiinduló afferens- és az ide futó efferens 

rostocskák hangolják az egyes szervek működését. 

A többségében parazita életmódot folytató fonalférgek (Nematoda) viszonylag fejletlenebb, kevésbé centralizált 

idegrendszerrel rendelkeznek. Központi idegrendszerükben megjelenik az ajak-érzékszerveket is beidegző, 

számos idegdúcból felépülő garatideggyűrű. Ennek része az agydúc is. Ezekből indulnak ki a dorso-ventrális 

(háti-hasi) lefutású, nyolc hosszanti szomatikus ideg. Az idegek többsége a testfal bőrizomtömlőjének 

izomelemeit szabályozza. A laposférgekhez hasonlóan emésztés, keringés és szaporodási szervrendszereik 

fejlődnek. Ezeket a szerveiket a hosszanti lefutású dorso-ventralis oldalágak kezdetleges idegdúcai 

szabályozzák. 

A szelvényezett testfelépítésű, két testnyílással (száj- és végbélnyílás) rendelkező gyűrűsférgek (Annelida) a 

lapos és hengeresférgeknél centralizáltabb idegrendszerrel rendelkeznek. A fejlett szervrendszerek összehangolt 

működéséért már viszonylag fejlett vegetatív idegrendszer a felelős. A vegetatív idegrendszerük részben az 
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agydúcból, részben a hasdúcláncból indul ki és a szelvényenként elhelyezkedő perifériás dúcokból valamint a 

bélcső felületét behálózó idegfonatokból áll. Egy-egy szelvény dúcpárja és a hozzá tartozó perifériás idegek 

helyi reflexválaszok szervezésére is képes idegi szelvényt, neurosomitát alkotnak. A neurosomitát a belső 

szervek, szövetek receptor sejtjeiből jövő afferens idegek, egy szelvény dúcpárja (közti neuronok, feldolgozás, 

döntés), valamint az onnan kilépő efferens idegek alkotják. Ez a reflexív felépítését és működését tekintve 

nagyban hasonlít a gerincesekre jellemző vegetatív reflexívekhez. 

A puhatestűekre (Mollusca) fejlett, erősen központosult dúcidegrendszer a jellemző, melynek legfontosabb 

része a garatideggyűrű. Az öt pár páros (pofadúc, agydúc, lábdúc, köpenydúc, fali dúc) és egy páratlan (zsiger) 

dúcot egymással fejlett konnektívumok és kommiszúrák kötik össze. A csigákra jellemző fejlett szervrendszerek 

fejlett vegetatív idegrendszert sejtetnek. Az agydúcból 10 pár agyideg lép ki, amelyek elsősorban a szájüreg, 

ajkak és a párzó szerv izomzatainak működését szabályozzák. A zsigerdúc az emésztőszervek illetve a szív 

beidegzését biztosítja. A köpenydúc a légző mozgásokat szabályozza, a fali dúc a légző mozgások, a 

táplálékfelvétel és a párzás szabályozását irányítja. A vegetatív idegrendszer egyik központja a pofadúc, amely a 

száj- és garatüreg, a bélcső és a hepatopancreas, mint belső elválasztású mirigy, beidegzését biztosítja. A csigák 

vegetatív idegrendszerében olyan transzmitterek jellemzőek, mint az ACh, dopamin és az oktopamin. De 

számos neuropeptidet is azonosítottak, mint neurotranszmittert, mint pl. az FMRFa, SCP, MIP, PACAP, stb. . 

A szelvényezett testű rovarok (Insecta) az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsének egyik osztálya. A rovaroknak a 

puhatestűekhez hasonlóan, fejlett vegetatív idegrendszerük van. A vegetatív idegrendszer három részre 

tagolható. Annak első szakasza a sztomatogasztrikus idegrendszer, melynek feladata az emésztőmirigyek 

beidegzése. A középső szakasz a trachearendszer (légzés) kezdeti szakaszának, a szívnek és a középbélnek a 

beidegzését biztosítják. A harmadik rész a kaudális szakasz, amely a potrohvég összetett dúcaihoz kapcsolódik. 

A vegetatív idegrendszer e része felelős a proctodeális bélszakaszok, a Malpighi-edények (kiválasztás) és az 

ivarszervek beidegzéséért. A rovarok vegetatív képletei mind szinaptikus (serkentő) hatásúak. 

A halak (Pisces) idegrendszere a többi gerinces állatéhoz hasonlóan központi és perifériás részből áll. Az 

agyirtott (decerebrált) ponty pl. normális testtartásban képes úszni, vegetatív működései alig szenvednek zavart. 

A halak formatio reticularisa sok vegetatív funkciót szabályoz. Idegélettani módszerekkel légzési és keringési 

centrumokat lehet körülhatárolni benne, de itt találhatók a nyelést, a béltraktus mozgásait szabályozó központok 

is. A halak környéki idegrendszere 10 pár agyidegből, a gerincvelői idegekből és ezek ágaiból, továbbá a 

vegetatív idegrendszer elemeiből, dúcaiból áll. A III. agyideg a szem belső simaizmainak (pupillatágítás, lencse 

mozgatása, fókuszálás) beidegzésére szolgáló vegetatív rostokat is tartalmazza a számos motoros ideg mellett. 

Az V. agyideg a háromosztatú ideg (nervus trigeminus), a VII. az arcideg (nervus facialis), a IX. a 

nyelvgaratideg (nervus glossopharyngeus), a X. a bolygóideg (nervus vagus). Ezek az agyidegek a kopoltyúívek 

szelvényeinek idegei, valamennyien érző és mozgató, valamint vegetatív elemeket is tartalmaznak. Ezek a 

nyúltvelő területén lépnek ki az agyból. Az V. agyideg az első zsigerív (állkapcsi ív) idege, a VII. a második 

kopoltyúívé (nyelvcsonti ív). Ágaik elsősorban az adott kopoltyúívekhez tartozó izmokat idegzik be. A IX. 

agyideg a harmadik zsigerív (az első működő kopoltyúív) idege, ezenkívül beidegzi a kopoltyúfedőket 

(operculomokat). A X. agyideg ágai a negyedik, ötödik és hatodik zsigerívbe (csontoshalakon ezek a 2., 3. és 4. 

működő kopoltyúívek) és a zsigerekbe hatolnak be. Vegetatív ágai beidegzik a szívet, az úszóhólyagot és az 

egész emésztőtraktust. A halak szíve kizárólagosan paraszimpatikus beidegzést kap. 

A kétéltűek (Amphybia) nyúltagya a halakhoz hasonlóan számos létfontosságú vegetatív centrumot (légző és 

vazomotoros központok) tartalmaz. A halakhoz hasonlóan a III. agyideg fontos vegetatív funkciót lát el. Ez az 

agyideg a közös szemmozgató ideg (n. oculomotorius), amely a középagyból eredő motoros ideg. Szomatikus 

rostjai idegzik be a legtöbb külső szemizmot, míg vegetatív rostjai a szem belső, akkomodációs izmait 

innerválják. A békák rövid gerincvelőjéből mindössze 10 pár ideg ered (I—X). A ventralis efferens ágak a 

vegetatív idegrendszer felépítésében vesznek részt. Ezek idegzik be pl. a szívet. A halakkal ellentétben a 

kétéltűek szíve szimpatikus és paraszimpatikus rostok is beidegzik. 

A hüllők és a madarak esetében a vegetatív idegrendszer már az emberhez hasonló felépítést mutat. 

1.7. 7. A vegetatív idegrendszer fejlődése az emberben 

A fejlődés 3-8 hetében történik meg az organogenezis, azaz a gastrulációt követően elkezdődik a szervek 

fejlődése. A fejlődés harmadik hetében kezdődik az idegrendszer fejlődése, amikor is kialakul az ektoderma 

megvastagodásából a velőlemez. A velőlemez oldalsó kiemelkedő részeit velőredőknek nevezik, amelyek a 

középvonalban záródnak és létrehozzák a velőcsőt, amiből a központi idgerendszer az agy és a gerincvelő alakul 

ki. A velőcső kialakulása során a redők peremeinek sejtjei leválnak, elhagyják az ectodermát és a mesodermába 

hatolnak. Ezek a sejtek hozzák létre a crista neurálist, azaz a ganglionlécet. 
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Az ötödik gestatiós héten a crista neuralisból a thorcalis regióban a gerincvelő két oldalán sejtáramlás indul meg 

az aorta dorsalis mögé. Így alakulnak ki a szegmentumonként csoportokba rendeződő sejtcsoportok, amiket 

ganglionoknak neveznek. Ezeket a ganglionokat idegrostok kötik össze. Ezek alakítják ki a gerincoszlop két 

oldalán a truncus sympaticust. A neuroblastok lumbalis és cervicalis irányba vándorolnak és így kialakítják a 

truncus sympaticus egész hosszát. 

A szimpatikus neuroblastok egy rész az aorta elé vándorol és így kialakítják a praevertebralis ganglionokat 

(ganglion coeliacum, ganglion mesentericum superior és inferior). A többi sejt a szívhez, a tüdőhöz, az 

emésztőszervekhez vándorolnak és kialakítják az egyes szervek szimpatikus fonatait. 

A szimpatikus dúclánc kialakulása után a thoracolumabils szegmentumból az oldalsó szarvból rostok indulnak a 

ganglionokba, ezek a praeganglionaris neuronok. Számos rost a szegmentumának megfelelő ganglionban 

átkapcsolódik a többi áthald a dúcon és a praevertebralis ganglionokhoz fut. Ezek myelinizált praeganglionaris 

rostok a rami communicans albin érik el a szegmentumnak megfelelő gangliont, rami communicans albi csak a 

thoracolumbalis (első thoracalis- második lumbalis) szegmentumoknál található. A ganglionokban található 

neuronok axonjait postganglionaris rostoknak nevezik, amelyek myelinhüvely nélküli rostok. Ezen 

postganglionaris rostok a szimpatikus dúclánc más ganglionjához vagy más szevekhez, mint például a szív, tüdő 

emésztőszervekhez haladnak. A többi postganglionaris rost a rami communcantes grisei-n keresztül belépnek a 

spinalis idegekbe és elérik a testfalat, ahol az ereket, a verejtékmirigyeket és a musculus arrector pilli izmokat 

idegzik be. Rami communicans grisei mind a 31 pár gerincvelői idegnek van. 

A paraszimpatikus idegrendszer praeganglionaris neuronjai az agytörzsben és a sacralis régióban találhatók. 

Ezen rostok a nervus oculomotoriussal, a nervus facialissal, a nervus glossopharyngeussal és a nervus vagussal 

hagyják el az agytörzset. Postganglionaris neuronjai crista neuraisból származó ganglionaris neuronok a 

célszervekhez futnak. 

1.7.1. Tesztkérdések 

1. Hol találhatók a szimpatikus idegrendszer preganglionaris neuronjai a központi idegrendszerben? (A) 

A. A thoracalis 1 és lumbalis 3-as gerincvelői szelvények oldalszarvában, a nucleus intermediolateralisban 

B. Az agytörzsi visceromotoros magokban n. oculomotorius (III), nervus facialis (VII), nervus 

glossopharyngeus (IX), nervus vagus (X) 

C. A gerincvelő sacralis 2 és 4-es szegmentumaiban 

D. Mindhárom 

E. B&C 

F. Egyik sem 

2. Hol találhatók a paraszimpatikus idegrendszer preganglionaris neuronjai a központi idegrendszerben? 
(E) 

A. A thoracalis 1 és lumbalis 3-as gerincvelői szelvények oldalszarvában, a nucleus intermediolateralisban 

B. Az agytörzsi visceromotoros magokban n. oculomotorius (III), nervus facialis (VII), nervus 

glossopharyngeus (IX), nervus vagus (X) 

C. A gerincvelő sacralis 2 és 4-es szegmentumaiban 

D. Mindhárom 

E. B&C 

F. Egyik sem 

3. Melyik agyidegekben találhatók paraszimpatikus preganglionaris rostok? (B) 

A. nervus olfactorius (I), n. opticus (II), nervus oculomotorius (III), nervus facialis (VII) 
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B. nervus oculomotorius (III), nervus facialis (VII), nervus glossopharyngeus (IX), nervus vagus (X) 

C. nervus trochlearis (IV), nervus oculomotorius (III), nervus facialis (VII), nervus glossopharyngeus (IX) 

D. nervus glossopharyngeus (IX), nervus vagus (X), nervus hypoglossus (XII) 

E. egyik sem 

4. Milyen rostok futnak a rami communicates albi-ban? (B) 

A. preganglionalis paraszimpatikus vegetatív rostok 

B. preganglionalis szimpatikus vegetatív rostok 

C. postganglionalis paraszimpatikus vegetatív rostok 

D. postganglionalis szimpatikus vegetatív rostok 

E. egyik sem 

5. Milyen rostok futnak a rami communicates grisei-ben? (D) 

A. preganglionalis paraszimpatikus vegetatív rostok 

B. preganglionalis szimpatikus vegetatív rostok 

C. postganglionalis paraszimpatikus vegetatív rostok 

D. postganglionalis szimpatikus vegetatív rostok 

E. egyik sem 

6. Milyen rostok futnak a nervi splanchnici-ben? (B) 

A. preganglionalis paraszimpatikus vegetatív rostok 

B. preganglionalis szimpatikus vegetatív rostok 

C. postganglionalis paraszimpatikus vegetatív rostok 

D. postganglionalis szimpatikus vegetatív rostok 

E. egyik sem 

7. Hol találhatók a vegetatív idegrendszer pseudounipolaris idegsejtjei? (C) 

A. egyes cranialis idegek visceromotoros magjaiban 

B. egyes cranialis idegek somatomotoros magjaiban 

C. a spinalis és egyes cranialis idegek szenzoros ganglionjaiban 

D. egyik sem 

8. Honnan erednek a nervus oculomotorius preganglionaris paraszimpatikus rostjai? (A) 

A. nucleus Edinger-Westphal 

B. nucleus salivatorius superior 

C. nucleus salivatorius inferior 

D. nucleus dorsalis 
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E. egyik sem 

9. Honnan erednek a nervus facialis preganglionaris paraszimpatikus rostjai? (B) 

A. nucleus Edinger-Westphal 

B. nucleus salivatorius superior 

C. nucleus salivatorius inferior 

D. nucleus dorsalis 

E. egyik sem 

10. Honnan erednek a nervus glossopharyngeus preganglionaris paraszimpatikus rostjai? (C) 

A. nucleus Edinger-Westphal 

B. nucleus salivatorius superior 

C. nucleus salivatorius inferior 

D. nucleus dorsalis 

E. egyik sem 

11. Honnan erednek a nervus vagus preganglionaris paraszimpatikus rostjai? (D) 

A. nucleus Edinger-Westphal 

B. nucleus salivatorius superior 

C. nucleus salivatorius inferior 

D. nucleus dorsalis 

E. egyik sem 

12. Melyik ganglionban kapcsolódnak át a nervus oculomotorius preganglionaris paraszimpatikus 

rostjai? (A) 

A. ganglion ciliare 

B. ganglion pterygopalatinum 

C. ganglion submandibulare 

D. ganglion oticum 

E. B&C 

F. egyik sem 

13. Melyik ganglionban kapcsolódnak át a nervus facialis preganglionaris paraszimpatikus rostjai? 
(E) 

A. ganglion ciliare 

B. ganglion pterygopalatinum 

C. ganglion submandibulare 

D. ganglion oticum 
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E. B&C 

F. egyik sem 

14. Melyik ganglionban kapcsolódnak át a nervus glossopharyngeus preganglionaris 

paraszimpatikus rostjai? (D) 

A. ganglion ciliare 

B. ganglion pterygopalatinum 

C. ganglion submandibulare 

D. ganglion oticum 

E. B&C 

F. egyik sem 

15. Mik a Horner-féle szindróma tünetei? (C) 

A. miosis, ptosis, exophthalmos/anhidrosis 

B. midriasis, ptosis, exophthalmos/anhidrosis 

C. miosis, ptosis, enophthalmus/anhidrosis 

D. midriasis, ptosis, enophthalmus/anhidrosis 

E. egyik sem 

Felhasznált irodalom 

T.W. Sadler Langman Orvosi Embryologia Medicina Kiadó 

Dr. Hajdu Ferenc Vezérfonal a neuroanatómiához Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Williams & Warwick Gray’s Anatomy Churchill Livingstone 

Szentágothai János Réthelyi Miklós Funkciónális Anatómia 1-3. Medicina Kiadó 

Fonyó Attila Az orvosi élettan tankönyve Medicina Kiadó 

Hollósi Gábor: Funkcionális anatómia I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1998 

Sass Miklós, Zboray Géza: Összehasonlító anatómiai előadások. Sorozat, Eötvös Kiadó, Budapest, 1996 

Csoknya Mária, Hámori József: Az idegrendszer összehasonlító anatómiája. Dialóg Campus, Pécs, 1998 

2. 4.b. A sympatikus idegrendszer (anatómia, 
biokémia, élettan, pathológia). – Tamás Andrea 25%, 
Pozsgai Gábor 75% [Szakmai lektorok: Matta Csaba, 
Baczkó István] 

2.1. 1. Anatómia 

2.1.1. 1.1. A szimpatikus idegrendszer általános felépítése 

A szimpatikus idegrendszer álatános felépítése a 4.a. fejezetben olvasható (4a fejezet 1. kép) 
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4.6. ábra - 1. ábra: Szimpatikus idegrendszer általános felépítése 

 

2.1.2. 1.2. A truncus sympaticus nyaki szakasza 

A truncus sympaticus nyaki szakaszához tartozó praeganglionaris szimpatikus neuronok rostjai a felső mellkasi 

szelvényekből (első és hetedik thoracalis szegmentum) erednek. Ezek a rostok a truncus sympaticus 

legcraniálisabb három dúcához futnak. Ezen dúcok a ganglion cervicale superius, amely a második és harmadik 

nyaki csigolya processus transverusai előtt helyezkednek el, a ganglion cervicale medium, amely a hatodik 

cervicalis csigolya magasságában található, valamint a ganglion cervicale inferius, ami gyakran összeolvad az 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonóm idegrendszer  

 833  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

első thoracalis ganglionnal és így létrehozzák a ganglion stellatumot. A ganglion stellatum az artéria vertebralis 

mögött helyezkedik el a hetedik nyakcsigolya processus transversusanak magasságában az első borda nyakánál, 

a musculus longus collitól lateralisan, és ez alatt található közvetlenül a tüdőcsúcs. A ganglion cervicale 

mediumot és inferiust az ansa subclavia nevű fonat köti össze, amely az arteria subclavia körül képez fonatot. 

Ezen ganglionok rami communicantes griseusokkal kapcsolodnak a cervicalis spinalis idegekhez, de rami 

communicantes albus ezeknél a ganglionoknál nem található, ugyanis a praeganglionaris rostok a thoracalis 

idegekkel lépnek ki a gerincvelőből, és belépve a szegmentumuknak megfelelő thoracalis ganglionba és 

felszállnak átkapcsolódás nélkül a nyaki ganglionokhoz. 

2.1.2.1. 1.2.1. Ganglion cervicale superius 

A ganglion cervicale superius a legnagyobb cervicalis ganglion, ugyanis az első négy cervicalis ideghez szállít 

postganglionaris rostokat. A ganglion az arteria carotis interna mögött és a musculus longus capitis előtt 

helyezkedik el. A felső részéből ered a nervus caroticus internus, amely a koponya ürege felé halad, alsó része 

pedig interganglionaris ramusokkal kapcsolódik a ganglion cervicale mediumhoz. A ganglionból induló rostok 

három fő csoportra oszthatók: laterális, medialis és anterior csoportokra. 

2.1.2.1.1. 1.2.1.1. A ganglion cervicale superius lateralis postganglionaris rostjai 

A ganglion cervicale superius lateralis postganglionaris rostjai rami communicantes griseusokkal kapcsolodnak 

az első négy cervivalis idegekhez, valamint egyes cranialis idegekhez. Finom rostok futnak a vagus ganglion 

inferiusahoz és a nervus hypoglossushoz. A nervus jugularis nevű ága a koponya basisa velé halad fonatot 

képezve a vena jugularis interna körül. A nervus jugularis két ágra válik, az egyik csatlakozik a nervus 

glossopharyngeus ganglion inferiusához a másik pedig a nervus vagus ganglion superiusahoz, valamint a hátsó 

koponyaárok dúráját látja el. 

2.1.2.1.2. 1.2.1.2. A ganglion cervicale superius medialis postganglionaris rostjai 

A ganglion cervicale superius medialis postganglionaris rostjai közé tratoznak a rami laryngopharyngei és a 

nervi cardiaci. 

A rami laryngopharyngei a glomus caroticushoz adnak ágat, valamint a gégéhez és a garathoz adnak 

postganglionaris rostokat. A garathoz haladó rostok a nervus vagushoz és a nervus glossopharyngeushoz 

csatlakozva alkotják a plexus pharyngeust. 

A nervus cardiacus superiort a ganglion cervicale superius alsó részéből eredő ágak és a ganglion cervicale 

mediummal összekötő rami interganglionarisból eredő kissebb ágak hozzák létre. Ezen rostok a musculus 

longus colli előtt és az arteria carotis communis mögött szállnak le és kereszteződnek az arteria thyroidea 

inferiorral és a nervus laryngeus recurenssel, amely képletek előtt futnak el. A kétoldali ideg lefutás különböző. 

A jobb oldali nervus cardiacus superior rendszerint az arteria subclavia mögött halad a truncus 

brachiocephalicus mögött és az aortaív mögött sugárzik a plexus cardiacusba. A bal oldali ideg a bal arteria 

carotis communis és az aortaív előtt halad és sugárzik a plexus cardiacusba. 

2.1.2.1.3. 1.2.1.3. A ganglion cervicale superius anterior postganglionaris rostjai 

A ganglion cervicale superius anterior postganglionaris rostjai fonatot képeznek az arteria carotis communis két 

ága körül és létrhozzák a plexus caroticus internust és externust. 

1.2.1.3.1. A plexus caroticus internus 

A plexus caroticus internus az arteria carotis internát látja el és hálózza be. A canalis caroticuson kerseztül lép 

be a koponyába. A plexus tartalmaz idegsejteket és ganglion caroticumot is létrehoz. A plexus kapcsolatot hoz 

létre a ganglion trigeminaléval, a ganglion pterygopalatinummal, a nervus abducenssel és a tympanicus rostokon 

keresztül a nervus glossopharyngeussal. A ganglion pterygoplatainumhoz futó rostjai a nervus petrosus 

profundus, ezen rostok átlépnek a foramen lacerumon és egyesülnek a nervus facialisból eredő nervus petrosus 

majorral és mint nervus pterygoideus a canalis pterygoideuson keresztül belépnek a fossa pterygopalatinába és 

belépnek a ganglion pterygopalatinumba. A nervus glossopharingeussal kapcsolatot teremtű rostjai a rami 

caroticotympanici, amelyek belépnek a dobüregbe a canalis caroticus falában található kicsi nyílásokon 

keresztül. A plexus caroticus internus medialis része, amely a sinus cavernosus mellett halad, kapcsolatba lép az 

itt futó idegekkel, amelyek a nervus oculomotorius, a nervus trochlearis, a nervus ophthalmicus és a nervus 

abducens, és rostokat küld a ganglion ciliaréhoz és a hypohpysishez is. A ganglion ciliaréhoz futó rostok a 

fissure orbitalis superioron keresztül lépnek be az orbitába, ahol a nervus nasociliarishoz kapcsolódnak. A 
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rostok átkapcsolódás nélkül haladnak át a ganglionon és a szemgolyót ellátó nervi ciliares breviseket alkotják. A 

musculus dilatator pupillaet ellátó rostok a nervus ophthalmicussal, a nervus nasociliarissal és a nervi ciliares 

longusokkal futnak legfőképpen és a pupillát tágítják. A szimpatikus rotok innerválják a musculus tarsalist és a 

musculus orbitalist is, ezért a a centrum ciliospinale-nak (a nyaki szipatikus centrumnak, első és második 

thoracalis segmentum), vagy ettől periférásabb rostok kiesése Horner-féle triászhoz vezet. A Horner-féle triász 

jelei a miosis (pupillaszűkület), ptosis (szemhély lejjebb helyezkedik el), enophthalmus (szemgolyó beljebb ül) 

és ehhez társul még az anhidrosis (verejtékmirigyek csökkent működése). A plexus caroticus internus terminalis 

rostjai fonatot képeznek az arteria cerebri media, az arteria cerebri anterior és az arteria ophthalmica körül. 

1.2.1.3.2. A plexus caroticus externus 

Az arteria carotis externa körül található fonatot plexus caroticus externusnak nevezzük. Ezen rostok hálózatot 

képeznek az arteria carotis extrena ágai körül, és kapcsolatot létesítenek a plexus caroticus internussal, a nervus 

trigeminalissal, a ganglion submandibularissal, a ganglion oticummal, a nervus petrosus externuson keresztül a 

ganglion pterygopalatinummal. A rostok hálózatot képeznek az arteria meningea medis körül is, amivel bejutnak 

a koponyába, és ellátják a dura ereit. 

2.1.2.2. 1.2.2. Ganglion cervicale medium 

A ganglion cervicale medium a legkisebb cervicalis ganglion. Postganglionaris rostjai rami communicates 

griseusokon keresztül az ötödik és hatodik cervicalis ideghez kapcsolódnak, de kapcsolódhatnak a negyedik és 

hetedik cervicalis idegekhez is, így a plexus brachialis postganglionaris szimpatikus vegetatív rostjait részben 

innen származnak. 

A ganglion a hetedik cervicalis csigolya magasságában található, az arteria thyroidea inferior mellett. Rostjai a 

rami thyroidei az arteria thyroidea inferiorral futnak és érik el a pajzsmirigyet és mellépajzsmirigyet, amelyek 

szimpatikus vasomotoros és secretomotoros beidegzését alkotják. Anasztomizálhatnak a nervus cardiacus 

superiorral és a nervus laryngeus recurenssel is ezek az ágak. 

A nervus cardiacus cervicalis medius, a legnagyobb szimpatikus cardialis ág, a truncus szimpatikus és a nervus 

cardiacus superior között halad és csatlakozik a plexus cardiacushoz. 

A ganglion cervicale medium és ganglion stellatumnmot összekötő ansa subclavia gyakran hoz létre kapcsolatot 

a nervus phrenicussal. 

2.1.2.3. 1.2.3. Ganglion cervicothoracalis (ganglion stellatum) 

A ganglion stellatum az alsó nyaki és az első thoracalis ganglion fúziójával jön létre legtöbb esetben, de 

alkothatja több ganglion fúziója is. A ganglionból eredő rami comunicantes grisei a hetedik és nyolcadik 

valamint az első thoracalis spinalis idegekhez csatlakoznka, így a plexus brachialis postganglionalis szimpatikus 

idegeinek nagy részét ezen rostok alkotják. Mellékágakat adnak az arteria vertebralis falához, és létrehozzák az 

arteria plexus vertebralist. 

A nervus cardiacus cervicalis internus az arteria subclavia mögött halad, majd a tracheához kapcsolódva éri el a 

plexus cardiacust. 

A ganglion stellatumból eredő postganglionaris rostok hálózatokat képeznek a nagyarek körül, így létrehozzák 

az arteria subclavia körül található plexus subcalviust. 

Rami pulonaresok kapcsolódnak a tüdőereket és hörgőket ellátó plexus pulmonalishoz. 

2.1.3. 1.3. A truncus sympaticus mellkasi szakasza (efferens rostok) 

A truncus sympaticus mellkasi szakasza 10-13 szegmentális paravertebralis dúcból áll, amelyeket rami 

interganglionaresok kötnek össze. A dúcok a pleura costalis alatt helyezkednek el. 

A paravertebralis ganglionok rami cummonicates albi és grisei segítségével kapcsolódnak a hozzájuk tartozó 

spinalis idegekhez a nervus intercostalisokhoz. A rami communicates albi distalisabban kapcsolódik az ideghez, 

mint a rami communicates grisei (4a fejezet 3., 4. kép). 
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A felső öt ganglionból eredő medialis ágak rostokat adnak az aorta thoracicához, a pulmonalis plexushoz (rami 

pulmonales), hasonló rostok futnak a tracheához, a nyelőcsőhöz, a ductus thoracicushoz is, ágakat adnak ezen 

felül a plexus cardiacushoz is (nervi cardiaci thoracici). 

Az alsó hét ganglion medialis rostjai ágakat adnak az aortához, és a nervus splanchnicus majort, a nervus 

splanchnicus minort és a nervus splanchnicus imust hozzák létre. A nervus splanchnicus major az ötödiktől és a 

kilencedik ganglionokon áthaladó praeganglionaris rostokat és visceralis afferens rostokat tartalmazó ideg, 

amely a truncus sympatucustól medialisan halad. A vena azygos és hemiazygossal együtt halad át a rekeszen 

annak crus medialéja és crus intermadiumja között. A 11. hátcsigolya magasságában egy kis dúcot a ganglion 

thoracicum splanchnicumot alkotnak, majd rostaji a ganglion coeliacumban, a ganglion mesentericum 

suberiorban, a ganglion aorticorenaléban és a ganglion suprarenaléban kapcsolódnak át. A nervus splanchnicus 

minor a 10-11. dúcon áthaladó praeganglionaris szimpatikus vegetative rostokat és visceralis afferens rostokat 

tartalmaznak. A nervus splanchnicus majorral együtt lépnek át a rekeszen és a ganglion coeliacumban, a 

ganglion mesentericum superiorban és a ganglion aorticorenaléban kapcsolódnak át. A nervus splanchnikus 

imus a 12. ganglionon áthaladó preaganglionaris rostokat szállítja a ganglion aorticorenaléba. 

2.1.4. 1.4. A truncus sympaticus hasi szakasza 

A truncus sympaticus lumbalis szakasza 4 lumbalis ganglionból és az ezekez összekötő rami 

intergangionarésekból épül fel. A truncus sympaticus a rekeszt átfúrva a crus laterale és crus intermedium között 

halad. A lumbalis ganglionok a lumbalis gerinc két oldalán helyezkednek el a psoas major medialis oldalan 

retroperitonealisan, a jobb oldalon a vena cava inferor, baloldalon az aortát követő nyirokcsomók alatt 

találhatók. Az első és második lumbaris spinalis idegek rami communicantes albin keresztül praeganglionaris 

rostokat szállítanak a lumbaris ganglionokhoz, amelyek rami communicantes griseiken keresztül szállítják 

posztganglionaris rostjaikat a megfelelő spinalis idegekhez. 

A truncus sympaticus lumbalis szakaszából négy nervi splanchnici lumbales ered, amely praeganglionaris 

rostokat és visceralis afferenseket visz a ganglion mesentericum inferiorhoz, a plexus aorticushoz és a plexus 

hypogastricus superiorhoz. 

2.1.5. 1.5. A truncus sympaticus medencei szakasza 

A truncus sympaticus medencei szakaszs 4-5 kerszetcsonti (sacralis) dúcból és az ezeket összekötő rami 

interganglionaresből épülnek fel. A sacrum facies pelvinaján a foramina sacralia ventralia medialis oldalán 

helyezkednek el, és az utolsó ganglionjai, mint ganglion impar fúzionálnak. 

A ganglionok rami communicates griseivel kapcsolodnak a sacralis és coccigealis idegekhez, de rami 

communictes albik ezen a szakaszon nem találhatók. 

A ganglionokból eredő medialis rostok a nervi splanchnici sacralésok, amelyek praeganglionaris rostokat 

szállítanak a plexus hypogastricus inferiorhoz. 

2.1.6. 1.6. A praevertebralis dúcok 

A praevertebralis dúcok a gerincoszlop előtt, a hasi zsigereket ellátó páratlan aorta abdominalis ágak közelében 

helyezkednek el (ganglion coeliacum, ganglion mesentericum superior, ganglion mesentericum inferior, páros 

dúc a ganglion aorticorenale). Ezen dúcokból kilépő postganglionaris rostok fonatokat képeznek, amelyek 

rendszerint az artériákkal futnak. (A truncus sympaticus nyaki dúcai: a ganglion cervicale superius, medius és 

inferius kettős szerepet látnak el, mert részben paravertebralis, részben praevertebralis dúcok). 

2.2. 2. Biokémia 

2.2.1. 2.1. Szimpatikus preganglionáris neuronok neurotranszmissziója 

A szimpatikus idegrendszer preganglionáris neuronjai kolinergek, vagyis ingerületátvivő anyaguk az acetil-

kolin. Ennek szintézisét, tárolását, felszabadulását és lebomlását a paraszimpatikus idegrendszerrel foglalkozó 

4.c fejezet ismerteti. A szimpatikus ganglionokban felszabaduló acetil-kolin a posztganglionáris neuronok 

sejttestén nikotinos (nAChR) acetil-kolin receptorokat aktivál. A ganglionokban idegi típusú, ezen belül 

ganglion típusú nikotinos receptorok találhatóak. Ezek alegység szerkezete jellemzően (α3)2(β4)3. A nACh 

receptorok izgalma a posztganglionáris sejteken gyors excitátoros posztszinaptikus potenciálokat (fast EPSP) 

hoz létre. Kisebb szereppel bírnak a sejttesteken található, lassabban kialakuló izgató hatással bíró M1 acetil-
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kolin receptorok. Ezek felelősek a lassú excitátoros posztszinaptikus potenciálért (slow EPSP). Gátló hatású M2 

acetil-kolin receptorok is megtalálhatóak a szimpatikus ganglionokban, melyek a lassú inhibitoros 

posztszinaptikus potenciálok (slow IPSP) létrejöttében játszhatnak szerepet. Ezen receptorok működését is a 

paraszimpatikus idegrendszerrel foglalkozó 4.c fejezet ismerteti részletesen. 

2.2.2. 2.2. A noradrenalin bioszintézise 

A szimpatikus idegrendszer posztszinaptikus neuronjainak ingerületátvivő anyaga a noradrenalin (NA). Angol 

nyelvterületen gyakran norepinefrin néven említik. A noradrenalin kémiai szerkezetét tekintve a monoaminok, 

ezen belül a katekolaminok közé tartozik. A monoaminok olyan biológiailag aktív vegyületek, melyekben egy 

aromás gyűrűhöz két szénatom, a szénlánc végéhez pedig egy amino-csoport kapcsolódik. A monoaminok 

aromás aminosavak (pl. fenil-alanin, tirozin, triptofán, pajzsmirigy hormonok) dekarboxilálása révén 

keletkeznek. A katekolaminok katekolhoz szénláncon keresztül kapcsolódó aminocsoportot tratalmazó 

vegyületet jelentenek. Más szavakkal 3,4-dihidroxi-fenil-etilamin származékok. A noradrenalin a szimpatikus 

posztganglionáris idegsejtek végződéseiben képződik. A noradrenalin szintézisének kiindulási anyaga a tirozin, 

egy nem-esszenciális aromás aminosav. A tirozin az emlős szervezetben főként a táplálékból származik, kisebb 

mértékben fenil-alaninból – egy esszenciális aromás aminosavból – képződik a májban hidroxiláció révén. A 

tirozin Na+-hoz kapcsoltan másodlagos aktív transzport révén kerül az adrenerg idegsejtbe. A szállítást az 

aromás L-aminosav transzporter végzi. 

4.7. ábra - 2. ábra: A szervezetben előforduló fontosabb monoaminok 

 

4.8. ábra - 3. ábra: A katekolaminok szerkezete 
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2.2.2.1. 2.2.1. Tirozin-hidroxiláz 

A noradrenalin szintézis első és egyben sebesség meghatározó lépése a tirozin hidroxilációja. Az aromás gyűrű 

3-as szénatomon, meta helyzetben történő hidroxilációját egy citoplazmatikus enzim, a tirozin-hidroxiláz (TH) – 

más néven tirozin-3-monooxigenáz – katalizálja. A TH kisebb mennyiségben a plazmamembránban is 

megtalálható. Az enzim az aromás aminosav hidroxiláz enzimcsaládba tartozik (többi tagja a fenil-alanin-

hidroxiláz és a triptofán-hidroxiláz). A reakció molekuláris oxigént (O2), ferro vasat (Fe2+) és tetrahidro-

biopterint (BH4) igényel kofaktorként. A kevert funkciójú oxidáz számára a BH4 szolgáltatja a hidrogént a 

hidroxilációhoz. A TH homotetramer szerkezetű. Minden alegység aktív centrumában egy ferro vasatom 

található nem-kovalens kötésben. A vas oxidációja ferri vassá inaktiválja az enzimet. A TH működését inkább a 

BH4 hozzáférhetősége korlátozza, mint a tiroziné. A tirozin normál plazmakoncentrációja gyakorlatilag telíti a 

TH-t. Emiatt tirozin adagolásával a katekolaminok képzése nem fokozható. Tirozinhoz hasonló, alternatív 

szubsztrát természetű ligandumok azonban a TH gátlásán keresztül csökkenthetik a katekolamin szintézist. A 

TH működésének „gyors” szabályozása a preganglionáris neuronok aktivitásának változása, farmakológiai 

ágensek, a képzett transzmitterek negatív visszacsatoló hatásának megszűnése, alloszterikus modulátor 

poliaminok és foszforiláció révén történik. A TH működését serkenti egyes szerin oldalláncokon történő 

foszforiláció. Ezt katalizálhatja a cAMP-függő proteinkináz (PKA), protein kináz C (PKC), kalcium-

kalmodulin-függő proteinkináz (CaMK), mitogén aktiválta proteinkináz aktiváló proteinkináz (MAPKAPK2) és 

az extracelluláris szignál által szabályozott proteinkinázok (ERK1 és 2). A folyamatot foszfoprotein foszfatázok 

képesek visszafordítani. A TH működésének „lassú” szabályozása a génátíródás befolyásolása, alternatív mRNS 

splicing, RNS stabilizálás és a transzláció szabályozása révén valósul meg. A TH génjének átírását – ezzel az 

enzimaktivitást – fokozzák a glukokortikoidok, a cAMP, a diacil-glicerol (DAG) és a Ca2+. A katekolaminok 

negatív visszacsatolással gátolják a TH-t. Ennek mechanizmusa, hogy a fehérje alegységek aktív helyén a vas 

atomokat ferri (Fe3+) oxidációs állapotban tartják. A TH által előállított termék az dihidroxi-fenil-alanin (L-

DOPA). 

2.2.2.2. 2.2.2. DOPA-dekarboxiláz (aromás L-aminosav-dekarboxiláz) 

Az L-DOPA-t a DOPA-dekarboxiláz (DDC) dopaminná alakítja. Az enzim aromás L-aminosav-dekarboxiláz 

(AAAD) néven is ismert. Ennek oka, hogy nem specifikus az L-DOPA-ra, a szerotonin és triptamin képzésében 

is szerepel. A DDC citoszolikus enzim és az adrenerg neuronokon kívül más szövetekben is expresszálódik. A 

DDC enzimnek ugyanazon génről átíródó számos izoformája ismert. Ezek affinitása eltérő lehet a különböző 

szubsztrátok felé. Az enzim dimer formában aktív. A DDC működését leginkább az enzim szintézise 

szabályozza. Alaphelyzetben aktivitása olyan magas, hogy a szubsztrátja – az L-DOPA – szintje nagyon 

alacsony. A DDC kofaktora a piridoxál-foszfát. A reakció során keletkező dopamin már monoamin és 

katekolamin. A dopamint a vezikuláris monoamin transzporter (VMAT) a szinaptikus vezikulumokba szállítja a 

citoplazmából. A noradrenalin szintézisének további reakciói a vezikulumokban zajlanak. A monoaminok 

vezikulumba szállításához az energiát proton ellentétes irányú mozgása szolgáltatja a VMAT számára. A 

VMAT tehát egy proton antiporter. A szükséges H+ grádienst a vezikulumok membránjában található H+-ATPáz 

építi fel. A VMAT-nek két izoformája ismert. A VMAT1 a perifériás, a VMAT2 pedig a központi 

idegrendszerben található. Mindkét forma szállítja a katekolaminokat, szerotonint és hisztamint. 

2.2.2.3. 2.2.3. Dopamin-β-hidroxiláz (DBH) 

A dopamin-β-hidroxiláz (DBH) a szinaptikus vezikulumokban membránhoz kötve helyezkedik el. A 

transzmitterekkel együtt felszabadul, de azoktól eltérően nem kerül újra felvételre az adrenerg végződésbe és 
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nem bomlik le rövid idő alatt. Emiatt mennyisége a plazmában a szimpatikus aktivitás indikátora. Az enzim 

NA-t képez a dopaminból. A DBH réztartalmú oxigenáz. Működése aszkorbinsavat igényel. Az aszkorbinsav 

szolgáltatja a hidroxilációhoz szükséges elektronokat. Minden molekula NA képződése egy molekula 

aszkorbinsavat igényel. A DBH katekolaminokat szintetizáló szövetekben fejeződik ki (noradrenerg idegsejetek, 

mellékvese velő chromaffin sejtjei). A DBH-t gátolja az alkoholfüggőség leszoktató kezelése során használt 

disulfiram. 

2.2.2.4. 2.2.4. Feniletanilamin-N-metiltranszferáz (PNMT) 

A feniletanolamin-N-metiltranszferáz (PNMT) a NA-t metilálja adrenalinná. Az enzim a mellékvesevelő 

adrenalintermelő sejtjeiben és egyes központi idegrendszeri neuronokban fejeződik ki. A mellékvesevelő 

adrenalintermelő sejtjei csak a születés után jelennek meg a kéreghez közeli területen. Később ezek a sejtek 

jóval nagyobb számban vannak jelen a mellékvesevelőben, mint a NA-t termelő sejtek. A PNMT szintézisét a 

mellékvesekéregben termelődő és a kéreg felől a velőn áthaladó vénákon érkező kortizol fokozza. A PNMT 

kofaktora az S-adenozil-metionin. A PNMT citoplazmatikus enzim. A NA transzport révén vagy diffúzióval 

elhagyja a vezikulumot és a sejtplazmában alakul adrenalinná. Az adrenalint aztán a VMAT transzporterek 

visszaszállítják a vezikulumba. 

4.9. ábra - 4. ábra: A katekolaminok bioszintézise 

 

4.10. ábra - 5. ábra: A noradrenalin és adrenalin bioszintézise egy adrenalint szekretáló 

központi idegrendszeri neuron végződésében. A – adrenalin, D – dopamin, DBH – 

dopamin-β-hidroxiláz, DDC – DOPA-dekarboxiláz, DOPA – dihidroxi-fenil-alanin, NA 

– noradrenalin, PNMT – fenil-etanolamin-N-metiltranszferáz, TH – tirozin-hidroxiláz, 

VMAT – vezikuláris monoamin transzporter 
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2.2.3. 2.3. A noradrenalin metabolizmusa 

A katekolaminok lebontásában résztvevő két legfontosabb enzim a monoamin-oxidáz (MAO) és a katekol-O-

metiltranszferáz (COMT). 

2.2.3.1. 2.3.1. Monoamin-oxidáz (MAO) 

A monoamin-oxidáz (MAO) a mitokondriumok külső membránjához kötött nem mikroszomális oxidáz enzim 

(flavin tartalmú amin-oxidoreduktáz), amit szinte minden idegsejt expresszál. Két izoformája ismert: MAO-A és 

MAO-B. Ezeknek eltér a szubsztrát preferenciája és az expressziója. A MAO-A leghatékonyabban a NA-t 

alakítja át, de képes a szerotonin és a dopamin lebontására is. Megtalálható a noradrenerg idegvéződésekben, 

valamint a májban és a bél hámsejtjeiben. A MAO-B sokkal hatékonyabban bontja a dopamint, mint a 

szerotonint és NA-t. A MAO-B enzim központi idegrendszeri neuronokban fejeződik ki. A MAO enzimek a 

monoaminerg végződések dopamin és NA tartalmát szabályozzák. Gátlásuk esetén megnő a felszabadítható 

monoaminok mennyisége. A MAO-A enzimet gátló szereket depresszió, míg a MAO-B enzimet gátló szereket 

Parkinson-kór kezelésére alkalmazzák. A MAO enzimek a katekolaminokból oxidatív dezamináció révén 

aldehidet képeznek. A MAO enzimekhez kovalensen kapcsolódik kofaktoruk – a flavin adenin dinukleotid 

(FAD) – ezért flavoproteinek közé tartoznak. A katalizált reakciók során a flavin komponens redukálódik. Ez 

molekuláris oxigénnel reagálva regenerálódik. A folyamat hidrogén-peroxid képződéssel jár. 

2.2.3.2. 2.3.2. Katekol-O-metiltranszferáz (COMT) 

A katekol-O-metiltranszferáz (COMT) a katekolaminok 3-as szénatomjához kapcsolódó oxigént metilálja. A 

COMT citoplazmatikus enzim, ami leginkább májsejtekben található meg, de jelen van a mellékvesevelőben, a 

vesében és egyéb szövetekben is. A noradrenerg idegvégződések nem expresszálják. A katekolaminoknak tehát 

transzportálódniuk kell ezekbe az extraneuronális sejtekbe, hogy a COMT átalakíthassa őket. A COMT 

kofaktora az S-adenozil-metionin. Ez szolgáltatja a metil csoportot. A COMT gátlása nem befolyásolja a 

noradrenerg neurotranszmissziót. Inkább a keringő adrenalin – és szintetikus katekolaminok – elmininációjában 

van fontosabb szerepe. A COMT gátló szerek (pl. entacapon) a Parkinson-kór kezelésében használatos 

gyógyszerkombinációk részét képezik. 
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2.2.3.3. 2.3.3. Aldehid dehidrogenáz és aldehid reduktáz 

A MAO által képzett aldehideket az aldehid dehidrogenáz vagy az aldehid reduktáz enzim alakítja tovább. Az 

aldehid dehidrogenáz által katalizált reakció karbonsavat, az aldehid reduktáz reakciója pedig alkoholt 

eredményez. Az aldehid dehidrogenáz legnagyobb mennyiségben a májsejtek citoplazmájában található. Az 

enzim kofaktora a nikotinamid-adenin-dinukleotid (NADH). Az aldehid reduktáz NADPH függő enzim. 

Monoszacharidokat is redukál, aldóz reduktáz néven is ismert. A katekolaminok metabolizmusának 

legfontosabb végterméke a vanillil-mandulasav (3-metoxi-4-hidroxi-mandulasav). A mellékvesevelő adrenalin 

termelő daganata (pheochromocytoma) jelentősen megnöveli mennyiségét a vizeletben. A második 

legjelentősebb metabolit a 3-metoxi-4-hidroxi-fenil-glikol. Szulfáttal vagy glukuronsavval konjugálódik és a 

vizelettel ürül. 

4.11. ábra - 6. ábra: A noradrenalin metabolizmusa. ADH – aldehid-dehidrogenáz; AR 

– aldehid-reduktáz; COMT – katekol-O-metiltranszferáz; MAO – monoamin-oxidáz 

 

2.2.4. 2.4. A noradrenalin tárolása 

A neurotranszmitterek a szimpatikus idegvégződések varikozitásaiban található vezikulumokban tárolódnak. A 

VMAT transzporter működésének következtében a NA 0.3-1 mol/l koncentrációt érhet el a vezikulumokban. A 

keletkező ozmotikus nyomás ellensúlyozására egy molekula NA a vezikulumban négy molekula ATP-vel képez 

komplexet. Ez meggátolja a NA „kicsorgását” a citoplazmába. Az exocitóziskor felszabaduló ATP önmaga is 

neurotranszmitter. A vezikulumokban egy kromogranin A nevű fehérje is megtalálható. A fentieken kívül a 

vezikulumok dopamint és dopamin-β-hidroxilázt is tartalmaznak. Mindezek a NA-nal együtt felszabadulnak. A 

VMAT transzporter és a MAO enzim működése miatt a citoplazmában a NA szintje alacsony. Noradrenerg 

idegvégződések esetén az érkező akciós potenciál viszonylag kis valószínűséggel okoz NA felszabadulást 

(kevesebb, mint 50-ből 1-szer). Mivel egy idegsejtnek több ezer varikozitása lehet, egy akciós potenciál 

általában néhány száz vezikulum exocitózisát eredményezi. Ezek térben viszonylag nagy területen vannak 

elszórva. A NA felszabadulást számos neuromodulátor befolyásolja preszinaptikus receptorokon keresztül – 

acetil-kolin, katekolaminok, angiotenzin II, prosztaglandinok, purin nukleotidok, neuropeptidek, stb. 

2.2.5. 2.5. A noradrenalin felszabadulása 

A katekolaminok a noradrenerg neuronok varikozitásaiban úgynevezett „dense-core” vezikulumokban (DCV) 

tárolódnak. A DCV-ok exocitózisa négy részfolyamatot tartalmaz: dokkolás, „priming”, „triggering” és a 

membránfúzó/exocitózis. Ezen folymatok szabályozásában fontos szerepet játszanak az úgynevezett SNARE 
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fehérjék. Nevüket annak köszönhetik, hogy ATP függő módon kötődhetnek szinaptoszómához kapcsolódó 

fehérjékhez (Soluble NSF Attachment Protein REceptor). Az NSF N-etil-maleimid érzékeny fúziós fehérjét 

jelent. Az idegsejtek legfontosabb SNARE fehérjéi a SNAP-25, a szinaptobrevin 2 (vesicle-associated 

membrane protein 2 – VAMP2) és a szintaxin 1. Ezek a fehérjék 1:1:1 arányban alkotják az úgynevezett 

SNARE komplexet. 

2.2.5.1. 2.5.1. Dokkolás 

A dokkolás során a DCV a plazmamembránhoz kapcsolódik. Ez a szolubolis Munc 18-1 fehérjének a 

plazmamembrán szintaxinjaihoz és a DCV-hoz való egyidejű kapcsolódása révén valósul meg. 

2.2.5.2. 2.5.2. Priming 

A „priming” érési folyamatot jelent, amelynek során a DCV képessé válik a gyors exocitózisra. ATP-függő és 

ATP-től független részfolymatait különböztetjük meg. Az ATP-függő folyamatok során egyrészt foszfatidil-

inozitol-4-foszfát halmozódik fel és ATP felhasználásával foszforilálódik foszfatidil-inozitol-4, 5-difoszfáttá – 

ez az anyag fontos szerepet játszik az exocitózisban –, másrészt az NSF ATPáz a SNARE komplexhez 

kapcsolódik és elbontja annak inaktív formáját – cisz-komplex, az összes alkotóelem a plazmamembránban 

található –, de megkíméli az aktív formát –transz-komplex, a szinaptobrevin 2 a vezikulum membránjában 

található, míg a többi összetevő a plazmamembránban. Az ATP független folyamatokban a Munc 13-1 és Munc 

18-1 fehérjék, valamint a CAPS1 (Calcium-dependent secretion activator 1) fehérje vesznek részt. Ez utóbbi 

Ca2+-függő módon kötődik a foszfatidil-inozitol-4, 5-difoszfáthoz, ezzel szabályozza az exocitózisra alkalmas 

DCV-ok számát. 

2.2.5.3. 2.5.3. Triggering 

A triggering azt a folyamatot jelenti, ami az exocitózist beindítja. Az exocitózist végső soron a terjedő akciós 

potenciál miatt megemelkedő intracelluláris Ca2+ indítja el. Az exocitózis helyén a Ca2+ koncentrációt a 

szinaptotagmin 1 fehérje érzékeli. Ca2+ hatására foszfatidil-inozitol-4, 5-difoszfáthoz kapcsolódik. A 

szinaptotagmin 1 a SNARE komplex két tagjához – a szintaxin 1-hez és a SNAP-25-höz – is Ca2+-függő módon 

kapcsolódhat. 

2.2.5.4. 2.5.4. Membránfúzió/exocitózis 

A membránfúzió/ exocitózis az aktív SNARE transz-komplexek zipzárszerű működése révén jön létre. 

4.12. ábra - 7. ábra: A noradrenalin felszabadulása. DCV – „dense core” vezikulum 
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2.2.6. 2.6. A noradrenalin visszavétele az idegvégződésbe 

A katekolaminok a szinaptikus résből elsősorban az idegvégződésbe való visszavétel révén távolítódnak el. Ez a 

folyamat szünteti meg hatásukat a receptoraikon. A felszabaduló NA háromnegyede kerül visszavételre az 

idegvégződés vezikulumaiba. A maradék egy negyedet egyéb sejtek veszik fel. Ebből a szempontból a 

katekolaminok metabolizmusa másodlagos. Mivel a fő metabolizáló enzimek intracellulárisan helyezkednek el, 

a neurotranszmittereknek először a sejtekbe kell jutni, hogy lebomolhassanak. Emiatt lassú a metabolizmusuk. 

A lebomlásnak a keringő katekolaminok esetén lehet hangsúlyosabb szerepe. A hatás megszűnésében szerepet 

játszhat még a katekolaminok távozása a szinaptikus résből diffúzió révén. 

2.2.6.1. 2.6.1. Idegsejtekbe történő noradrenalin visszavétel 

Az idegsejtekbe a neuronális norepinefrin transzporter (NET, más néven Uptake 1) szállítja vissza a NA-t. A 

NET Na+ grádienshez kapcsolódó másodlagosan aktív transzporter. A transzmitterekel együtt Na+ is belép a 

sejtbe – szimport. A NET viszonylag szelektív NA-ra, nagy az affinitása a transzmitterhez és alacsony a 

transzport maximuma. A NET szerepe a felszabadítható NA készlet fenntartása. A dopamin és szerotonin 

visszavételét hasonló specifikus transzporterek végzik – dopamin transzporter (DAT), szerotonin transzporter 

(SERT). Az idegvégződésben a VMAT transzporter a dopaminhoz hasonlóan a vezikulumokba szállítja a NA-t. 

A felszabadítható NA a vezikulumokban tehát nemcsak de novo bioszintézisből, hanem visszavételből is 

származik. 

2.2.6.2. 2.6.2. Extraneurális sejtekbe történő noradrenalin visszavétel 

A nem idegi eredetű sejtek az extraneurális monoamin transzporter (EMT) segítségével veszik fel a 

katekolaminokat. Az EMT más néven is ismert: organikus kation transzporter 3 (OCT3), solute carrier family 22 

member 3 (SLC22A3), Uptake 2. Az EMT másodlagosan aktív transzporter, szerves kationok felvételéhez a 

plazmamembrán belül negatív elektrokémiai grádiense szolgáltatja az energiát. Az EMT nem annyira specifikus 

transzporter, mint a NET. Szállít adrenalint és NA-t is. Az EMT affinitása kisebb, transzport maximuma viszont 

magasabb, mint a NET-é. 
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4.1. táblázat - 1. táblázat: A noradrenalin szállításában résztvevő transzportmolekulák 

jellemzői 
 

  Neuronális norepinefrin 

transzporter (NET) 
Extraneurális monoamin 

transzporter (EMT) 
Vezikuláris monoamin 

transzporter (VMAT) 

Kapacitás kicsi nagy – 

Affinitás nagy kicsi nagy 

Specificitás noradrenalin > adrenalin adrenalin > noradrenalin noradrenalin = adrenalin 

Elhelyezkedés idegsejtek 

plazmamembránjában 
nem idegi sejtek 

plazmamembránjában 

(simaizom, szívizom, 

endothel) 

szinaptikus vezikulumok 

membránjában 

2.3. 3. Élettan 

2.3.1. 3.1. Adrenerg receptorok 

A NA és adrenalin a célsejteken adrenerg receptorokhoz kapcsolódik és azokat aktiválva fejti ki hatását. Az 

adrenerg receptorok a G-fehérjéhez kötött receptorok közé tartoznak. Az adrenerg receptorokat az általuk 

közvetített simaizom hatások alapján már a 20. század elején két fő csoportra osztották: α és β receptorok. Az 

adrenalin vérnyomást emelő hatása régóta ismert volt. Az α receptorok felelősek a döntően adrenalint tartalmazó 

mellékvesevelő kivonat vérnyomásemelő hatásáért. A rezisztenciaerek simaizomzatán található α receptorok 

aktivációja vazokonstrikcióhoz, vérnyomásemelkedéshez vezet. A β receptorok hatását elsőként a Nobel-díjas 

Sir Henry H. Dale figyelte meg (a Nobel-díjat a kolinerg neurotranszmisszió kutatásában elért eredményekkel 

érdemelte ki). Olyan kísérleti állatnak adott be adrenalint, amit előtte – tudtán kívül – adrenerg α receptorokat 

gátló anyaggal kezelt. Meglepetésére az adrenalin vérnyomáscsökkenést okozott. Ennek magyarázata, hogy az 

adrenalin a szívben és egyes erek simaizomzatán található β receptorokon hatott. A β2 receptorok aktivációja 

vazodilatációt eredményezett. Később Raymond P. Ahlquist a katekolaminok egyéb simaizomhatásait vizsgálva 

vetette fel α és β adrenerg receptorok létezését. Később az α receptorokon belül két – α1 és α2 –, a β receptorok 

esetében három – β1, β2 és β3 – receptor altípust fedeztek fel. Ezek a receptor altípusok a szimpatikus 

idegrendszer hatásainak közvetítésében döntő szerepet játszanak. Jellegzetes szöveti eloszlást mutatnak. Az 

egyes α receptor altípusokon belül további altípusokat is leírtak – α1A, α1B, α1D, valamint α2A, α2B, α2C. Ezek 

élettani jelentősége még nem teljesen ismert. Gyakran azonos szövetekben többféle is megtalálható belőlük, 

illetve alegységeik heteromereket képezhetnek egymással. Összességében tehát 9 féle adrenerg receptor altípust 

ismerünk. Ezek funkciója, hogy a fokozott szimpatikus aktivitás – a „fight or flight” – reakció hatását 

közvetítsék: fokozzák a vérkeringés, légzés, vázizmok teljesítményét, érzékenyítik a látást, felszabadítják a 

raktározott energiát és összehúzzák a sphinctereket. 

4.2. táblázat - 2. táblázat: Az adrenerg receptorok jelátvitele, szöveti hatásai és 

affinitása endogén ligandumaikhoz, A – adrenalin 
 

  α1 α2 β1 β2 β3 

Jelátvitel Gq Gi Gs Gs Gs 

↑PLC ↓cAMP ↑cAMP ↑cAMP ↑cAMP 

↑IP3 

↑DAG 

↑Ca2+ 

Simaizmok 

vaszkuláris összehúz     ellazít   

m. dil. pupillae összehúz         

m. ciliaris       ellazít   

bronchus összehúz     ellazít   

GI       ellazít   
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  α1 α2 β1 β2 β3 

méh összehúz     ellazít   

hólyag detrusor       ellazít   

GI és hólyag 

sphincterek 
összehúz         

ejakulációban 

résztvevő 

simaizmok 

összehúz     ellazít   

Szívhatások 

chronotrop     pozitív pozitív   

dromotrop     pozitív pozitív   

bathmotrop     pozitív pozitív   

inotrop     pozitív pozitív   

tonotrop     pozitív pozitív   

Vázizom       remegés 

anabolikus hatás 

glikogenolízis 

termogenezis 

Máj glikogenolízis     glikogenolízis   

Zsírszövet         lipolízis, 

termogenezis 

Vese     ↑ renin termelés     

Adrenerg 

idegvégződések 
  ↓transzmitter 

felszabadulás 
  ↑transzmitter 

felszabadulás 
  

Kolinerg 

idegvégződések 
  ↓transzmitter 

felszabadulás 
      

Vazomotor 

központ 
  ↓szimpatikus 

aktivitás 
      

Hízósejtek       ↓hisztamin 

felszabadulás 
  

Affinitás NA ≥ A A > NA NA > A A > NA NA = A 

2.3.2. 3.2. A szimpatikus idegrendszer szemre kifejtett hatásai 

A szemben a m. ciliaris β2 adrenerg receptorokkal, míg a m. dilatator pupillae α1 adrenerg receptorokkal 

rendelkezik. A sugárizomban az adrenerg β2 receptor aktivációja Gs fehérjén keresztül az adenilát-cikláz 

aktivitásának fokozódásához vezet. A termelődő cAMP aktiválja a cAMP-függő proteinkinázt (PKA), ami 

foszforilálja – ezáltal inaktiválja – a miozin könnyűlánc kinázt (MLCK). A miozin könnyűlánc kináz 

működésének hiányában a sugárizom ellazul és a sclera irányába mozdul el. A passzív lencsefüggesztő rostok 

megfeszülnek, a lencse vastagsága csökken, a szem távolabbra fókuszál. A m. dilatator pupillae adrenerg α1 

receptorainak aktivációja Gq fehérjén keresztül serkenti a foszfolipáz C β (PLCβ) enzimet. A PLCβ a 

plazmamembránban található foszfolipidet – a foszfatidil-inozitol-4, 5-difoszfátot (PIP2) diacil-glicerinre (DAG) 

és inozitol-1, 4, 5-trifoszfátra (IP3) bontja. Az IP3 a simaizom sejtek endoplazmatikus retikulumának megfelelő 

receptoraihoz kapcsolódva abból Ca2+-ot szabadít fel. A Ca2+ kalmodulinhoz kapcsolódik a citoplazmában. A 

kalcium-kalmodulin komplex aktiválja a simaizmok miozin könnyűlánc kináz (MLCK) enzimét. A MLCK 

foszforilálja a miozin könnyűláncot, ami simaizom összehúzódást okoz. A pupilla kitágul (mydriasis), fokozva a 

szem fényérzékenységét és javítva a sötétben való tájékozódást. 

2.3.3. 3.3. A szimpatikus idegrendszer hatása a nyál elválasztásra 

A nyálmirigyek működése azon kevés funkció közé tartozik, amit a paraszimpatikus és szimpatikus 

idegrendszer is hasonló irányba befolyásol – fokoz. Paraszimpatikus hatásra hígabb, szimpatikus hatásra sűrűbb 

nyál termelődik. Az elsőnek az amiláz enzim révén az emésztésben, a másodiknak a felső légutak 

nedvesítésében – esetleg a száj nyálkahártyának és a fogazatnak a küzdelem/vadászat során várható harapásra 
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való előkészítésében – van szerepe. A nyálmirigyek α1 és β2 adrenerg receptorokkal rendelkeznek. Az α1 

receptorok aktivációja a korábban ismertetett módon Gq fehérjén keresztül az intracelluláris Ca2+ koncentráció 

emelkedéséhez és akvaporin csatornáknak endoszómákból a sejtmembránba való transzlokációjához vezet. 

Ennek eredményeként fehérjeszegény – kevés amilázt tartalmazó – nyál termelődik. Az adrenerg β2 receptorok 

aktiválódása a korábban részletezett módon Gs fehérjén keresztül fokozza a mirigysejtek cAMP koncentrációját. 

A cAMP aktiválja a PKA-t, ami a SNAP-25 fehérje foszforilációja révén serkenti a zimogén granulumokban 

tárolt amiláz exocitózisát. A szimpatikus idegrendszer a nyálmirigyek vérellátásának befolyásolása révén is 

képes hatni a nyáltermelésre. 

2.3.4. 3.4. A szimpatikus idegrendszer hatása a szívre 

A szívben a β1 adrenerg receptorok találhatók meg a legnagyobb számban. Aktivációjuk a korábban bemutatott 

mechanizmussal Gs fehérjén keresztül az intracelluláris cAMP koncentrációjának fokozódásához és a 

plazmamembránban az L-típusú feszültségfüggő Ca2+ csatornák PKA általi foszforilációjához vezet. A 

foszforiláció pozitív irányba modulálja a Ca2+ csatornák működését, megemelve az intracelluláris Ca2+ 

koncentrációt. A Ca2+ csatornák fokozott működése révén emelkedik a szívfrekvencia (pozitív chronotrop 

hatás), fokozódik az ingerületvezetés sebessége (pozitív dromotrop hatás), fokozódik a szívizomzat 

ingerlékenysége (pozitív bathmotrop hatás), erősebbé válnak a pitvari és kamrai kontrakciók (pozitív inotrop 

hatás) és növekszik a szívizomzat tónusa (pozitív tonotrop hatás). 

2.3.5. 3.5. A szimpatikus idegrendszer rezisztencia erekre kifejtett hatása 

A rezisztencia erek tágasságának szabályozása révén a szimpatikus idegrendszer meghatározó szerepet játszik 

az artériás középnyomás szabályozásában. Az arteriolák keresztmetszete az utóterhelést határozza meg, a vénák 

keresztmetszete pedig az előterhelés fontos összetevője. Az érfali simaizomzat csak szimpatikus beidegzéssel 

rendelkezik, paraszimpatikus rostok nem látják el ezt a területet. Az érfali simaizomsejtekre általánosan 

jellemző az α1 adrenerg receptor jelenléte. Az α1 adrenerg receptorok a szimpatikus idegvégződések közelében 

helyezkednek el és az innen felszabaduló noradrenalin hatását közvetítik. Az idegvégződésektől távolabb α2 

receptorok is lehetnek, melyeket inkább a keringő adrenalin ingerelhet. Bizonyos területeken – koszorúserek, 

harántcsíkolt izmokat ellátó erek – β2 adrenerg receptorok is megtalálhatók. Az α1 receptorok aktivációja a 

vaszkuláris simaizmokban a korábban leírt módon IP3 képződéséhez, Ca2+ felszabaduláshoz és 

vazokonstrikcióhoz vezet, mely a teljes perifériás rezisztencia növelésén keresztül emeli a vérnyomást. Az α2 

receptorok Gi fehérjén keresztül hatva csökkentik a cAMP mennyiségét. Emiatt csökken a simaizom sejtekben a 

PKA aktivitása és a miozin könnyűlánc kináz foszforiláció általi gátlása. A miozin könnyűlánc kináz fokozott 

aktivitása vazokonstrikciót okoz. Az adrenerg β2 receptorok vazodilatációt közvetítenek, amely emberben NO 

által közvetített. A PKA foszforilálja és aktiválja az endotheliális nitrogén-oxid szintázt (eNOS). Valószínűleg 

szerepet játszik az adrenerg β2 receptorok értágító hatásának közvetítésében a miozin könnyűlánc kináz PKA 

általi foszforilációja és gátlása is. A vérnyomás szabályozásában fontos szerepet játszik az nyúltvelői vazomotor 

központ. Ez az agyterület szabályozza az erekhez futó szimpatikus idegek aktivitását. Többek között 

preszinaptikus α2 adrenerg receptorokat tartalmaz. Ezeknek az izgatása Gi fehérjén keresztül gátolja az 

idegsejteket – végső soron az erekhez futó szimpatikus rostok aktivitását – és értágulatot okoz. Hasonlóan 

fontosak a vérnyomás szabályozásában a vesék juxtaglomeruláris apparátusai. Az itt található renint szekretáló 

granuláris sejtek β1 adrenerg receptorokkal rendelkeznek. A β1 receptorok aktivációja adrenalin által fokozza a 

renin termelést, ezáltal az angiotenzin II és aldoszteron mennyiségét. Az angiotenzin II gyors, az aldoszteron 

lassú vérnyomásemelő hatást közvetít. 

2.3.6. 3.6. A szimpatikus idegrendszer hatása a légutakra 

A légutak nem rendelkeznek szimpatikus beidegzéssel, csak a n. vagus látja el őket paraszimpatikus rostokkal. 

Ennek ellenére a bronchiális simaizom sejteken β2 adrenerg receptorok találhatók. Ezeket a mellékvesevelőből 

származó keringő adrenalin aktiválhatja. A korábban ismertetett módon az intracelluláris cAMP mennyiségének 

emelkedését, a miozin könnyűlánc kináz foszforiláció általi gátlását és a légutak tágulatát okozza aktivációjuk. 

A tüdőben nagy számban megtalálható hízósejtek is expresszálnak β2 adrenerg receptorokat, amiknek az 

aktiválódása gátolja a hízósejtek degranulációját. 

2.3.7. 3.7. A szimpatikus idegrendszer gasztrointesztinális hatásai 

A gyomor-bél traktus simaizomzatára a szimpatikus idegrendszer gátló hatást fejt ki. A gasztrointesztinális 

simaizom sejtek α2 adrenerg receptorokkal rendelkeznek, amelyek a korábban ismertetett módon relaxációt 

közvetítenek. Preszinaptikus α2 receptorok találhatók az enterális idegrendszer neuronjain. Izgalmuk K+-
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csatornák megnyílásához, Ca2+-csatornák gátlásához vezet. Az idegsejt hiperpolarizálódik, így csökken a 

simaizom kontrakciót előidéző acetil-kolin felszabadulása. A gyomor-bél rendszer simaizmai adrenerg β2 

receptorokkal is rendelkeznek. Ezek a korábban bemutatott módon a miozin könnyűlánc kináz gátlása révén 

ugyancsak relaxációt okoznak. A gasztrointesztinális traktus sphinctereinek simaizomsejtjei a fentiektől eltérően 

α1 adrenerg receptorokat expresszálnak. Ezeken a területeken a szimpatikus hatás Ca2+ felszabadulás és a miozin 

könnyűlánc kináz aktiválódása révén kontrakciót okoz. 

2.3.8. 3.8. A szimpatikus idegrendszer hatása az urogenitális rendszerben 

A húgyhólyagban a trigonum és a spchincter simaizomzata rendelkezik α1 adrenerg receptorokkal. Ezek a 

korábban ismertetett módon Ca2+ felszabadulást és miozin könnyűlánc kináz aktiválódást okozva kontrakciót 

váltanak ki. A szimpatikus idegrendszer tehát a vizelet visszatartását fokozza, kiürítését nehezíti. Ez 

prosztatahiperplázia esetén jelenthet problémát. A méh simaizomzata β2 adrenerg receptorokkal rendelkezik. A 

korábban tárgyalt módon a miozin könnyűlánc kináz foszforilációja és gátlása miatt relaxációt okoznak. Élettani 

hatásuk nem pontosan ismert, mesterséges izgatásuk azonban alkalmazható fenyegető vetélés, koraszülés 

elhárítására. A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik az ejakulációban. Jól mutatja ezt, hogy a 

hólyagnyakat, prosztatát és ductus deferenst ellátó szimpatikus rostok műtéti károsodása – pl. heretumor műtétje 

során – az ejakuláció elvesztéséhez vagy retrográd ejakulációhoz vezet. Az ejakulációban valószínűleg a 

kismedence paraszimpatikus idegei is résztvesznek. A szimpatikus rostokból felszabaduló noradrenalin hatását 

számos kotranszmitter modulálja – neuropeptid Y (NPY), vazoaktív intesztinális peptid (VIP), ATP. 

2.3.9. 3.9. A szimpatikus idegrendszer hatása a harántcsíkolt izmokra 

A vázizmok legnagyobb számban adrenerg β2 receptorokat tartalmaznak. Ezeket főként a keringő adrenalin 

aktiválja. A stressz hatására emelkedett adrenalin remegést okoz a vázizmokban, valamint fokozza az izom 

összehúzódás sebességét. A lámpalázat kísérő kézremegés hatékonyan gátolható a β receptorok antagonistáival. 

Pontos mozgáskoordinációt igénylő sportágakban – íjászat, lövészet, de motorsportok is – ezek a szerek 

tiltottak. A vázizmok adrenerg β2 receptorainak a fiziológiásnál jóval nagyobb mértékű és tartósabb ingerlése 

anabolikus hatású. A módszert főleg sportolók alkalmazzák, de izomsorvadással járó állapotok esetében is 

vizsgálják, mint lehetséges kezelési módot. Az anabolikus hatás mechanizmusa nem teljes mértékben ismert, de 

valószínűleg a harántcsíkolt izmok gátolt fehérje lebontása és fokozott fehérjeszintézise okozza. 

2.3.10. 3.10. A szimpatikus idegrendszer hatása az anyagcserére 

A szimpatikus idegrendszer a stresszreakció során a raktározott tápanyagok felszabadulását segíti elő. A 

folyamatot a májban, harántcsíkolt izmokban és zsírszövetben található β2 adrenerg receptorok keringő adrenalin 

általi aktivációja közvetíti. A β2 receptorok Gs fehérjén keresztül a PKA aktiválódását okozzák. A zsírszövetben 

a PKA foszforilálja – ezzel gátolja – a raktározott zsírcseppeket bevonó és védő perilipin A-t. Foszforilálja és 

aktiválja továbbá a hormonszenzitív lipáz (HSL) enzimet, ami a tárolt trigliceridből szabad zsírsavat és glicerint 

szabadít fel. A májban a PKA foszforiláció révén gátolja a glikogén szintázt, ezáltal a további keményítő 

raktározást. Ugyanezekben a szövetekben a PKA foszforilációval aktiválja az ún. foszforiláz kináz enzimet. A 

foszforiláz kináz foszforilálja és aktiválja a glikogént bontó glikogén foszforiláz enzimet, ami a keményítőből 

glukóz-1-foszfátot szabadít fel. Az adrenerg β3 receptor ingerlése a zsírszövetben és harántcsíkolt izmokban 

fokozza a hőtermelést. 

2.4. 4. Patológia 

A paraszimpatikus rendszerhez hasonlóan a szimpatikus idegrendszer működésének zavara gyakran 

másodlagosan alakul ki kardiovaszkuláris, légzőszervi betegségek, illetve gyógyszermérgezés kapcsán. A 

közvetlenül a szimpatikus idegrendszert érintő kórképeket a szimpatikus rendszer központi idegrendszeri és 

perifériás struktúráit érintőkre bontjuk. 

2.4.1. 4.1. A szimpatikus rendszer központi idegrendszeri struktúráit érintő 
betegségek 

A progressive autonomic failure (PAF) szindróma főként 40-60 éves férfiakat érint. Legjellemzőbb tünete az 

ortosztatikus hipotenzió. Emellett átmeneti látászavar, a verejtékezés megszűnése, impotencia, vizelet- és 

székletinkontinencia kísérheti. Jellemző az idegsejtek számának csökkenése a gerincvelő intermediolaterális 

kötegében, a pre- és posztganglionáris szimpatikus rostok károsodása, a szimpatikus ganglionok degenerációja. 

A kórkép társulhat Parkinson-kór és több rendszert érintő atrófia (Shy-Drager-szindróma) tüneteivel. Parkinson-
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kórban is gyakori tünet az ortosztatikus hipotenzió és a vérnyomás fokozott csökkenése a test döntésének 

hatására. A nyaki vagy felső mellkasi szegmentumok szintjén bekövetkezett gerincvelői harántsérülés elszakítja 

a gerincvelő szimpatikus elemeit a vazomotor központtól. Ezekben a betegekben csökkent az artériás közép- és 

diasztolés nyomás. A szabályozó reflexek kiesése miatt a sérülés szintje alatti bőrterületek ingerlése, a hólyag 

vagy bél feszülése átmenetileg magas vérnyomás kialakulását idézhetik elő. Agytörzsi daganatok és sclerosis 

multiplex esetében is leírtak szimpatikus funkciók sérülésére utaló ortosztatikus hipotenziót. 

2.4.2. 4.2. A szimpatikus idegrendszer perifériás elemeit érintő betegségek 

Perifériás vegetatív neuropátia gyakran jár a verejtékezés csökkenésével és ortosztatikus hipotenzióval. 

Diabeteses neuropátiában a paraszimpatikus rendszer károsodása korábban jelentkezik, de előrehaladott 

betegség esetén szimpatikus érintettségre utaló poszturális hipotenzió jelentkezhet. Amiloidosis során kóros 

fehérjelerakódást figyeltek meg a vegetatív idegekben és ganglionokban. Csökken az intermediolaterális köteg 

idegsejtjeinek, valamint a perifériás idegek vékony myelinhüvelyes és myelinhüvely nélküli rostjainak száma. 

Gyakori tünet az impotencia, poszturális hipotenzió, csökkent verejtékezés. Akut gyulladásos neuropátia során a 

preganglionáris szimpatikus rostok károsodása okozhat ortosztatikus hipotenziót. Az alkoholfüggő betegekre 

jellemző Wernicke-encephalopathia esetén is előfordul a szimpatikus rendszer érintettsége miatti poszturális 

hipotenzió. A Riley-Day-szindróma gyermekeket érintő, korai halálhoz vezető autoszomális recesszív módon 

öröklődő rendellenesség. Jellemző a csökkent könnytermelés, fokozott verejtékezés, a bőr foltos kivörösödése, 

változékony vérnyomás, poszturális hipotenzió és gyenge hőszabályozás. Rohamokban jelentkező hányást 

okozhat, ami ismétlődően aspirációs pneumoniához vezet. A betegség kapcsán leírták a preganglionáris 

szimpatikus rostok számának és a ganglion cervicale superius méretének csökkenését. A szimpatikus 

idegrendszer károsodása számos egyéb perifériás idegeket érintő betegség kapcsán bekövetkezhet: vinca-

alkaloid kezelés, nehézfém mérgezés (tallium, higany, arzén), szerves oldószer mérgezés, akut intermittáló 

porfiria, Charcot-Marie-Tooth-betegség, Fabry-betegség, krónikus veseelégtelenség, rheumatoid arthritis, 

daganatos betegség, lepra, autoimmun betegségek (szisztémás lupus erythematosus, kevert kötőszöveti 

betegség). 

2.4.3. 4.3. Pheochromocytoma 

A pheochromocytoma a mellékvese velő chromaffin sejtjeinek daganata. Hasonló tumorok indulhatnak ki 

szimpatikus ganglionokból is. A daganat kontrollálatlanul nagy mennyiségű noradrenalint és adrenalint termel. 

Ennek legjellemzőbb tünetei a magas vérnyomás, fejfájás és fokozott verejtékezés. Az esetek 80%-ában a 

daganat egyoldali, 10%-nál kétoldali és 10% esetében extraadrenális. A pheochromocytoma a MEN IIA és 

MEN IIB szindrómák (multiple endocrine neoplasia syndrome) részbetegsége, valamint neurofibromatózis 

esetén is gyakoribb. Az esetek negyede mutat családi halmozódást. A betegség végleges kezelése sebészi. A 

műtéti előkészítés a nagy mennyiségű katekolamin hatásait gátló adrenerg receptor blokkoló gyógyszeres 

terápiát is magába foglalja. 

2.4.4. 4.4. A szimpatikus idegrendszerre ható szerek szerepe egyes betegségek 
kezelésében 

Az adrenerg receptorok agonistái alkalmazhatók újraélesztés folyamán a szív ingerlékenységének fokozására. 

Akut kardiogén sokk esetén a β1 adrenerg agonisták növelhetik a kamrai kontrakciók erejét. Vazokonstriktor 

hatásuk miatt egyes adrenerg receptorok agonisták egyéb sokkfajták kezelésében is helyet kapnak. A β2 adrenerg 

receptorokra ható agonistákat asthma bronchiale kezelésében alkalmazzák hörgőtágítóként. Fenyegető vetélés 

és koraszülés késleltetésére is használatosak. Az adrenerg α2 receptorok agonistái a nyúltvelői vazomotor 

központ gátlása útján csökkentik a vérnyomást. Központi idegrendszeri gátló hatásuk miatt az 

állatgyógyászatban sebészeti érzéstelenítőként is használatosak. Az α adrenerg receptorok antagonistái hatékony 

vérnyomáscsökkentők és a hólyagsphincter gátlása révén jótékony hatásúak prosztatahiperpláziához társuló 

vizelési nehézségben. Az adrenerg β receptorok antagonistái alkalmazhatók glaukoma kezelésére, mert 

csökkentik a csarnokvíz termelését, ezzel a szemnyomást. A β receptorok gátló szerei használatosak 

szupraventrikuláris tachyarrythmiák, angina pectoris, miokardiális infarktus, valamint a szívelégtelenséget 

kísérő krónikusan emelkedett katekolaminszint káros hatásainak kivédése révén szívelégtelenség kezelésére. 

Többek között a vese renintermelésének gátlása – a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer működésének 

következményes csökkenése – révén csökkentik a vérnyomást. A β receptorokat gátló szerek csökkentik a 

stresszhez kapcsolódó vagy öröklött – esszenciális tremor – kézremegést. 

2.4.5. Tesztkérdések 
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1. Melyik receptor ioncsatornához kapcsolt? (E) 

A. α1 

B. α2 

C. β1 

D. β2 

E. Egyik sem. 

2. Melyik enzim szerepel a noradrenalin szintézisében? (B) 

A. Kolin-acetiltranszferáz 

B. DOPA-dekarboxiláz 

C. Monoamin-oxidáz 

D. Butirilkolin-észteráz 

E. Katekol-O-metiltranszferáz 

3. Melyik transzporter szállítja a dopamint a dense-core vezikulumba? (C) 

A. Nagy affinitású kolin transzporter 

B. Uptake 1 

C. Vezikuláris monoamine transzporter 

D. Vezikuláris acetil-kolin transzporter 

E. DAT 

4. Melyik struktúra gátolja a noradrenalin felszabadulását? (E) 

A. Feszültségfüggő Na+ csatorna 

B. Szinaptobrevin 

C. SNAP-25 

D. Szintaxin 

E. α2 receptor 

5. Melyik enzim vesz részt a noradrenalin lebontásában? (A) 

A. Katekol-O-metiltranszferáz 

B. Tirozin-hidroxiláz 

C. Acetilkolin-észteráz 

D. Dopamin-β-hidroxiláz 

E. Fenil-etanolamin-N-metiltranszferáz 

6. Melyik transzporter vesz részt a noradrenalin visszavételében? (D) 

A. VMAT 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonóm idegrendszer  

 849  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. DAT 

C. SERT 

D. NET 

E. ChT 

7. Melyik receptor a legjellemzőbb a szívizomzatra? (C) 

A. α1 

B. α2 

C. β1 

D. β2 

E. Egyik sem. 

8. Melyik receptor Gi fehérjéhez kapcsolt? (B) 

A. α1 

B. α2 

C. β1 

D. β2 

E. Egyik sem. 

9. Melyik struktúra vesz részt a noradrenalin vazokonstriktor hatásának közvetítésében? (A) 

A. IP3 

B. PKG 

C. PKA 

D. Troponin C 

E. cAMP 

10. Melyik struktúra vesz részt az adrenalin szívhatásainak közvetítésében? (C) 

A. IP3 

B. PKG 

C. L-típusú feszültségfüggő Ca2+ csatorna 

D. DAG 

E. cGMP 

11. Melyik hatást közvetítik a β2 receptorok? (D) 

A. Tachycardia 

B. Vazokonstrikció 

C. Mydriasis 
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D. Bronchodilatáció 

E. Fokozott renintermelés 

12. Melyik hatást közvetítik az α1 receptorok? (B) 

A. Bradycardia 

B. Vazokonstrikció 

C. Bronchodilatáció 

D. Pozitív inotrop hatás 

E. Kézremegés 

13. Mely idegek/struktúrák tartalmazhatnak preganglionalis szimpatikus rostokat? 

A. gerincvelő radix ventralis 

B. gerincvelő radix dorsalis 

C. nervus spinalis 

D. nervus intercostalis 

E. ramus communicans albus 

F. ramus communicans griseus 

14. Mely idegek/struktúrák tartalmazhatnak postganglionalis szimpatikus rostokat? 

A. gerincvelő radix ventralis 

B. gerincvelő radix dorsalis 

C. nervus spinalis 

D. nervus intercostalis 

E. ramus communicans albus 

F. ramus communicans griseus 

15. Milyen rostok találhatók a nervus petrosus profundusban? 

A. preganglionalis szimpatikus rostok 

B. postganglionalis szimpatikus rostok 

C. preganglionalis paraszimpatikus rostok 

D. postganglionalis paraszimpatikus rostok 
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3. 4.c. A parasympatikus idegrendszer (anatómia, 
biokémia, élettan, pathológia). – Tamás Andrea 25%, 
Pozsgai Gábor 75% [Szakmai lektorok: Matta Csaba, 
Baczkó István] 

3.1. 1. Anatómia 

3.1.1. 1.1. Paraszimpatikus idegrendszer általános felépítése 

A paraszimpatikus idegrendszer általános felépítése a 4.a fejezetben olvasható. 

4.13. ábra - 1. ábra: A vegetatív idegrendszer általános felépítése 
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3.1.2. 1.2. Efferens cranialis paraszimpatikus idegrendszer 

A paraszimpatikus preaganglionaris rostok a következő agyidegekben futnak: a nervus oculomotorius (III), 

nervus facialis (VII), nervus glossopharyngeus (IX), nervus vagus (X). 

4.14. ábra - 2. ábra: A cranialis paraszimpatikus rendszer általános felépítése 
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4.15. ábra - 6. ábra: A cranialis viscreomotoros magok 
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3.1.2.1. 1.2.1. Nervus oculomotorius (III), szemmozgató ideg 

3.1.2.1.1. 1.2.1.1. Feladata 

Feladata: A nervus oculomotorius a harmadik agyideg, melynek feladata a szemmozgató izmok nagy részének 

szomatomotoros beidegzése és visceromotoros vegetatív rostjai a pupilla szűkítéséért és az alkalmazkodásért 

felelősek. 

3.1.2.1.2. 1.2.1.2. Praegagnglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése 

Praegagnglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése: A nervus oculomotorius visceromotoros 

vegetatív magja a nucleus oculomotorius accessorius (Edinger-Westphal-féle mag) a mesencephalonban 

található. 

3.1.2.1.3. 1.2.1.3. Agyi és koponyai kilépése 
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Agyi és koponyai kilépése: Az ideg a sulcus oculomotoriusban (fossa interpeduncularisban) található, és az 

arteria cerebri posterior és cerebellaris superior között fut a ciszterna interpeduncularisban, majd ezt követően a 

sinus cavernosusban halad. Az orbitába a fissura orbitalis superioron keresztül lép be. 

3.1.2.1.4. 1.2.1.4. Praeganglionaris paraszimpatikus rostokat szállító ágai 

Praeganglionaris paraszimpatikus rostokat szállító ágai: A nervus oculomotorius az orbitában a nervus 

opticustól laterálisan található, két ága van a ramus superior és ramus inferior. A ramus superior beidegzi a 

musculus levator palpebrae superiorist és a musculus rectus superiort. A ramus inferior motorosan idegzi be a 

musculus rectus medialist, a musculus rectus inferiort és a musculus obliquus inferiort, ennek kissebb ága a 

radix oculomotoria (brevis) szállítja a praeganglionaris vegetatív rostokat a ganglion ciliaréhoz, amely a nervus 

opticus és a musculus rectus lateralis között található. 

3.1.2.1.5. 1.2.1.5. Ganglion és postganglionaris paraszimpatikus rostok 

Ganglion és postganglionaris paraszimpatikus rostok: A ganglion ciliáréban átkapcsolódnak a praeganglionaris 

rostok és a postganglionaris rostok (nervi ciliares breves) belépnek a szemgolyóba, majd a spacium 

perichoroidealéban futnak előre és visceromotoros rostjai beidegzik a musculus ciliarist és a musculus sphincter 

pupillaet. A musculus ciliaris rostajinak összehúzódásával az accomodációt segíti, míg a musculus sphincter 

pupillae, ami a szivárványhártya körkörösen elhelyezkedő izoma a pupilla szűkítését végzi. 

3.1.2.2. 1.2.2. Nervus facialis (VII), arcideg 

3.1.2.2.1. 1.2.2.1. Feladata 

Feladata: A nervus facialis, a hetedik agyideg, a második kopoltyúív idege. Beidegzi azokat a stuktúrákat, 

melyek a második kopoltyúívből származnak, így a mimikai izmokat, a musculus digastricus hátsó hasát, a 

musculus stylohyoideust és a musculus stapediust. A nervus facialis adja a nyelv elülső kétharmadának ízérző 

rostjait, és a könnymirigy a submandibularis és sublingualis nyálmirigy, valamint az orrüregben és szájüregben 

található kis nyálmirigyek secretomotoros beidegzését is (7. kép). 

4.16. ábra - 7. ábra: Könnymirigy és nyálmirigyek beidegzése 

 

3.1.2.2.2. 1.2.2.2. Praeganglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése 
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Praeganglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése: A praeganglionaris vegetatív rostok a hídban 

található nucleus salivatorius superiorból erednek. 

3.1.2.2.3. 1.2.2.3. Agyi és koponyai kilépése 

Agyi és koponyai kilépése: A nervus facialis a híd és a hídkarok határán hátul, a kisagy-híd szögletében lép ki a 

nervus vestibulocohlearistól (VIII) mediálisan. A nervus intermedius különálló ág, amely tartalmazza az érző és 

vegetatív rostokat. Az ideg a meatus acusticus internuson keresztül belép az os temporale pars petrosajának 

pyramisában található canalis facialisba. A canalis facialis kezdeti szakasza a pyramis tengelyére merőlegesen 

halad előre és oldalra, majd derékszögben megtörik (geniculum canalis facialis) és a pyramis tengelyével 

párhuzamosan halad hátrafelé és oldalra, ahol bedomborítja a dobüreg medialis falának felső részét. Ezt 

követően újra derékszögben megtörik és a dobüreg mediális és hátsó falának szögletében halad lefelé és a 

foramen stylomastoideumon keresztül lép ki a koponyából. 

3.1.2.2.4. 1.2.2.4. Praeganglionaris paraszimpatikus rostokat szállító ágai 

1.2.2.4.1. A nervus petrosus major praeganglionaris paraszimpatikus secretomotoros rostokat és valószínűleg 

ízérző rostokat is tartalmaz. A canalis facialis csatorna térdénél ered és a hiatus canalis nervi petrosi majorison 

kersztül lép ki a pyramisból. A canalis nervi petrosi majorisban fut a foramen lacerumig, majd kilép a külső 

koponyalapra, ahol postganglionaris szimpatikus rostok kapcsolódnak hozzá (nervus petrosus profundus), és 

mint nervus canalis pterygoidei a canalis pterygoideuson keresztül a fossa pterygopalatinába jut, ahol ganglion 

pterygopalatinumban kapcsolódik át. 

1.2.2.4.2. A chorda tympani praeganglionaris paraszimpatikus secretomotoros rostokat és ízérző rostokat 

tartalmaz. Az ideg a foramen stylomastoideum előtt ered, visszakanyarodik és a canaliculus chordae tympanin 

keresztül belép a dobüregbe, ahonnan a fissura petrotympanicán (Glaseri) át a fossa infratemporalisba kerül, 

ahol a musculus pterygoideusok között a nervus lingualishoz csatlakozik és a secretomotoros rostok a ganglion 

submandibularéba lépnek. 

3.1.2.2.5. 1.2.2.5. Ganglionok és postganglionaris paraszimpatikus rostok 

1.2.2.5.1. A nervus petrosus major praeganglionaris paraszimpatikus rostjai a ganglion pterygopalatinumban 

kapcsolódnak át. A postganglionaris paraszimpatikus rostok a nervus maxillaris ágaihoz kapcsolódva jutnak el 

az orrüreg (nervi nasales posteriores) és a szájüreg (nervus palatinus major, nervi palatini minores) kis 

nyálmirigyeihez, valamint a nervus zygomaticus és nervus lacrimalis segítségével a könnymirigy beidegzését is 

ezen rostok végzik. 

1.2.2.5.2. A chorda thympani praeganglionaris paraszimpatikus secretomotoros rostjai a ganglion 

submandibuláréan kapcsolódnak át. A postganglionaris rostok ellátják a glandula submandibularist, a 

sublingualist és a glandula lingualis anteriort (Nuhn-Blandini-féle mirigy). 

3.1.2.3. 1.2.3. Nervus glossopharyngeus (IX), nyelv-garat ideg 

3.1.2.3.1. 1.2.3.1. Feladata 

Feladata: A nervus glossopharyngeus, a kilencedik agyideg, a harmadik kopoltyúív idege. Beidegzi a harmadik 

kopoltyúívből származó izmokat: a felső garatfűző izmot, a középső garatfűző izom felső részét, a garatemelő 

izmokat és részben a lágyszájpad izmait. A garat felső felének, a nyelvgyöknek és a szájpadívek alsó részének, a 

fülkürt és dobüreg nyálkahártyájának általános érző idege, a nyelv hátsó részének ízérző idege. Paraszimpatikus 

secretomotoros rostokkal látja el a fültőmirigyet, a nyelvgyöki mirigyeket és a glandulae buccaleseket is. A 

sinus caroticus viscerosensoros idege. 

3.1.2.3.2. 1.2.3.2. Praeganglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése 

Praeganglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése: A praeganglionaris vegetatív rostok a 

nyúltvelőben található nucleus salivatorius inferiorból erednek. 

3.1.2.3.3. 1.2.3.3. Agyi és koponyai kilépése 

Agyi és koponyai kilépése: A nervus glossopharyngeus a nyúltvelőből a sulcus paraolivaris lateralisában lép ki 

5-6 nyalábbal, majd ezt követően a foramen jugulare első részén a nervus vagusszal és nervus accessoriusszal 

együtt hagyja el a koponyát. A foramen jugulare magasságában található felső érző ganglionja a ganglion 
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superius. Az alsó érző ganglionja a ganglion inferius a fossula petrosában található. Ezután az ideg a spatium 

parapharyngeumban halad az arteria carotis interna és vena jugularis interna között, majd a musculus 

stlyopharyngeus hátsó felszínén száll le, és a musculus styloglossus alatt éri el a nyelvgyököt. 

3.1.2.3.4. 1.2.3.4. Praeganglionaris paraszimpatikus rostokat szállító ága 

1.2.3.4.1. A nervus tympanicus a nervus glossopharyngeus ága, ami a fossula petrosában ered. Az ideg a 

canaliculus tympanicuson keresztül belép a dobüregbe, amely a csiga benyomata által képezett mediális falon 

található promontorium felszínén fonatot képez, amit plexus tympanicusnak neveznek. A secretomotoros rostok 

innen, mint nervus petrosus minor a hiatus canalis nervi petrosi minorison keresztül hagyják el a dobüreget, 

majd a sulcus nervi petrosi minorisban futnak a pyramis felszínén a foramen lacerumig. A nyíláson át a rostok a 

basis cranii extrenára, a külső koponyaalapra kerülnek, ahol a ganglion oticumban kapcsolódnak át. 

1.2.3.4.2. Rami pharyngei, rami tonsillares és a rami linguales, amelyek a glandulae linguales posterioresok, a 

torokszoros és a garat mirigyeinek vegetatív beidegzését végzik. 

3.1.2.3.5. 1.2.3.5. Ganglionok és postganglionaris paraszimpatikus rostok 

1.2.3.5.1. A nervus glossopharyngeus vegetatív dúca a ganglion oticum. A dúc 3-4 mm és a foramen ovale alatt 

a nervus mandibularistól mediális és a musculus tensor veli palatinitől lateralisan található. A praeganglionaris 

paraszimpatikus vegetatív neuronjainak perikaryonjai a nucleus salivatorius inferiorban vannak. A dúcból 

induló postganglionarlis paraszimpatikus idegrostok feladata a fültőmirigy (glandula parotis) secretomotoros 

beidegzése. A postganglionaris rostok először a nervus mandibularis egyik ágához a nervus 

auriculotemporalishoz csatlakoznak, majd a plexus parotideusban folytatódnak, és így érik el a parotist. Ezekhez 

az idegekhez még kacsolódnak postganglionaris szimpatikus rostok is, melyek a plexus caroticus internusból 

származnak. 

1.2.3.5.2. Rami pharyngei, rami tonsillares és a rami linguales idegekben futó praeganglionalis vegetatív 

rostokrostok átkapcsolódása a szervek közelében vagy falában található kis idegcsoportokban történik, 

ugynevezett irtamurális ganglionokban. 

3.1.2.4. 1.2.4. Nervus vagus (X), bolygóideg 

3.1.2.4.1. 1.2.4.1. Feladata 

Feladata: A nervus vagus a nervus accessorius egy részével együtt a negyedik és ötödik garatívből származó 

struktúrák idege. A nervus vagus motorosan beidegzi a középső garatfűző izom alsó részét, az alsó garatfűző 

izmot, a lágy szájbad emelő izmok egy részét, a gégeizmokat és a nyelőcső haráncsíkolt izmait. A garat alsó 

része, a gégebemenet, a gégenyálkahártya, a légcső, a nyelőcső, a tüdő, a szívburok, a gyomor, a nagyerek 

speciális zsigeri reflexeket közvetítő és általános érzőidege. Érző ágakat ad a hátsó koponyaárok dúrájához és a 

külső hallójárat bőrének egy részéhez is. Ízérző rostjai beidegzik a gégebemenet körül található néhány 

ízlelőbimbót. A nyelőcső simaizmainak, a tüdő és az alsó légutak mirigyeinek és simaimainak, a szívnek és a 

felső hasűri zsigereknek (a felxura coli sinistraig, a Cannon-Böhm-féle pontig) vegetatív paraszimpatikus idege. 

3.1.2.4.2. 1.2.4.2. Praeganglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése 

Praeganglionaris paraszimpatikus vegetatív rostok agyi eredése: A nervus vagus praeganglionaris 

paraszimpatikus neuronjainak perikaryonjai az ala cinerea medialis magjában találhatók (nucleus dorsalis nervi 

vagi). 

3.1.2.4.3. 1.2.4.3. Agyi és koponyai kilépése 

Agyi és koponyai kilépése: A nervus vagus a nyúltvelőből a sulcus paraolivaris laterálisban lép ki 10-15 

gyökérrosttal. Felette a nervus glossopharyngeus, alatta a nervus accessorius található. A foramen jugulare első 

részében hagyja el a koponyát, ahol a felső érző ganglionja a ganglion superius található. Ezt követően felveszi a 

nervus accessorius ramus internusat és az első nyakcsigolyák magasságában található az alsó érző ganglionja a 

ganglion inferius. Ezt követően a nervus vagus három szakaszra osztható: nyaki szakasz, mellkasi szakasz és 

hasüregi szakasz. A nyaki szakasza az arteria carotis interna és vena jugularis interna között halad és belép a 

vagina caroticaba. A mellkast az apertura thoracis superioron keresztül éri el. Jobb oldalon a vena 

brachiocephalica és az arteria subclavia között halad, míg baloldalon a vena brachiocephalica és az aortaív 

között. Ezen a szakaszon adja le a gégeizmok beidegzését végző nervus laryngeus recurrens ágát, ami jobb 

oldalon az arteria subclaviat a bal oldalon pedig az aortaívet kerüli meg. Ezt követően a nervus vagusok a 
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tüdőgyökerek mögött haladnak, majd elérik a nyelőcsövet, ahol a gasztrointesztinalis rendszer fejlődése során 

végbemenő forgó mozgás következtében a bal nervus vagus a nyelőcső elé, a jobb nervus vagus pedig a 

nyelőcső mögé kerül (truncus vagalis anterior és posterior). A rekeszizmon a nyelőcső nyílásán (hiatus 

oesophageus) keresztül lépnek át a hasüregbe, ahol a gyomor elülső és hátsó felszínén képeznek fonatot. Ágai 

ellátják a májat, duodenumot, vesét a kiscsepleszen keresztül, bár ágai makroszkóposan csak a duodenum 

közepéig követhetők, a gasztrointesztinális rendszerti a flexura coli sinistráig idegzi be. 

3.1.2.4.4. 1.2.4.4. Praeganglionaris paraszimpatikus rostokat szállító ága 

1.2.4.4.1. Nyaki szakasz Rami pharyngei a nervus vagus ganglion inferiusból kilépő kevert idegág. Ehhez 

kapcsolódik a nervus accessorius ramus internusanak rostjai és a ganglion cervicale superius postganglionaris 

szimpatikus rostjai. Ezek az ágak a plexus pharyngeus képzésében vesznek részt. 

A nervus laryngeus superior is kevert ideg. A ganglion inferiusnál lép ki az idegből és a garat falán halad lefelé 

a gégéhez. A nyelvcsont nagy szarvának magasságában ágazik el. Ramus externusa beidegzi a musculus 

crycothyroideust, a ramus internusa érző és vegetatív rostokat tartalmaz. Átfúrja a membrana thyrohyoideát és 

beidegzi a gége nyálkahártyáját a hangrés feletti területen. A nervus laryngeus recurrens a 6. kopoltyúív 

tényleges idege és lefutásáról korábban már említést tettem felfelé a nyelőcső és a légcső közötti barázdában 

halad és kereszteződik az a. thyroidea inferiorral, ahol az ideg fut elöl. Motoros, érző és vegetatív rostokat is 

tartalmaz, amelyek ellátják a légcsövet (rami tracheales), a nyelőcső felső szakaszát (rami oesophagei), majd 

belépnek a gégébe (nervus laryngeus inferior), ahol beidegzik a belső gégeizmokat és a gége nyálkahártyáját a 

hangrés alatt. 

Rami cardiaci cervicales superiores és inferiores rostjai a plexus cardiacushoz haladnak. Ezekben az idegekben 

található praeganglionalis paraszimpatikus vegetatív rostok a plexus cardiacus és a pitvar falának kis 

ganglionjaihoz haladnak a ganglion cardiacumhoz. A rostok ingerlése szívfrekvencia lassulást (bradycardiát), 

bénulása pedig szívfrekvencia fokozódáshoz (tachycardiához) vezet. A plexus cardiacusban a truncus 

sympaticusból származó postganglionalis szimpatikus vegetatív rostok is megtalálhatók. A kisebb coronária 

ágakat főként a nervus vagus idegzi be, míg a nagyobb ágak kettős beidegzéssel rendelkeznek. 

1.2.4.4.2. Mellkasi szakasz Rami cardiaci thoracici a plexus cardiacushoz szállít rostokat. 

Rami bronchialesok a plexus pulmonalis alkotásában vesznek részt. A tüdőkapun keresztül lépnek be a 

praeganglionaris paraszimpatikus rostok a tüdő állományába és a plexus pulmonalisban vagy a hörgők falában 

lévő kicsi dúcokban kapcsolódnak át, és beidegzik a simaizmokat és mirigyeket. A bronchusokban 

bornchusconstrictióhoz vezetnek. 

Rami oesophagei a nyelőcső alsó részénnek felszínén képeznek fonatot. A praeganglionaris paraszimpatikus 

vegetatív rostok az intramuralis fonatokban kapcsolódnak át, és ellátják a simaizmokat és a mirigyeket. 

1.2.4.4.3. Hasi szakasz A nervus vagus a nyelőcső elülső felszínén a truncus vagalis anteriort, a hátsó felszínén 

pedig a truncus vagalis posteriort alkotja. 

A truncus vagalis anteriorból erednek a rami gastrici anterioresek, amelyek a gyomor elülső felszínét idegzik be 

és a plexus gastricust alkotják. A másik ágai a rami hepatici, amely a plexus hepaticushoz megy. 

A truncus vagalis posteriorból erednek a rami gastrici posterioresok, amelyek a gyomor hátsó részénél lépnek 

be a plexus gastricusba. A plexus gastricus a gyomor mirigyeket és simaizmát idegzi be és gátolja a musculus 

sphincter pylori működését. Ide tartoznak még a rami coeliaci, amelyek a truncus coeliacus körül alkotják a 

plexus coeliacust és a rami renalesok, melyek a plexus renalisba sugároznak. 

A többi ágai az erek mentén érik el a hasi zsigereket: a hasnyálmirigyet, a lépet, a vékonybeleket és a 

vastagbelet a flexura coli sinistráig, ezek a postganglionaris szimpatikus rostokkal együtt futnak. Beidegzik a 

mirigyeket és a simaizmot, az ileocoecalis sphincter működését gátolja. 

3.1.2.4.5. 1.2.4.5. Ganglion és postganglionaris paraszimpatikus rostok 

A nervus vagus praeganglionaris paraszimpatikus rostjai az intramuralis fonatokban kapcsolódnak át 

(emésztőrendszerben plexus submucosus Meissneri és a plexus myentericus Auerbachi) és ellátják a 

simaizmokat és a mirigyeket. 

3.1.3. 1.3. Efferens sacalis paraszimpatikus idegrendszer 
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A sacralis paraszimpatikus idegrendszer praeganglionalis neuronjai a másodiktól a negyedik sacralis 

szegmentum intermedier zónájában helyezkednek el. A praeganglionaris rostok a nervi splanchnici pelvini és a 

nervus pudendus segítségével érik el a medence és gát fonatait, valamint a gasztrointesztinális traktus distalis 

részét, amelyek a flexura coli sinistrától caudalis találhatók. A rostok a különböző plexusokban és a szervek 

falában található intramuralis ganglionokban kapcsolódnak át, és átkapcsolódás után a keverednek a szimpatikus 

postganglionalis rostokkal és így látják el a különböző szerveket. A rostok beidegzik a rectumot, a hólyagot (a 

sphincter izmokhoz gátló rostokat szolgáltatnak), a penis és a clitoris erektilis testjeihez vasodilatátor rostokat 

szállítanak (erekciót okoznak, nervi erigentes), hasonlóan vasodilatátor (inhibitoros) rostok futnak az uterushoz 

és a tuba uterinához. Rostok csatlakoznak a plexus hypogastricushoz is, amely visceromotoros rostokkal látják 

el a a colon transversum terminalis részét, a colon descendens, a colon sigmoideumot is. 

3.2. 2. Biokémia 

3.2.1. 2.1. Az acetil-kolin bioszintézise 

A vegetatív idegrendszerben a szimpatikus és paraszimpatikus preganglionáris neuronok, a paraszimpatikus 

posztganglionáris neuronok, valamint a verejtékmirigyeket beidegző szimpatikus posztganglionáris neuronok 

ingerületátvivő anyaga az acetil-kolin. A kolinerg ingerületátvitelt Otto Loewi fedezte fel 1921-ben, igazolva 

ezzel a kémiai neurotranszmisszió létezését. Kísérletében két békaszívet használt, az egyiken intakt vagus 

beidegzéssel. A működő szíveket fiziológiás oldatban inkubálta. Az ép beidegzésű szív esetében ingerelte a 

vagus ideget, lassítva ezzel a szívverést. Az ingerelt szív inkubáló oldatából adott az érintetlen szív oldatához. 

Ez lassította annak működését, alátámasztva, hogy az ingerületátvitel nem elektromos, hanem kémiai úton 

zajlik. A hatást kiváltó anyag szerkezetét még nem ismerte, azt Vagusstoffnak nevezte. Az acetil-kolint az 

idegsejtekben a kolin-acetiltranszferáz (acetil-koenzim A-kolin-O-acetiltranszferáz, ChAT) enzim szintatizálja 

acetil-koenzim A-ból és kolinból. Az kolin-acetiltranszferáz citoplazmatikus enzim. Egyetlen fehérjeláncból áll. 

Ismert szolubilis és sejtmembránhoz kötött formája is. Az enzimaktivitás 80-90%-át a szolubilis forma adja. A 

kolin-acetiltranszferáz expresszióját számos növekedési faktor fokozhatja. Az enzim aktivitását befolyásolják a 

glukokortikoidok, retinoidok, cAMP, foszforiláció. A kolin-acetiltranszferáz aktivitását az idegsejtek 

glutamáterg neurotranszmissziója is modulálhatja. A folyamathoz a kolint a nagy affinitású kolin transzporter 

szolgáltatja (SLC5A7, ChT). Ez a Na+ és Cl– függő transzportmolekula az extracelluláris térben a kolinerg 

idegvégződések környezetében nagy mennyiségben megtalálható kolint szállítja a sejtbe. A kolin főként a már 

felszabadult acetil-kolin lebomlásából származik, de a plazmában keringő foszfatidil-kolin formájában is 

felvehetik az idegsejtek. A kolin a plazmamembrán foszfolipidjeiben is rendelkezésre áll foszforil-kolin 

formájában. A kolinerg idegsejtek saját kolin szintézise az igényükhöz képest elhanyagolható. A kolin felvétele 

az acetil-kolin szintézis sebesség meghatározó lépése, mivel a nagy affinitású kolin transzporter szállító 

kapacitása könnyen telíthető. Az acetil-kolin képződéséhez szükséges acetil-koenzim A-t a belső mitokondriális 

membránban található piruvát-dehidrogenáz enzim szolgáltatja. Nem teljesen ismert, hogyan kerül innen az 

acetil-koenzim A a citoplazmába. Valószínűleg citromsavhoz kapcsolódva szállítódik. A citoplazmában a citrát-

liáz enzim távolítja el a citromsavat. 

4.17. ábra - 2.1.1. ábra: Az acetil-kolin bioszintézise 

 

4.18. ábra - 2.1.2. ábra: A kolinerg idegvégződés sematikus működése. ACh – acetil-

kolin, AcKoA – acetil-koenzim A, CAT – kolin-acetiltranszferáz, ChT – nagy affinitású 
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kolin transzporter, Mit – mitokondrium, SV – szinaptikus vezikulum, VAChT – 

vezikuláris acetil-kolin transzporter 

 

3.2.2. 2.2. Az acetil-kolin tárolása 

Az acetil-kolin az idegvégződésekben szinaptikus vezikulumokba kerül. A szállítást a vezikuláris acetil-kolin 

transzporter (VAChT) végzi. Az acetil-kolinnak a vezikulumba szállítása H+-nak citoplazmába szállításához 

kötött. A folyamathoz az energiát egy, a szinaptikus vezikulum membránjában működő H+-ATPáz szolgáltatja, 

amely H+-t pumpál a vezikulumba közvetlenül ATP bontásából származó energia segítségével. A vezikuláris 

acetil-kolin transzporter génje az acetil-kolin észteráz génjének első intronjában található. Ennek megfelelően 

ezek a fehérjék rendszerint együtt expresszálódnak az idegsejtekben. Bár a vezikuláris acetil-kolin transzporter 

aminosav sorrendje nagyfokú hasonlóságot mutat a noradrenerg neuronokban hasonló szerepet betöltő 

vezikuláris monoamin transzporterrel, attól eltérően csak a szinaptikus vezikulumokban található meg, a dense-

core vezikulumokban nem. A szinaptikus vezikulumok az idegvégződések aktív zónáiban ürítik ki 

neurotranszmitter tartalmukat Ca2+-függő exocitózis révén. Ezek az aktív zónák a posztszinaptikus membrán 

receptoraival szemben találhatók. Az ilyen módon felszabaduló ingerületátvivő anyagok kis valószínűséggel 

hatnak a szinapszison kívüli receptorokra és szomatodendritikus autoreceptorokra. A fizikai közelség révén a 

posztszinaptikus receptrokhoz kötődnek elsősorban. A szinaptikus vezikulumok az acetil-kolin mellett heparán-

szulfát proteoglikánt és ATP-t is tartalmaznak. Ezen anyagok negatív töltése kiegyenlíti az acetil-kolin pozitív 

töltését, lehetővé téve az acetil-kolin nagy sűrűségű tárolását a vezikulumban. Az acetil-kolinnal együtt 

felszabaduló ATP maga is neurotranszmitter. Többek között befolyásolja az acetil-kolin felszabadulást is 

preszinaptikus purinerg receptorokon keresztül. A vezikuláris acetil-kolin transzporter működésének 

szabályozása sokrétű és még nem ismert minden részlete. A transzporter expressziójának változása 

megváltoztathatja az egy vezikulumban található és abból felszabadítható acetil-kolin mennyiségét. A 

vezikuláris acetil-kolin transzporter a neuron sejttestében a Golgi-apparátusból konstitutív szekretoros 

vezikulumokba kerül. Ezek az idegvégződésben fuzionálnak a plazmamembránnal. A vezikuláris acetil-kolin 

transzporter a szinaptikus vezikulumok membránjába valószínűleg indirekt módon, endocitózis útján jut. Az 
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endocytosis a clathrin és az AP2 adaptor komplex kapcsolódásával jön létre. Jelentőséget tulajdonítanak a 

dynamin I alapú endocitózisnak is. Elméletileg lehetséges, hogy a vezikuláris acetil-kolin transzporter 

kétlépéses folyamatban, korai endoszomális intermedier vezikulumok közbeiktatásával kerül a szinaptikus 

vezikulumokba. Ez az útvonal az AP3 adaptor komplex részvételét is igényli, de valószínűleg nem meghatározó 

idegsejtekben. Újabban feltételezik, hogy a vezikuláris acetil-kolin transzporter a Golgi-apparátusból éretlen 

nagy dense-core vezikulumokba is kerülhet. Innen a transzporter korai endoszómákba, majd az előbb ismertetett 

útvonalon az idegvégződés plazmamembránjába szállítódhat. Az ingerület átvivő anyagok felszabadulása után a 

szinaptikus vezikulumok membránfehérjéi endocitózis segítségével hasznosulnak újra. A vezikuláris acetil-kolin 

transzporter C-terminális citoplazmatikus doménje két aminosav-motívumot tartalmaz, amik a fehérje 

különböző típusú vezikulumokba való szállítását szabályozzák. A dileucin motívum (LL, Leu-Leu) az 

endocitózisban játszik fontos szerepet és a szinaptikus vezikulákba irányítja a fehérjét. Az újonnan felfedezett 

tirozin alapú motívum (YNYY, Tyr-Asp-Tyr-Tyr) is hozzájárulhat ehhez a folyamathoz. A dileucin és tirozin 

alapú motívumok közvetlenül kapcsolódhatnak az AP1 és AP2 adaptor komplexekhez, így hozzájárulhatnak a 

transzporter endocitózisához. Kísérleti adatok alapján a dileucin motívumhoz közel egy szerin aminosav PKC 

általi foszforilációja a nagy dense-core vezikulumokba irányítja a vezikuláris acetil-kolin transzporter molekulák 

egy részét. A kolinerg idegvégződésekben a szinaptikus vezikulumokat két populációba sorolják. Közvetlenül a 

plazmamemberán aktív zónájánál található az ún. „depot pool”, ettől távolabb, a második vonalban a „reserve 

pool”. Az acetil-kolin felszabadulás a „depot pool” vezikulumainak exocitózisa révén valósul meg. A „reserve 

pool” tartós acetil-kolin felszabadulás esetén jut szerephez. A frissen képződött szinaptikus vezikulumok a 

„depot pool”-t töltik fel, onnan régebbi vezikulumokat a „reserve pool”-ba szoríthatnak. 

4.19. ábra - 2.2.1. ábra: A szinaptikus vezikulumok kialakulásának lehetőségei kolinerg 

neuronokban. AP2 és 3 – adaptor komplex 2 és 3, CS – konstitutív szekretoros 

vezikulum, GA – Golgi-apparárus, IE – intermedier endoszóma, imLV – éretlen nagy 

dense-core vezikulum, SV – szinaptikus vezikulum 
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4.20. ábra - 2.2.2. ábra: A vezikuláris acetil-kolin transzporter szállítását szabályozó 

aminosav motívumok a C-terminális cytoplazmatikus doménen. CS – konstitutív 

szekretoros vezikulum, LDCV – nagy dense-core vezikulum 
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3.2.3. 2.3. Az acetil-kolin felszabadulása 

Az idegsejt membránján terjedő akciós potenciál az idegvégződés területén feszültségfüggő Ca2+ csatornák 

megnyílásához vezet. Az aktív zónában a szinaptikus vezikulumok membránjában található a szinaptotagmin 

nevű fehérje. N-terminálisa alkotja a transzmembrán régiót, C-terminálisa pedig két Ca2+ kötő C2 domént 

tartalmaz. A Ca2+ kapcsolódása a szinaptotagminhoz beindítja az ún. SNARE fehérjék (soluble N-

ethylmaleimide-sensitive factor-attachment protein receptor) működését. A SNARE fehérjéknek két csoportja 

ismert: a szinaptikus vezikulum membránjához kapcsolódók és a plazmamembránhoz kapcsolódók. A 

vezikulum membránjában a szinaptobrevin nevű SNARE fehérje található, a plazmamembránban pedig a 

szintaxin és a SNAP-25 (synaptosomal associated protein 25). Az összekapcsolódó SNARE fehérjék négy α-

hélixből álló köteget hoznak létre és a szinaptikus vezikulumot a sejtmembránhoz kötik. A SNARE-komplexhez 

kötődik az N-etil-maleimid érzékeny faktort csatlakoztató fehérje (NAPA, N-ethylmaleimide-sensitive factor 

attachment protein). Ez lehetővé teszi az NSF fehérje (N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein) 

kapcsolódását. Az NSF egy ATPáz. Az ATP bontásából származó energia szerepe az exocitózisban vitatott. 

Egyesek szerint a szinaptikus vezikulum és a sejtmembrán fúzióját teszi lehetővé, mások szerint a már létrejött 

membránfúzió után a SNARE komplex felbomlását és fehérjéinek újrahasznosulását szolgálja. Az exocitózis 

után a vezikulum endocitózis révén újra az idegvégződésbe kerül és endoszómával fúzionál. A vezikulum 

membránfehérjéi így újrahasznosulhatnak szinaptikus vezikulumok képzéséhez. 

4.21. ábra - 2.3. ábra: A kolinerg szinaptikus vezikulumok exocitózisának 

mechanizmusa. PM – plazmamembrán, SV – szinaptikus vezikulum 
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3.2.4. 2.4. Az acetil kolin lebontása 

A kolinerg szinapszisok gyors és pontos működését az acetil-kolin szinaptikus résből való hatékony eltávolítása 

teszi lehetővé. Ez megelőzi a környező sejtek receptorainak aktiválódását, illetve hozzájárul a posztszinaptikus 

idegsejt jelátvitelének megfelelő időzítéséhez. A szabad acetil-kolin gyakorlatilag eltűnik a szinaptikus résből, 

mire a receptorhoz kötődő acetil-kolin molekulák receptor aktivációt okoznak. Ennek fő mechanizmusa az 

acetil-kolin enzimatikus bontása. A szimpatikus idegrendszertől eltérően a neurotranszmitter preszinaptikus 

végződésbe történő újrafelvétele nem játszik fontos szerepet a kolinerg idegsejtek esetében. Az idegsejtek az 

acetil-kolin hidrolízise során keletkező kolint veszik fel a nagy affinitású kolin transzporter segítségével. Az 

acetil-kolint ún. kolinészteráz enzimek bontják. Az emberi szervezetben két ilyen enzim található – az 

acetilkolin-észteráz (AChE) és a butirilkolin-észteráz (BuChE). Az utóbbit pszeudokolin-észteráznak is nevezik. 

Mindkét enzim a szerin-hidrolázok közé tartozik. A két enzim aminosav sorrendje és szerkezete hasonló, szöveti 

eloszlása, szubsztrát specificitása és szerepe azonban eltérő. 

3.2.4.1. 2.4.1. Butirilkolin-észteráz 

A butirilkolin-észteráz számos szövetben – agy, bőr, máj, gasztrointesztinális simaizom – és szolubilis formában 

a plazmában is megtalálható. A butirilkolin-észteráz – ahogy elnevezése is sugallja – nem specifikus acetil-

kolinra. A szintetikus butiril-kolint az acetil-kolinnál gyorsabban bontja. A butirilkolin-észteráz aktivitásának 

genetikai eredetű hiánya – ún. K-típusú butirilkolin-észteráz – nem okoz tüneteket, funkciója nem teljesen 

tisztázott. Az enzimaktivitás hiánya bizonyos gyógyszerek, mérgek lebontásának lassulásában, hatásuk 

erősödésében mutatkozhat meg. A csökkent működésű enzimért felelős K-allél a Kaukázus vidékén elterjedt. 

Egyes tanulmányok szerint az Alzheimer-betegség csökkent előfordulásával társul. A butirilkolin-észteráz az 

acetilkolin-észterázzal együtt a plazma acetil-kolin tartalmát rendkívül alacsony szinten tartja. Ennek 
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megfelelően az acetil-kolin – az adrenalintól eltérően – tisztán neurotranszmitter, nem hormon. A butirilkolin-

észteráz homotetramer glikoprotein. Dimer és monomer formában is előfordul. Az enzimet az acetilkolin-

észterázzal ellentétben nem gátolja a nagy mennyiségű szubsztrát, tágasabb az aktív helye és eltérő 

gátlószerekre érzékeny. 

3.2.4.2. 2.4.2. Acetilkolin-észteráz 

Az acetilkolin-észteráz a kolinerg idegvégződésekben és a neuromuszkuláris junkcióban a posztszinaptikus 

sejtmembránhoz kötve található. A vörösvértestek membránjához kapcsoltan is megtalálható. Szerepe itt 

valószínűleg a plazmában acetil-kolinjának gyors lebontása. Az enzimet gliko-foszfatidil-inozitol és egy 

transzmembrán fehérje köti a plazmamembránhoz. A sejtmembránhoz kötött forma mellett kimutattak 

kollagénhez kapcsolódó acetilkolin-észterázt is. Ez biztosítja az enzim kapcsolatát a sejtmembránnal a 

neuromuszkuláris junkcióban. Az acetilkolin-észteráz szolubilis formában a liquorban mutatható ki. Hasonlóan 

szolubilis formában a kolinerg preszinaptikus idegsejtek citoplazmájában is előfordul az enzim. Itt a 

citoplazmatikus acetil-kolin mennyiségét szabályozhatja, illetve felszabadulhat a végződésből. Az ilyen módon 

felszabaduló enzim funkciója nem ismert. Acetilkolin-észteráz génhiányos egerek csökkent izomtömeggel és 

megváltozott vázizom morfológiával rendelkeznek. Ezekben az állatokban az extracelluláris acetil-kolin 

mennyisége a normális érték mintegy hatvanszorosa. Az acetilkolin-észteráz szerkezetét elektromos angolnán 

(Torpedo californica) vizsgálták, mivel nagy mennyiségben tartalmazza az enzimet. A későbbiekben a 

rekombináns humán enzim váltotta fel ezt a módszert. Az acetilkolin-észteráz a szerin-hidrolázok többségéhez 

hasonlóan az α/β-hidrolázok közé tartozik. Az enzim aktív helye egy mélyedésben található. Az aktív hely két 

kötőhelyet tartalmaz. Az ún. észteres kötőhely kialakításában egy Ser, His és Glu aminosav vesz részt. Az 

anionos kötőhelyet – vagy α-anionos kötőhelyet – Trp, Tyr és Phe aminosavak alkotják. A mélyedésben 

elhelyezkedő aktív hely egy ún. aromás torkolaton keresztül közelíthető meg, amit a nevének megfelelően 

aromás aminosav-oldalláncok alkotnak. Ez biztosítja az enzim acetil-kolin szelektivitását. Az acetil-kolin 

pozitív töltésű kvaterner N atomja az anionos kötőhely aromás aminosav-oldalláncainak π-elektronjaival lép 

kölcsönhatásba. Ez a kötődés eredményezi az acetil-kolin megfelelő elhelyezkedését az aktív helyen. Az 

észteres kötőhely hidrolizálja az acetil-kolin észterkötését. Az enzim felszínén az aktív hely bejáratához közel 

található egy perifériás anionos kötőhely –β-anionos kötőhely – is. Valószínűleg fontos szerepe van az 

Alzheimer-betegség kialakulásában. Az acetilkolin-észteráz tetramer, dimer és monomer formában is előfordul. 

Az enzim 85%-a tetramer, 10%- a dimer, 5%-a pedig monomer formában található. Az acetilkolin-észteráz 

molekulák 83%-a amfifil – gliko-foszfatidil-inozitolt tartalmaz, tehát membránhoz kötött – és csupán 17%-a 

hidrofil – vagyis szolubilis. Az acetilkolin-észteráz aktivitását gátolja nagy mennyiségű szubsztrát jelenléte. 

Valószínűleg ennek a következménye, hogy a kolinerg szinapszisokban keletkező jel négyszögszerű. A 

szinaptikus acetil-kolin koncentrációnak egy küszöbérték alá kell csökkennie, hogy az acetilkolin-észteráz 

gyorsan elbontsa. Az acetilkolin-észteráz enzimmolekulánként és percenként 4 x 105 molekula acetil-kolint 

képes hidrolizálni. Ezzel az egyik leghatékonyabb ismert hidroláz. Oldatban az enzim körül kisebb az acetil-

kolin koncentráció, mint tőle távolabb, mert a hidrolízis sebessége nagyobb az acetil-kolin diffúziójának 

sebességénél. Az acetilkolin-észteráznak a szinaptikus acetil-kolin hidrolízistől független – nem klasszikus – 

szerepet is tulajdonítanak új vizsgálatok. Ilyen az acetil-kolin extraszinaptikus hidrolízise. Az enzim génjének 

stressz által indukált splice variánsáról (AChER) átíródó ARP peptid (acetylcholinesterase read-through peptide) 

befolyásolja a hemopoetikus sejtek differenciálódását. Az acetilkolin-észteráz valószínűleg adhéziós 

molekulaként részt vesz az idegsejtek közötti szinapszisok fejlődésében és fenntartásában. Az enzim a 

csontszöveti mátrixban is megtalálható. Az acetilkolin-észteráz hozzájárulhat a neuronok nyúlványainak 

növekedésében. Elősegíti továbbá az amiloid plakkok létrejöttét amiloid peptidekből, fokozva az Alzheimer 

betegség kialakulásának kockázatát. 

4.22. ábra - 2.4.2. ábra: Az acetilkolin-észteráz észteres kötőhelyének működése 
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3.3. 3. Élettan 

3.3.1. 3.1. Az acetil-kolin receptorai 

A szinaptikus résbe felszabaduló acetil-kolin két fő receptortípushoz kötődhet a célsejteken. A nikotinos 

receptorok ligand aktiválta ioncsatornák – más szóval ioncsatornához kapcsolt receptorok vagy ionotrop 

receptorok. A muszkarinos receptorok 7 transzmembrán doménnel rendelkező G-fehérjéhez kötött – más szóval 

metabotrop – receptorok. 

3.3.1.1. 3.1.1. A nikotinos acetil-kolin receptor 

A nikotinos acetil-kolin receptor (nAChR) nevét onnan kapta, hogy az acetil-kolin mellett a növényi eredetű 

nikotin is képes aktiválni. A receptor pentamer szerkezetű. A fehérje alegységek homológiát mutatnak. α, β, γ, δ 

és ε alegységet különböztetünk meg, melyeknek eddig összesen 17 fajtáját írták le – 10 féle α, 4 féle β és egy-

egy féle γ, δ, ε alegységet. Az egyes nikotinos receptor altípusok mind α, mind β alegységet tartalmaznak – 

kivéve az egyik agyi receptor altípust. Minden alegység négy transzmembrán doménnel rendelkezik. Az M2 

transzmembrán domén alkotja az ioncsatorna pórusát. Ezek a domének határozzák meg az ioncsatorna 

szelektivitását. Mivel az M2 domének főleg negatív töltésű aminosav oldalláncokat tartalmaznak, a nikotinos 

acetil-kolin receptor Na+ és K+ ionra szelektív. A pórus megnyílásakor összességében befelé irányuló kationáram 

keletkezik, ami a célsejteket izgatja. Egy központi idegrendszeri altípusának megnyílása Ca2+ beáramlást okoz a 

neuronokba, ami transzmitter felszabaduláshoz vezet. Mivel a receptor hatásának közvetítésében nem 

szerepelnek másodlagos átvivőanyagok, a jel közvetítése rendkívül gyors – ms-okon belül megtörténik. Az 

acetilkolin-kötőhelyek az α alegységeknek a szomszédos alegységgel érintkező részén találhatók. Az acetil-

kolinnak két ilyen kötőhelyhez kell kapcsolódnia, hogy aktiválhassa a receptort. A kettős kötődés konformáció 

változást okoz. A pórust nyugalmi helyzetben elzáró hajlott α-hélixek kiegyenesednek, vagy a pórus lumenéből 

elmozdulnak. Az acetil-kolin rövid ideig kötődik csak a nikotinos receptorhoz, majd onnan disszociál és az 

acetilkolin-észteráz elbontja. Ez az acetil-kolinnak a receptorhoz való kis affinitával magyarázható. A nikotinos 

acetil-kolin receptorok által közvetített depolarizáció emiatt 10 ms-nál rövidebb. Ahhoz, hogy a nikotinos 

receptor újra ingerületbe kerüljön, elegendő a két kötődő acetil-kolin molekulából csak az egyiknek 

disszociálnia. Az megüresedett kötőhelyhez való újabb kötődés képes megnyitni az ioncsatornát. A nikotinos 

receptor másként viselkedik, ha nagy mennyiségű acetil-kolin folymatosan van jelen. Ilyenkor a receptor 

deszenzibilizálódik. Konformációváltozásnak köszönhetően az ioncsatorna tartósan zárt állpotba kerül, az acetil-

kolinhoz való affinitás megnövekszik. Az acetil-kolin ehhez a receptor konformációhoz hosszabb ideig 

kapcsolódik, megakadályozva az ingerelhető nyugalmi helyzetbe való visszatérést. A nikotinos acetil-kolin 

receptornak három fő altípusát különböztetjük meg. Az izom altípus a harántcsíkolt izmokban a motoros 

véglemezben található a szarkolemmában. Ennek aktiválódása vezet a harántcsíkolt izomrostok membránjának 

depolarizációjához. Ha a depolarizáció eléri a membránban található feszültségfüggő Na+ csatornák 
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küszöbértékét, azok megnyílása révén tovaterjedő akciós potenciál és izom összehúzódás jön létre. A felnőttekre 

jellemző izom altípus alegység összetétele (α1)2β1δε. A nikotinos acetil-kolin receptorok a vegetatív 

idegrendszer ganglionjaiban is megtalálhatók a posztganglionáris idegsejteken – ideg altípus, azon belül 

ganglionáris altípus. Itt ugyancsak izgató hatást közvetítenek. Hasonló nikotinos receptorok vannak a 

paraszimpatikus és szimpatikus ganglionokban is. A preganglionáris idegsejtek tehát mindkét rendszer esetében 

kolinergek. A fő ganglionáris receptor altípus alegység összetétele (α3)2(β2)3. A nikotinos acetil-kolin 

receptorok előfordulnak a központi idegrendszerben is. A már leírtaknak megfelelően izgató hatást 

közvetítenek. A leggyakoribb központi idegrendszeri nikotinos receptor altípus alegység összetétele (α4)2(β2)3. 

Emellett megtalálható egy homotetramer forma – (α7)5 – is a központi idegrendszerben. Ennek a formának az 

aktiválódása a többi altípustól eltérően Ca2+ beáramlást eredményez az idegsejtekbe. 

4.3. táblázat - 1. táblázat: A nikotinos acetil-kolin receptorok altípusai és azok hatásai 
 

  Izom altípus Ganglion altípus Központi idegrendszeri altípus 

Alegység összetétel (α1)2β1δε (α3)2(β2)3 (α4)2(β2)3 (α7)5 

Elhelyezkedés neuromuszkuláris 

junkció 

posztszinaptikus 

vegetatív ganglionok 

Posztszinaptikus 
különböző 

agyterületek pre- és 

posztszinaptikus 

különböző 

agyterületek pre- és 

posztszinaptikus 

Közvetített hatás izgató fokozott Na+ 

és K+ permeabilitás 
izgató fokozott Na+ 

és K+ permeabilitás 
pre- és 

posztszinaptikus 

izgalom fokozott Na+ 

és K+ permeabilitás 

pre- és 

posztszinaptikus 

izgalom fokozott 

Ca2+ permeabilitás 

4.23. ábra - 3.1.1. ábra: A nikotinos acetil-kolin receptor fehérje alegységének vázlatos 

szerkezete 
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4.24. ábra - 3.1.2. ábra: A nikotinos acetil-kolin receptor egy altípusának vázlatos 

szerkezete 
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3.3.1.2. 3.1.2. A muszkarinos acetil-kolin receptor 

A muszkarinos acetil-kolin receptorok (mAChR) onnan kapták nevüket, hogy acetil-kolinon kívül a növényi 

eredetű muszkarinnal is aktiválhatók. Öt altípusuk ismert (M1-M5). A páratlan számú altípusok (M1, M3 és M5) 

Gq fehérjéhez kapcsolódnak, a páros számúak (M2 és M4) pedig Gi fehérjéhez. A jelátviteli útnak megfelelően a 

muszkarinos acetil-kolin receptorok által közvetített válaszok 100-250 ms – gyakran több másodperc – 

latenciával jelentkeznek. Az összes altípus képes beindítani a mitogén aktiválta proteinkináz kaszkádot is. Az 

M2 muszkarinos acetil-kolin receptor a hozzá kapcsolódó G fehérje βγ alegységén keresztül ioncsatornákat is 

képes befolyásolni. A sejtmembránban K+ csatornákat aktivál – GIRK, G protein-modified inwardly rectifying 

K+ channel – és feszültségfüggő Ca2+ csatornákat gátol. Ezzel hiperpolarizálja, gátolja a célsejtet. Az eltérő 

szöveti expressziónak és jelátviteli folymatoknak köszönhetően a muszkarinos acetil-kolin receptorok változatos 

hatásokat közvetíthetnek. A szöveti megjelenésüknek megfelelően az M1 receptort „idegi”, az M2 receptort 

„szív”, míg az M3 receptort „mirigy és simaizom” típusú muszkarinos receptornak is nevezik. 

4.4. táblázat - 2. táblázat: A muszkarinos acetil-kolin receptorok altípusai, azok szöveti 

elhelyezkedése, jelátvitele és biológiai hatásai 
 

  M1 „idegi” M2 „szív” M3 „mirigy és 

simaizom” 
M4 M5 

Elhelyezkedés agykéreg, 

vegetatív 

ganglionok, 

agyidegek által 

ellátott mirigyek 

KIR pitvarok agyidegek által 

ellátott mirigyek 

simaizmok 

endothelium 

KIR substantia nigra 

iris sugárizom 

nyálmirigyek 

Sejtszintű hatás ↑ IP3, DAG ↓ cAMP ↑ IP3 ↓ cAMP ↑ IP3 

↓ K+ perm ↓ Ca2+ perm. ↑ [Ca2+]i 

↑ K+ perm. 

Szöveti hatás KIR izgalom 

ganglionban 

lassú epsp 

gyomorszekr. 

tremor, 

hypothermia 

negatív chrono- 

és dromotrop 

hatás 

mirigyszekr. 

simaizom kontr. 

értágulat 

fokozott helyvált. 

mozgás 
Ismeretlen 

3.3.2. 3.2. A paraszimpatikus idegrendszer szemre kifejtett hatásai 

A szemben található m. ciliaris és m. sphincter pupillae M3 receptorokat tartalmaz. Paraszimpatikus 

beidegzésüket a n. oculomotorius biztosítja. Az M3 receptorokon hatva az acetil-kolin simaizom összehúzódást 

okoz. Az M3 receptorokhoz kapcsolódó Gq fehérje az acetil-kolin kötődésének hatására aktiválja a 

sejtmembránban a foszfolipáz C β (PLCβ) enzimet. A foszfolipáz a plazmamembrán foszfatidil-inozitol-

difoszfátját (PIP2) bontja. A reakció során membránhoz kötött diacil-glicerin (DAG) és szolubilis inozitol-
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trifoszfát (IP3) keletkezik. Az inozitol-trifoszfát az endoplazmatikus retikulum membránjában található 

receptorához kötődik. Az IP3 receptor ligand aktiválta ioncsatorna, amely Ca2+-ot szabadít fel az 

endoplazmatikus retikulumból. A citoplazmában a Ca2+ kalmodulinhoz kapcsolódik. A kalcium-kalmodulin 

komplex proteinkinázokat aktivál (kalcium-kalmodukinfüggő proteinkinázok – CaM kinázok). A 

simaizomsejtekben a miozin könnyűlánc kináz (MLCK) nevű kalcium-kalmodulinfüggő proteinkináz 

aktiválódik. A kináz foszforilálja a miozin könnyű láncát, ezzel lehetővé teszi a simaizom összehúzódását. 

Ennek következménye a szemben pupillaszűkület, valamint az összehúzódó sugárizom fokozott bedomborodása 

a lencse irányába. Ez a passzív lencsefüggesztő rostokon keresztül enged a szemlencse rugalmasságának és a 

lencse vastagsága növekszik, vagyis a szem közelebbi tárgyra fókuszál. Ez a folyamat az akkomodációnak, 

ezzel az éleslátásnak fontos összetevője. Az összehúzódó sugárizom hozzájárul a csarnokzugban található 

Schlemm-csatornák nyitva tartásához, ezzel a csarnokvíz megfelelő elfolyásához is. 

3.3.3. 3.3. A paraszimpatikus idegrendszer mirigyszekrécióra kifejtett hatásai 

A paraszimpatikus idegrendszer az agyidegek által beidegzett mirigyekre fejt ki stimuláló hatást. Ezek a 

könnymirigyek, nyálmirigyek, az orrnyálkahártya kis mirigyei, a légutak mirigyei és a gyomornyálkahártyában 

található exokrin sejtek. A gyomor kivételével az említett mirigyek M3 receptorokat tartalmaznak. Acetil-kolin 

hatására a receptorhoz kapcsolt Gq fehérje aktiválja a PLCβ enzimet. A PLCβ a sejtmembránban található 

foszfatidil-inozitol-difoszfátot (PIP2) diacil-glicerinre (DAG) és inozitol-trifoszfátra (IP3) bontja. A szolubilis 

inozitol-trifoszfát az endoplazmatikus retikulumon található receptorához kapcsolódik és aktiválja azt. Az 

inozitol-trifoszfát receptora ligand aktiválta ioncsatorna, ami aktiválódva felszabadítja az endoplazmatikus 

retikulumban tárolt Ca2+-ot. Az emelkedett intracelluláris Ca2+ koncentráció exocitózist, vagyis mirigyszekréciót 

okoz. A gyomorszekréció esetében a helyzet összetettebb. A fedősejteken található M3 receptorokon kersztül a 

n. vagusból felszabaduló acetil-kolin serkenti a gyomor sósav elválasztását. A n. vagusból származó acetil-kolin 

a gyomornyálkahártya gasztrint szekretáló G-sejtjeinek M3 receptorain is hat, fokozva ezzel a gasztrinszekréciót. 

A gasztrin endokrin hormon, a véráram révén éri el a fedősejteket. Számos más inger – a gyomor feszülése, a 

táplálék fehérjéi, a gyomortartalom emelkedett pH-ja, gastrin-releasing peptide – is serkenti az elválasztását. A 

gasztrin a fedősejtek kolecisztokinin B (CCK-B) receptorait izgatja és ugyancsak fokozza a savtermelést. A 

gyomornyálkahártyában található hisztaminociták a hízósejtekhez hasonló sejtek. A hízósejtektől eltérően 

helyhez kötöttek és folyamatos hisztamin elválasztásra képesek. A hisztaminocitákból származó hisztamin 

parakrin módon éri el a fedősejteket. A fedősejtek hisztamin H2 receptoraihoz kapcsolódva fokozza a 

sósavtermelést. A hisztaminociták rendelkeznek CCK-B receptorokkal. A gasztrin fokozza a hisztamin 

felszabadulását, ezzel a sósavszekréciót. A hisztaminocitákon M1 acetil-kolin receptorok is találhatók. Ezeket 

aktiválva a n. vagus végződéseiből származó acetil-kolin fokozza a hisztamin felszabadulást, közvetve a 

sósavtermelést. 

3.3.4. 3.4. Acetil-kolin és verejtékezés 

A verejtékmirigyeket a szimpatikus idegrendszer posztganglionáris idegsejtjei innerválják. Paraszimpatikus 

beidegzésük nincs. Kivételesek ezek a mirigyek abból a szempontból, hogy a szokásostól eltérően ezek az 

idegsejtek nem noradrenergek, hanem kolinergek. Tehát – bár a szimpatikus idegrendszerhez tartoznak – nem 

noradrenalint, hanem acetil-kolint szabadítanak fel. Az acetil-kolin a verejtékmirigyek M3 receptoraihoz 

kapcsolódik és exocitózist, vagyis verejték elválasztást okoz. 

3.3.5. 3.5. A paraszimpatikus idegrendszer szívre kifejtett hatásai 

A szívet a paraszimpatikus idegrendszer részéről a n. vagus látja el. A n. vagus rostjai csak a pitvar-kamrai 

átmenetig futnak. A paraszimpatikus idegrendszer tehát leginkább a szinusz-csomó, a pitvari szívizomzat és az 

atrioventrikuláris csomó működését képes hatékonyan befolyásolni, a kamrai ingerületvezető rostokat és 

munkaizomzatot jóval kevésbé. Ennek megfelelően a szívre jellemző M2 acetil-kolin receptorok is a pitvarok 

területén találhatók nagy mennyiségben. Az M2 receptorok aktiválódásakor a hozzájuk kapcsolódó Gi fehérje 

gátoja az adenilát-cikláz enzim működését, emiatt a sejtben kevesebb cAMP termelődik. A szívet alapvetően 

folyamatosan érik ingerek a szimpatikus idegrendszer részéről. Ezeket β adrenerg receptorok közvetítik. A β 

adrenerg receptorok Gs fehérjéhez kapcsolt heptahelikális receptorok. Aktiválódásuk tehát az adenilát-cikláz 

enzim fokozott működését eredményezi. A képződő cAMP aktiválja a cAMP-függő proteinkinázt (PKA), amely 

foszforilálja a sejtmembránban található L-típusú feszültségfüggő Ca2+ csatornák intracelluláris részeit. A 

foszforiláció pozitív irányba modulálja az L-típusú feszültségfüggő Ca2+ csatornák működését. A sejtbe 

beáramló Ca2+ pozitív szívhatásokhoz vezet: fokozza az ingerképzés frekvenciáját (pozitív chronotrop hatás), az 

ingerületvezetés sebességét (pozitív dromotrop hatás), a szív ingerlékenységét (pozitív bathmotrop hatás), az 

összehúzódások erejét (pozitív inotrop hatás) és a szívizomzat tónusát (pozitív tonotrop hatás). A 
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paraszimpatikus idegrendszer az M2 receptorok ellenkező jelátviteli mechanizmusa révén ezeket a hatásokat 

képes felfüggeszteni a szinuszcsomóban, a pitvarok izomzatában és az atrioventrikuláris csomóban. Az M2 

receptorok aktivációjakor csökken az intracelluláris cAMP koncentrációja, emiatt elmarad a PKA aktiválódása 

és az L-típusú feszültségfüggő Ca2+ csatornák foszforilálása. A szokásosnál alacsonyabb lesz az intracelluláris 

Ca2+ koncentráció a pitvarok területén. A szinuszcsomóra kifejtett hatás révén csökken a szívfrekvencia – 

negatív chronotrop hatás. Az atrioventrikuláris csomóra kifejtett hatás révén csökken a pitvar-kamrai átvezetés 

sebessége – negatív dromotrop hatás. A pitvari munkaizomzatra kifejtett hatás csökkenti a pitvari 

összehúzódások erejét, a pitvari szívizomzat ingerlékenységét és tónusát – negatív inotrop, bathmotrop és 

tonotrop hatás. Mivel az utóbbi hatások csak a pitvarokra korlátozódnak, összességében nem befolyásolják a 

szívműködést. A kamrai munkaizomzat ingerlékenysége, tónusa és összehúzódásának ereje nem változik 

számottevően. 

3.3.6. 3.6. A paraszimpatikus idegrendszer légutakra kifejtett hatása 

A légutaknak a n. vagus révén csak paraszimpatikus beidegzésük van – szimpatikus beidegzéssel nem 

rendelkeznek. Ettől függetlenül a légutak simaizomzatán találhatók adrenerg receptorok, melyek a szisztémás 

keringésben hormonként funkcionáló adrenalin hatását közvetítik. A légutak simaizom sejtjei M3 acetil-kolin 

receptorokkal rendelkeznek. Ezek aktiválódása a korábban részletezett módon az intracelluláris Ca2+ 

koncentráció emelkedéséhez és simaizom összehúzódáshoz, vagyis a légutak szűkületéhez vezet. 

3.3.7. 3.7. Az acetil-kolin hatása a rezisztencia erekre 

A vaszkuláris simaizomzat kizárólag szimpatikus beidegzéssel rendelkezik, paraszimpatikus rostok nem látják 

el az ereket. Ettől függetlenül azonban találhatók M3 receptorok az érfali simaizom sejteken. Hasonló receptorok 

vannak a vaszkuláris endothelsejtek plazmamembránjában is. Szerepük nem teljesen világos, hiszen a 

kolinészteráz enzimeknek köszönhetően a plazma acetil-kolin koncentrációja normálisan rendkívül alacsony. Az 

erek muszkarinos receptorait a kolinészterázokra rezisztens exogén agonisták, a paraszimpatikus 

idegrendszerből rendellenesen nagy mennyiségben felszabaduló acetil-kolin, vagy a kolinészterázokat bénító 

anyagok jelenlétében a normálisan felszabaduló – és a szokásosnál sokkal hosszabb ideig ható – acetil-kolin 

aktiválhatja. A simaizom sejtek M3 receptorainak ingerlése a korábban részletezett módon a sejtplazma Ca2+ 

koncentrációjának emelkedéséhez és összehúzódáshoz vezet. Ez azonban nem jellemző. A gyakorlatban a 

vaszkuláris endothelsejtek M3 receptorai által közvetített hatás tapasztalható. Ebben az esetben is megemelkedik 

az endothelsejtek citoplazmájának Ca2+ koncentrációja. A C2+ kalmodulinhoz kapcsolódik, a kalcium-kalmodulin 

komplex pedig aktiválja a nitrogén-oxid szintázt. A képződő nitrogén-oxid (NO) gáz halmazállapotú. Kis 

méretének köszönhetően szabadon diffundál a sejtmembránok pórusain keresztül. A nitrogén oxid az 

endothelium alatti simaizom sejtekbe diffundálva aktiválja a citoplazmában a guanilát-cikláz enzimet. A 

képződő cGMP aktiválja a cGMP-függő proteinkinázt (PKG). A PKG foszforilálja a miozin könnyűlánc kinázt 

(MLCK), ezzel inaktiválva azt. A miozin könnyűlánc kináz működésének hiányában nem jöhet létre simaizom 

kontrakció, tehát az erek kitágulnak. Abban a kivételes esetben tehát, amikor a rezisztencia erek M3 receptorai 

aktiválódnak, csökken a teljes perifériás ellenállás és az artériás vérnyomás. 

3.3.8. 3.8. A paraszimpatikus idegrendszer hatása a gasztrointesztinális 
simaizomzatra 

A gyomor-bél traktus saját idegrendszerrel rendelkezik, amelyben egyes vélemények szerint több neuron 

található, mint a gerincvelőben. Az enterális idegrendszer mind paraszimpatikus, mind szimpatikus kapcsolattal 

rendelkezik. A paraszimpatikus és szimpatikus posztganglionáris rostok végződhetnek az enterális idegrendszer 

interneuronjain, gasztrointesztinális simaizomsejteken, mirigysejteken és ereket is elláthatnak a gyomor-bél 

rendszerben. Az enterális idegrendszer azonban önállóan is képes befolyásolni a gasztrointesztinális motilitást. 

Saját kemo- és mechanoreceptorokkal is rendelkezik. Az acetil-kolin az enterális idegrendszerben is megjelenik, 

mint neurotranszmitter. Az enterális idegrendszer azonban számos egyéb ingeületátvivő anyagot is tratalmaz. 

Mindazonáltal az acetil-kolin – simaizom kontrakciót okozva – fontos szerepet játszik a gasztrointesztinális 

simaizmok összehúzódásában és a motilitásban. 

3.3.9. 3.9. A paraszimpatikus idegrendszer hatása a húgy-ivarszervekre 

A paraszimpatikus idegrendszer a urogenitális területen a húgyhólyag működésében játssza a legfontosabb 

szerepet. A hólyagban a m. detrusor vesicae rendelkezik paraszimpatikus beidegzéssel. A trigonum és a 

sphincter a szimpatikus idegrendszer befolyása alatt áll. A hólyag simaizomsejtjei M3 acetil-kolin receptorokkal 

rendelkeznek. Az M3 receptorok aktivációja a korábban részletezett módon az intracelluláris Ca2+ koncentráció 
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emelkedéséhez és simaizom összehúzódáshoz vezet. A paraszimpatikus beidegzés felelős a vizeletnek a m. 

detrusor vesicae által a hólyagból való kipréseléséért. A paraszimpatikus idegrendszer hatására jön létre a penis 

és clitoris erekciója. Az idegvégződésekből felszabaduló acetil-kolin a corpus cavernosum endothelsejtjeinek M3 

receptorait ingerli. A korábban részletezett módom az endothelsejtek nitrogén-oxidot termelnek, ami az 

endothelréreg alatti simaizomzatba diffundál. A nitrogén oxid fokozza a cGMP termelését a simaizom 

sejtekben, ami a PKG aktiválódásán keresztül a miozin könnyűlánc kináz (MLCK) foszforilációját és 

inaktivációját okozza. Emiatt a simaizomzat ellazul, a corpus cavernosum pedig vérrel telik meg. A méh 

simaizomzatára a paraszimpatikus idegrendszer nem rendelkezik számottevő befolyással. 

3.4. 4. Patológia 

A paraszimpatikus idegrendszer működésének zavara másodlagosan megjelenhet kardiovaszkuláris, légzőszervi 

betegségekben, hipovolémiában és gyógyszermérgezésekben. A közvetlenül a vegetatív idegrendszert érintő 

megbetegedések érinthetik a centrális vagy perifériás vegetatív pályákat. 

3.4.1. 4.1. A paraszimpatikus rendszer központi idegrendszeri részét érintő 
betegségek 

Parkinson-kórban gyakran észlelhető a szívfrekvencia abnormális szabályozása a szívhez futó vagus rostok 

károsodása miatt. A gerincvelő magas szintjén bekövetkezett harántlézió esetén főként a szív szimpatikus 

beidegzése károsodik, ezért a vagus aktivitás túlsúlyba kerül. Emiatt a légúti váladék leszívása bradikardiát, akár 

szívmegállást okozhat. Az agyi ereket érintő ateroszklerózis esetén is beszámoltak károsodott kardiovaszkuláris 

reflexekről. Adie-szindróma esetén a pupillákat beidegző paraszimpatikus posztganglionáris rostok károsodnak 

fertőzést követő neuritis miatt. Emiatt pupillák tágak és fényre gyengén reagálnak. A baroreceptor reflex n. 

vagusban futó afferens szárának károsodása ortoszatikus hypotenziót okozhat. Hasonló okból jelentkezhet 

ortosztatikus hipotenzió szifiliszt kísérő szenzoros demyelinizáció kapcsán (tabes dorsalis). 

3.4.2. 4.2. A paraszimpatikus idegrendszer perifériás részét érintő betegségek 

Akut és szubakut vegetatív neuropátiában károsodhatnak a hólyag detrusor izomzatát ellátó paraszimpatikus 

rostok, ami vizeletretencióhoz vezethet. Az ún. kolinerg dysautonomia tisztán a paraszimpatikus idegrendszert, 

valamint a verejtékmirigyeket ellátó kolinerg szimpatikus posztganglionáris rostokat érintő vegetatív neuropátia. 

Gyakrabban fordul elő gyermekeknél. Homályos látást, csökkent könny- és nyáltermelést, székrekedést, 

vizeletretenciót, inkontinenciát és a verejtékezés hiányát okozhatja. A vegetatív neuropátiák gyakorlatilag a 

perifériás vegetatív idegeket érintő idiopátiás neuritiszek. Clostridium botulinum toxinjával való mérgezés házi 

húskészítmény, méz és konzervek fogyasztása révén következhet be a leggyakrabban. A botulinus toxin a 

SNAP-25 SNARE fehérje lebontása által gátolja az acetil-kolin exocitózisát. Ez a paraszimpatikus funkciók 

hiánya mellett izomgyengeséget okoz. A vegetatív tünetek izomgyengeség nélkül is felléphetnek. Számos 

perifériás neuropátiával járó kórkép esetén jelentkezhet a paraszimpatikus idegrendszer károsodása. Ez lehet a 

baroreceptor reflex n. vagusban futó afferens szárának károsodása vagy a szívhez futó vagus rostok károsodása. 

Gyakran láthatók a pupilla rendellenességei, hólyagműködési zavarok és impotencia is. Diabeteses neuropátia 

esetén jellemzően a n. vagus károsodik elsőként. Emiatt zavart szenvedhet a szívfrekvencia szabályozása, a 

nyelőcső és gyomor motilitása, valamint a pupilla mozgása. Akut gyulladásos demyelinizációval járó neuropátia 

esetén gyakori a n. vagus és n. glossopharyngeus károsodása. Ez hirtelen szívhalált okozhat ritmuszavar vagy 

szívleállás miatt. Alkoholos neuropátia esetén a szívritmus reflexszabályozásának és a nyelőcső motilitásának 

zavara jelezheti a n. vagus részvételét. A paraszimpatikus idegrendszer érintett lehet egyéb okból kialakuló 

neuropátiában is, bár ott a tünetek általában háttérben maradnak a perifériás idegrendszer sérülését követő 

tünetek mögött. 

3.4.3. 4.3. A paraszimpatikus idegrendszer szerepe egyes betegségek 
gyógyszeres kezelésében 

A muszkarinos receptorokon ható agonisták alkalmazhatók glaukoma kezelésére, mert a Schlemm-csatornák 

megnyitása révén fokozzák a csarnokvíz elvezetését és csökkentik a szemnyomást. Hasonló szerekkel fokozható 

a nyáltermelés Sjögren-szindróma esetén. A muszkarinos acetil-kolin receptorok agonistái fokozhatják a 

gasztrointesztinum motilitását posztoperatív ileusz esetén. Használhatók a húgyhólyag összehúzódásának 

erősítésére is. Az acetil-kolin lebontását akadályozó acetilkolin-észteráz gátlókat az Alzheimer-betegség 

kezelésében hasznosítják. Ugyancsak kedvező hatásúak az izomgyengeséggel járó autoimmun kórkép, a 

myasthenia gravis esetén. Ebben a betegségben a neuromuszkuláris junkciók nikotikos acetil-kolin receptorai 

ellen termelődnek gátló autoantitestek. A muszkarinos receptorok antagonistái alkalmazhatók a pupilla 
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tágítására. Bradyarrythmia, AV-blokk esetén fokozhatják a szívritmust és az AV átvezetést. Hasi és mellkasi 

műtétek kapcsán megszüntethetik a szívfrekvenciát csökkentő vegetatív reflexeket és gátolják a légúti 

szekréciót. Alkalmazhatók asthma bronchiale és krónikus obtsruktív légúti betegség esetén a légutak tágítására. 

Gátolható segítségükkel a gyomor-bél rendszer motilitása hasmenés esetén. Gátolják a gyomor sósav termelését. 

Kezelhető velük a vizeletinkontinencia. A központi idegrendszerben hatva csillapítják a kinetózis okozta 

hányingert és alkalmazhatók a Parkinson-kór speciális eseteinek kezelésére. 

3.4.4. Tesztkérdések 

1. Melyik receptor jellemző a szívre? (C) 

A. M3 

B. Izom típusú N receptor 

C. M2 

D. M1 

E. Ideg típusú N receptor 

2. Melyik fehérje NEM serkenti az acetil-kolin felszabadulását? (B) 

A. Szinaptotagmin 

B. M2 receptor 

C. Szinaptobrevin 

D. SNAP-25 

E. Szintaxin 

3. Melyik enzim szerepel az acetil-kolin szintézisében? (A) 

A. Kolin-acetiltranszferáz 

B. Butirilkolin-észteráz 

C. DOPA-dekarboxiláz 

D. Acetilkolin-észteráz 

E. Triptofán-hidroxiláz 

4. Melyik transzporter szállítja az acetil-kolint a szinaptikus vezikulumokba? (D) 

A. Nagy affinitású kolin-transzporter 

B. Neuronális noradrenalin transzporter 

C. Vezikuláris monoamin transzporter 

D. Vezikuláris acetil-kolin transzporter 

E. Szerotonin transzporter 

5. Melyik receptor jellemző a simaizmokra? (E) 

A. M1 

B. Izom típusú N receptor 

C. M2 
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D. Ideg típusú N receptor 

E. M3 

6. Melyik receptor ioncsatornához kötött? (D) 

A. M1 

B. M2 

C. M3 

D. N 

E. α2 

7. Melyik enzim vesz részt az acetil-kolin lebontásában? (B) 

A. Kolin-acetiltranszferáz 

B. Acetilkolin-észteráz 

C. Monoamin-oxidáz 

D. Tirozin-hidroxiláz 

E. Katekol-O-metiltranszferáz 

8. Melyik hatást közvetítik az M2 receptorok? (B) 

A. Tachycardia 

B. Bradycardia 

C. Vérnyomás emelkedése 

D. Miosis 

E. Verejtékszekréció 

9. Melyik hatást közvetítik az M3 receptorok? (D) 

A. Bradycardia 

B. Harántcsíkolt izmok kontrakciója 

C. Negatív dromotrop hatás 

D. Bélkontrakció 

E. Mydriasis 

10. Melyik receptor Gi fehérjéhez kötött? (B) 

A. M1 

B. M2 

C. M3 

D. Ideg típusú N receptor 

E. Izom típusú N receptor 
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11. Melyik struktúra vesz részt az acetil-kolin szívhatásainak közvetítésében? (C) 

A. IP3 

B. Feszültségfüggő Na+ csatorna 

C. cAMP 

D. MLCK 

E. DAG 

12. Melyik struktúra vesz részt az acetil-kolin simaizom kontrakciót okozó hatásának 

közvetítésében? (D) 

A. Troponin C 

B. Feszültségfüggő Na+ csatorna 

C. cAMP 

D. IP3 

E. PKG 

13. A koponya melyik nyílásán lép át a nervus oculomotorius? 

A. fissura orbitalis superior 

B. fissura orbitalis inferior 

C. foramen ovale 

D. foramen spinosum 

E. foramen stylomastoideum 

F. formen jugulare 

14. A koponya melyik nyílásán lép át a nervus facialis? 

A. fissura orbitalis superior 

B. fissura orbitalis inferior 

C. foramen ovale 

D. foramen spinosum 

E. foramen stylomastoideum 

F. formen jugulare 

15. A koponya melyik nyílásán lép át a nervus glossopharyngeus? 

A. fissura orbitalis superior 

B. fissura orbitalis inferior 

C. foramen ovale 

D. foramen spinosum 

E. foramen stylomastoideum 
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F. formen jugulare 

16. A koponya melyik nyílásán lép át a nervus vagus? 

A. fissura orbitalis superior 

B. fissura orbitalis inferior 

C. foramen ovale 

D. foramen spinosum 

E. foramen stylomastoideum 

F. formen jugulare 
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4. 4.d. A gastro-intestinalis idegrendszer sajátosságai. 
– Kovács Norbert [Szakmai lektor: Gárdián Gabriella] 

4.1. 1. Bevezetés 

Jelen fejezetben az idegrendszeri működés két speciális formáját mutatjuk be: A gasztrointesztinális 

idegrendszer működésének áttekintésével egy az anatómiai értelembe vett központi és perifériás idegrendszeri 

struktúráktól többé-kevésbé autonóm módon működő, de azzal mégis szoros kapcsolatban levő rendszer 

szervezettségét ismertetjük. A fejezet második része szintén egy speciális, a mindennapi életvitelünk 

szempontjából kielmélkedően fontos, de az orvosi gyakorlatban gyakran negligált témakört, a neurourológiai 

szabályzó mechanizmusokat és megbetegedéseket tárgyalja. 
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4.2. 2. Gasztrointesztinális idegrendszer felépítésének áttekintése 

A tápcsatorna kezdeti és végső szakasza központi idegrendszeri szabályozás alatt áll. Azonban a nyelőcső alsó 

kétharmadától a rectum végéig, a belső analis sphincterig terjedő rész alapvetően az enterális idegrendszer 

szabályozása alatt működik. Az enterális idegrendszert a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer mellett 

az autonóm idegrendszer harmadik pillérjének tekinthetjük. Az enterális idegrendszer képes a központi 

idegrendszertől függetlenül is a tápcsatorna motoros, szekréciós és felszívódási folyamatainak a koordinálására. 

4.2.1. 2.1. Az enterális idegrendszer alapvető felépítése 

Az enterális idegrendszert alkotó neuronok (kb. 100.000.000) száma megközelíti a gerincvelőt alkotó neuronok 

számát. A sejttesteik főbb elhelyezkedése részben a simaizomzat hosszanti és körkörös rétege között (plexus 

myentericus Auerbach), és részben a submucosa alatt találhatóak. (plexus submucosus Meissner). 

• Az enterális idegrendszert felépítő érző neuronok részben a feszülést érzékelik (pl. mechanoreceptorok), 

részben pedig a gyomor-béltartalom összetételét (kemo- és osmoreceptorok). Az érző neuronok axonjainak 

egy része nem helyben az interneuronokon vagy a motoros neuronokon csatolódik át, hanem a központi 

idegrendszer felé szállít viscerális érzékelési információkat. 

• Az enterális idegsejtek többségét interneuronok alkotják, melyek orális irányba felszálló és aborális irányba 

leszálló interneuron hálózatokat (láncokat) alkotnak. Ingerület átvivő anyagok között a nem-peptid 

neurotranszmitterek (pl. acetilkolin, szerotonin, nitrogén monoxid) mellett szép számmal találunk peptid 

alapú anyagokat (substance P, enkefalinok, neuropeptid Y, szomatoszatin, kolecisztokinin és vasoactiv 

intestinalis peptid). 

• Effektor neuronok egy része a simaizom sejteken végződik, ezáltal a gyomor és bélrendszer motilitását és 

ürülését szabályozza. Azonban az effektor sejtek egy másik csoportja az epithelsejteket, a parakrin sejteket, az 

endokrin-sejteket, illetve az ereket idegezi be, ami a szekréció és felszívódás, illetve a funkcionális 

hyperaemia szabályzásában játszik szerepet. Az effektor sejtek jelentős része szintén nem a megszokott 

kolinerg vagy adrenerg átviteli utat használja. 

4.2.2. 2.2. Az enterális és a központi idegrendszer között feladatmegosztás 

A tápcsatorna működésével kapcsolatban bizonyos funkciók kivitelezését koordinálást kizárólagosan a központi 

idegrendszeri struktúrák befolyásolják: 

• Táplálékkeresés és felvétel, a nyálelválasztás, rágás, nyelés, illetve hányás 

• Székletürítés 

Ezzel szemben a gyomorszekréció, a gyomor motorika, a pancreas szekréció, az epeürülés, a vékonybél 

motorika, a vastagbél motorika enterális szabályzás alatt áll. Ezeket a működéseket a központi idegrendszeri 

struktúrák reflexes moduláló hatással képesek befolyásolni. 

Az enterális idegrendszer helyben záródó reflexei biztosítják az autonóm, önszabályozó működést, melyet a 

központi idegrendszer több ponton képes befolyásolni: 

• A vagus ideg a nyelőcsőtől a colon transversumig biztosítja a paraszimpatikus befolyásolás lehetőségét. A 

relatíve kevés (2-4000) preganglionaris vagus idegrost acetilkolin felszabaduláson keresztül képes a 

gyomorszekréciót (fedősejtek) direkt módon befolyásolni. Azonban a tápcsatorna túlnyomó részének a 

motilitása és szekréciós tevékenysége enterális idegrendszeri szabályozás alatt áll, ezeken a helyeken a vagus 

működés az enterális idegrendszeri reflexíveket nem direkt módon irányítja, hanem modulálja. 

• A szimpatikus idegrendszer postganglionaris sejttestei a paravertebralis és prevertebralis ganglionokban 

helyezkednek el. Egy részük (nor)adrenalinon keresztül az enterális idegrendszer működését modulálja, ami 

gátlásban, a motorikát lassító hatásban nyilvánul meg. A rostok másik csoportja közvetlenül a sphincterek 

körkörös izomzatán végződnek és α1-receptorokon keresztül biztosítja a tónust és a záró funkciót. 

• Az enterális idegrendszer működését nemcsak a központi idegrendszeri struktúrák, hanem a helyileg 

termelődő hormonok és parakrin anyagok is jelentős mértékben módosíthatják. 
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4.2.3. 2.3. A rectum beidegzése és működési zavarai 

A colon distalis szakaszának alapvető feladata, hogy a bélsárt összegyűjtse és megfelelő alkalommal kiürítse. Ez 

utóbbi érdekében a rectum anális felénél kettős sphincter réteg helyezkedik el: 

• Belső sphincter: simaizomból áll és felelős a „myogén” tónus fenntartásáért. A gerincvelő L1-2 szegmenséből 

eredő preganglionaris szimpatikus rostok az alsó mesenterialis ganglionon keresztül, α1-receptoraktivitáson 

keresztül képesek a belső sphincter tónusát fenntartani, illetve emelni. A S2-3 szegmensből származó 

paraszimpatikus idegrostok a plexus pelvicus ideghálózatán keresztül érik el a rectum falában levő 

intramuralis ganglionokat, melyek a rectum perisztaltikáját, illetve a belső sphincter elernyedését 

szabályozzák. 

• Külső sphincter: harántcsíkolt izomból épül fel, mely akaratlagos kontroll alatt áll. 

A rectum telődése a falában levő feszülést érzékelő recetorok működését fokozza, ami az alsó hypogastricus 

plexuson keresztül a conusban (az S2-3 szegmensben) átcsatolódnak a paraszimpatikus neuronokra. Ez a reflexív 

a székelés megindításában játszik szerepet. 

Az afferens rostok másik része a pons formatio reticularisába, illetve a cortexbe szállít információt, ahol a 

székelési inger tudatosodik. A feltételezett pontin székelési központ képes a székelést szabályozni. A külső 

sphincter akaratlagos kontroll alatt áll (felső motoneuron: frontális lebeny, alsó motoneuron: conus elülső 

szarvában), mely a n. pudenduson keresztül érvényesül. A székelést a has izomzat akaratlagos aktiválása 

(hasprés) is kíséri. 

4.2.3.1. 2.3.1. Jelentősebb neurológiai károsodások 

• Széklet retenció. A gerincvelő lumbosacralis rész feletti károsodása retenciót okoz. A sphincter záródása 

gyakran inadekvát a spasztikus gyengeség miatt. A felszálló pályák károsodása miatt a székelési inger nem 

tudatosodik, illetve ha a károsodás olyan magasságban van, a hasprésben szerepet játszó leszállópályák is 

érintetté válhatnak. 

• A conus, cauda, illetve az S2-4 gyökök perifériás károsodása (alsó motoneuron károsodás) széklet 

inkontinenciát eredményez. Az anális reflex nem kiváltható, a széklet vizes és akaratlanul ürül. 

4.2.3.2. 2.3.2. Neurodegeneratív megbetegedések és az enterális idegrendszer kapcsolata 

Újabb neuropatológiai vizsgálatok igazolták, hogy számos neurodegeneratív megbetegedés (pl. Alzheimer-kór, 

Parkinson-kór) klinikai megjelenése előtt már akár évtizedekkel korábban kimutatható a betegségre jellemző 

neuropatológiai eltérés az enterális idegrendszerben. Például Parkinson-kór kialakulását megelőzően a 

colonoscopos mintákban megfelelő technikákkal már kimutatható a betegségre jellemző Lewy-testek. A 

Parkinson-kór Braak stádiumbeosztásának feltételezése szerint ezen preklinikus állapotban a neurodegeneratív 

megbetegedések először az enterális idegrendszert érintik, és a neuropatológiai elváltozások innen „szállnak fel” 

a vagus magok és az agytörzs felé. A fentiek ismeretében már nem is olyan meglepő, hogy a Parkinson-kór 

preklinikus állapotának egyik vezető tünete a székrekedés. 

4.3. 3. Neurourológiai kórképek 

A különböző vizelési zavarok előfordulása bizonyos populációk esetében akár a 3-5%-t is elérheti. Jelentőségük 

a beteg életminőségére kifejtett negatív hatásokon, illetve a szociális és higiénés problémákon túlmenően 

gazdasági megközelítésből is óriási. A fontosabb vizelési zavarok tárgyalása előtt a vizeletszabályozás 

neuroanatómiai felépítését, illetve a lehetséges kivizsgálási algoritmust ismertetjük. 

A neurogén hólyagdiszfunkció (neurogén eredetű vizelettartási vagy ürítési zavar, gyakran a kettő 

kombinációja) veleszületett, vagy szerzett ideggyógyászati betegségek, sérülések, deformitások következtében 

alakulhat ki. Angol nevéből (neurogenic lower urinary tract dysfunction) származik a magyar szakirodalomban 

is használható rövidítése: NLUTD. 

4.3.1. 3.1. Neuroanatómiai megfontolások 

Urológiai értelemben az alsó húgyutaknak a húgyhólyagból és a (proximális) húgycsőből álló szervrendszert 

értjük. Működése ciklikus, alapvetően két fázisra osztható: 
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• Telődési és tárolási fázis. A húgyhólyag a vesevezetékek felöl érkező vizeletet gyűjti össze. A húgyhólyag 

falának speciális felépítése teszi lehetővé, hogy a hólyag jelentősebb nyomásemelkedés nélkül legyen képes a 

térfogatnövelésre. A telődési fázisban a húgyhólyag izomzata (detrusor) relaxált, míg a húgycső záróizomzata 

és a medencefenék kontrahált állapotban van. 

• Vizelési fázis. A normális vizelést jelentősebb hasprés alkalmazása nélkül a detrusor összehúzódása 

biztosítja, miközben a húgycső sphincter és a medencefenék izomzata relaxált állapotba kerül. 

4.3.1.1. 3.1.1. Az alsó húgyutak beidegzése 

Az alsó húgyutakat beidegzésében fontos szerepet játszanak szomatomotoros pályák mellett az autonóm 

működést lehetővé tevő szimpatikus és paraszimpatikus rostok is. 

• Szenzoros beidegzés. A hólyagfalban található nociceptorok és proprioceptorok a hólyagfal nyúlását, ezáltal 

a hólyagban uralkodó nyomás és a bekövetkező térfogatváltozást érzékelik. A szenzoros rostok egy része a 

gerincvelő S2-4 szegmensében átcsatolódik, ezáltal a conus medullarisban egy reflex-ívet képez, melynek a 

szerepe az, hogy az egyre kifejezettebbé váló hólyagtelődéssel egy időben a húgycsőzáróizmok és a 

medencefenék izomzatának a tónusát megemelje. A szenzoros rostok másik része a gerincvelő hátsó 

kötegében a pontin mictios központig nyúlnak. 

• Paraszimpatikus beidegzés. Az S2-S4 szegmentekből (conus medullaris) kiinduló paraszimpatikus rostok 

többsége a hólyagfalban (intramuralis ganglionokban) kapcsolódnak át, majd beidegezik a hólyagizomzatot 

és húgycső belső izomzatát. Paraszimpatikus hatásra indul meg a vizelés, mivel ezen rostok aktiválódása a 

detrusor izomzat összehúzódását, illetve a belső húgycsőzáróizom ellazulását eredményezi. 

• Szimpatikus beidegzés. Az alsó háti és a felső ágyéki gerincvelő szegmensek (Th12-L2) oldalsó kötegéből 

származnak az alsó húgyutakat beidegző szimpatikus rostok. A preganglionaris rostok a szimpatikus 

dúcláncon, majd az alsó splanchnikus idegeken jutnak el a mesentericus ganglionba. A postganglionaris 

rostok az alsó hypogastricus plexuson keresztül jutnak el a hólyag tunica muscularis részébe, illetve a belső 

záróizomzathoz. A szimpatikus aktivitás α-receptorokon keresztül felelős a detrusor izomzat relaxációjáért és 

belső sphincter tónusának fokozásáért, azaz a tárolási és telődési fázis fenntartásáért. 

• Szomatomotoros beidegzés. Az S2-4 gerincvelő szegmentumok elülső szarvában (a 9-es laminában) található 

neuronokat együttesen Onuf-magnak nevezzük. Az Onuf-magból származó rostok a n. pudenduson keresztül 

a húgycső és az anus körüli külső (harántcsíkolt izomból álló) sphincter akaratlagos szabályozásáért felelős. 

Akaratunkkal a reflexesen szükségessé váló vizelést le tudjuk blokkolni, illetve a hólyagtelődéstől függetlenül 

a záróizomzat elernyesztésével vizelést is tudunk indítani. Az Onuf-mag vagy a magból kiinduló axonok 

károsodása okozta neurourológiai kórképeket alsó motoneuron betegségeknek tekinthetjük. 

• Pontin mictios központ. A híd formatio reticularisában helyezkedik el, közel a locus coruleushoz. Felszálló 

afferens pályákon keresztül információt kap a hólyagtelődésről, illetve egy bizonyos telődést elérve – 

amennyiben felsőbb kortikális inger nem gátolja le azt - reflexesen vizelést indít el. A mictios központból 

kiinduló efferens rostok a húgycső sphincter izomzatának és a medencefenék harántcsíkolt izomzatának 

ellazulását, illetve a detrusor izom összehúzódását eredményezi, ami végső soron a vizeléshez vezet. 

Feltehetőleg a pontin mictios központból származó rostok projektálnak paracentral lobulusba, ahol a vizelési 

ingerek tudatosodnak. 

• Frontális mictios központ nem egy jól körülírt terület. A frontális lebeny működése képes a pontin mictios 

központ működését befolyásolni, azaz az automatikus reflexes vizelést leblokkolni. Sőt a frontális lebenyből 

induló rostokon keresztül bármikor meg tudjuk indítani a vizelést. Azaz akaratlagosan akkor is képesek 

lehetünk a vizelés megindítására, amikor az aktuális hólyagtelődés nem igényelné azt. 

4.3.1.1.1. 3.1.1.1. Reflexívek szerepe az alsó húgyutak funkciójának szabályozásában 

Alapvetően négy fontosabb reflexívet különböztethetünk meg: 

• Gerincvelői szegmentális reflexív. A hólyagfal ingereit szállító neuronok a conusban található Onuf-magra is 

projektálódnak, ami a n. pudenduson keresztül a sphinctertónus növelését váltja ki. Ez a reflexív felelős a 

tárolási fázis fenntartásáért. 
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• Spinobulbospinális pályák: A hólyagfal ingereit továbbító afferens rostok a pontin mictios központba 

projektálnak, ami lefelé futó pályákkal conus paraszimpatikus idegsejtjeit szabályozza. Ez a reflexpálya 

felelős a reflexes vizelés megindításáért. 

• Dorsomediális frontális lebeny és a pontin mictios központ közötti kapcsolat teszi lehetővé a reflexes vizelés 

akaratlagos kontrollját. 

• Supraspinalis reflex. Az afferens neuronok a cortexbe is juttatnak információt. A frontális lebeny a 

corticospinalis pályán keresztül képes az Onuf mag működését irányítani. A reflex szintén az akaratlagos 

vizelésben játszik szerepet. 

4.3.1.2. 3.1.2. Az alsó húgyutak normális és kóros működésének fiziológiai alapjai 

Amennyiben a vizelési zavar hátterében urológiai ok nem igazolódik, akkor a hólyagszabályozás neurológiai 

eredetű zavara („funkcionális eredet”) vélelmezhető. 

4.3.1.2.1. 3.1.2.1. Hólyagműködés a telítődési fázisban 

• Normális helyzetben a hólyagtelődés zavartalan a nyomásemelkedés folyamatos. Akaratlan fázikusan 

jelentkező kontrakciók még provokációs teszttel sem válthatók ki (pl. urodinámiás vizsgálat alatt). 

• Fokozott detrusorműködés esetén (urodinámiás vizsgálattal kimutatható módon) a telődési fázisban 

spontán, vagy provokáció hatására akaratlan detrusor kontrakció detektálható. 

4.3.1.2.2. 3.1.2.2. Hólyagműködés az ürítési fázisban 

• Normális esetben akaratlagosan kiváltott módon, megfelelő ideig tartó és megfelelő erejű, teljes 

hólyagürülést eredményező detrusoraktivitás figyelhető meg. 

• Csökkent detrusoraktivitásról akkor beszélünk, ha vagy csökkent izomerő vagy csökkent időtartamú 

kontrakció detektálható, ami vagy elnyújtott vizelést vagy nem teljes mértékű vizeletürítést eredményez. 

• Akontraktilis detrusorról akkor beszélünk, ha speciális (urodinámiás) vizsgálattal egyáltalán nem észlelhető 

detrusor aktivitás. 

4.3.1.2.3. 3.1.2.3. Húgycsőműködés a tárolási fázisban 

• Normális esetben a húgycsőzáró izomzat pozitív zárási nyomást tart fenn a tárolási fázisban. Ez a pozitív 

nyomás még a hirtelen jelentkező fokozott hasűri nyomás esetén (pl. köhögéskor) is képes az akaratlan 

vizeletelfolyást megakadályozni. 

• Inkompetens húgycsőzárás esetén a hólyagtelődés alatt, még detrusor kontrakció hiányában is, 

vizeletvesztés jön létre. Ennek oka lehet húgycső-relaxáció okozta inkontinencia vagy pedig a nem megfelelő 

izomerő, ami egy hirtelen kialakuló megnövekedett hasűri nyomásnál (pl. felüléskor) okozhat vizeletvesztést. 

4.3.1.2.4. 3.1.2.4. Húgycsőműködés az ürítési fázisban 

• Normális helyzetben a húgycső nyitott és a teljesen ellazult sphincter lehetővé teszi, hogy normális 

nyomásviszonyok mellett a vizelet teljes mértékben kiürüljön. 

• Hólyagkifolyási obstrukció esetében még magas nyomással sem képes a detrusor a vizeletet megfelelően 

kiüríteni, az áramlási sebesség lassú. 

• Diszfunkcionális vizeletürítés során a periurethralis (harántcsíkolt sphincter) izomzat intermittáló, akaratlan 

kontrakciója miatt a vizeletürítés intermittáló vagy fluktuáló sebességű. 

• Detrusor-sphincter dyssynergia esetében a vizelés alatt vagy a belső, vagy a külső vagy pedig mind a kettő 

sphincterizomzat akaratlan módon kontrahál, nem képes elernyedni. A nem-relaxálódó húgycső esetében 

gyakran neurológiai ok áll, ami funkcionális jellegű obstrukciót eredményez (csökkent vizeletáramlással). 

4.3.1.2.5. 3.1.2.5. Madersbacher-féle beosztás 

A neurológiai károsodás helye alapján megkülönböztetünk: 
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• Alsó motoneuron léziót a sacralis vizelési központban vagy attól disztálisan elhelyezkedő károsodás okoz, 

ami petyhüdt (hypo- vagy akontraktil) funkciózavart eredményez. 

• Felső motoneuron léziót a sacralis vizelési központ (S2-4) szintje felett elhelyezkedő spinalis vagy 

suprapontin sérülés vált ki. Spasztikus jellegű hólyag és záróizom működési zavarokat eredményez. 

Madersbacher a hólyag és sphincter viselkedését karakterizálva osztályozta a neurourológiai kórképeket, ezáltal 

a károsodás szintje pontosabban meghatározhatóvá vált. (1. számú animáció) 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

4.3.2. 3.2. Neurológiai károsodás okozta vizelési zavarok főbb jellemzői 

A neurológiai megbetegedések alapvetően kétfajta problémát okoznak. Amennyiben a beteg képtelen a vizeletét 

visszatartani, úgy akaratlan vizeletvesztés alakul ki, amit inkontinenciának nevezünk. Azt az állapotot, amikor 

a beteg nem képes a vizeletét maradék nélkül kiüríteni vizeletretenciónak nevezzük. A retenció és 

inkontinencia gyakran önállóan jelenik meg, azonban bizonyos kórképekben kombinálódva is előfordulhatnak. 

A beteg prognózisa szempontjából nem mellékes, hogy a vizelést követően mekkora mennyiségű vizelet marad 

vissza, illetve mekkora nyomás észlelhető a hólyagban. A magas nyomású retenció esetében mind a telítődési 

mind a vizeletürítési fázisban magas nyomás mérhető, ami a húgyvezetékek felé áttevődve a felső húgyutakat is 

károsíthatja. Urether tágulat mellett hydronephrosis és következményes veseelégtelenség viszonylag hamar 

kialakul a magas nyomású retenció mellett. Ezzel szemben az alacsony nyomású retenció esetében a felső 

húgyúti traktus sokáig ép maradhat, a klinikai képet a pangó vizeletben gyakorivá váló húgyúti infekció, illetve 

kőképződéssel járó panaszok uralhatják. 

4.3.3. 3.3. Neurourológiai megbetegedések kivizsgálási algoritmusa 

4.3.3.1. 3.3.1. Anamnézis 

A kórtörténetnek egyaránt tartalmaznia kell az általános és a vizelettárolásra, vizeletürítésre, bélműködési 

zavarokra, szexuális és neurológiai eltérésekre vonatkozó adatokat. 

• Panaszok jellege, intenzitása, folyamatos vagy intermittáló megjelenése, a fennállás időtartama. 

• Korábbi gyógyszeres és műtéti kezelések. 

• Szülések száma és módja. 

• Vizelési napló, mely a folyadék-beviteli és ürítési szokások felderítésére használható. 

• Inkontinencia kérdőívek. 

• A vizeletelfolyás objektív mértékének megítélésében az 1 illetve 24 órás betét teszt nyújthat segítséget. 

4.3.3.2. 3.3.2. Fizikális vizsgálat 

• Felületes-reflexek vizsgálatával a reflexívet alkotó struktúrák intakt működése vizsgálható: 

• Cremaster reflex (L1-2) 

• Anocutan reflex (S3-5) 

• Bulbocavernosus reflex (L5-S5). Ez a reflex reprezentálja legjobban a sacralis vizelési központ állapotát. 

Épsége kizárja a medencefenéki izomzat denervációját és a petyhüdt sphincterműködés lehetőségét. 

• A végbél sphincter nyugalmi tónusának és akaratlagos kontrakciós képességének ujjal történő megbecslése 

szintén fontos a neurourológiai kórképek differenciál-diagnosztikájában, hiszen a rectum paraszimpatikus és 
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szomatomotoros beidegzése is az S2-3 szegmentumokból ered. A csökkent tónus alsó motoneuron lézióra, a 

fokozott felső motoneuron lézióra utalhat. 

• Stressz-teszt. Közepesen telt (kb. 200 ml) hólyagnál álló helyzetben arra kérjük a beteget, hogy köhögjön. A 

köhögéssel vagy Valsava manőverrel kiváltott vizeletvesztés a stressz inkontinenciát igazolja. 

4.3.3.3. 3.3.3. Laboratóriumi vizsgálatok 

A neurogén hólyagműködés egyik leggyakoribb szövődménye a visszatérő uroinfekció, ami akár felszálló 

pyelonephritist is okozhat. Vizelet labor és bakteriológiai vizsgálata mellett bizonyos esetekben a vérkép és CRP 

vizsgálat elvégzése is indokolt lehet. Veseelégtelenségig fokozódó felső húgyúti károsodás esetén a proteinuria, 

illetve a „vesefunkciós” laborparaméterek vizsgálata is szükséges. 

4.3.3.4. 3.3.4. Ultrahang vizsgálat 

Az ultrahang vizsgálat egyik legfontosabb szerepe a vizelést követően a hólyagban maradó retenció mértéknek 

meghatározása. Mivel gyorsan elvégezhető, pontos és teljesen fájdalmatlan, non-invazív eljárás, ezért alkalmas 

a betegség progressziójának nyomon követésére, illetve a kezelés eredményességének megítélésére. 

Azonban az ultrahang nemcsak a vizeletretenció meghatározására alkalmas, hanem az esetlegesen megjelenő 

felső húgyúti traktus tágulatát is képes kimutatni. Férfiakban szintén ultrahanggal lehet megítélni a prosztata 

nagyságát és szerkezetét is, ami organikus alsó húgyúti obstrukciót okozhat. 

Fowler-szindrómában a húgycső sphincterizomzat térfogatának a mérése is hasznos lehet, mivel a folyamatos 

izomaktivitás miatt a sphincterizomzat térfogata megnőhet. 

4.3.3.5. 3.3.5. Intravénás urographia 

Intravénás kontrasztanyag injekcióban vagy infúzióban történő adását követően elvégzett röntgenfelvételen az 

üregrendszer morfológiájáról kaphatunk képet, illetve a vizeletelvezetés akadályozottságáról. A hólyagnyak 

elváltozásainak, illetve a hólyagkiürülési zavarok vizsgálatánál vizelés során kell az intravénás urographiat 

elvégezni. 

4.3.3.6. 3.3.6. Cystographia, urethrographia 

Kontrasztanyaggal feltöltött hólyag ábrázolására alkalmas eljárás. Retrográd urethrographia alkalmas a 

húgycsőszűkületek helyének és hosszának a kimutatására. Urethrocystographia alkalmas vesicoureterális reflux 

kimutatására is, ami a nagy nyomású vizeletretencióhoz társulhat. 

4.3.3.7. 3.3.7. Dinamikus veseszcintigráfia 

A vizsgálat során olyan radioaktív izotópot alkalmaznak intravénásan, amit a vese kiválaszt. A módszer 

alkalmas a vesemorfológia és a parenchyma funkciójának megítélésre. 

4.3.3.8. 3.3.8. Urethrocystoscopia 

Endoszkópos vizsgálat, mely megfelelő érzéstelenítést követően alkalmas a húgycső, a hólyagnyak, illetve a 

húgyhólyag áttekintésére. Alkalmazásával lehetségessé válik az organikus alsó húgyúti obstrukciók felderítése. 

A húgyhólyagban (gyulladás, kő, daganat, diverticulum, fistula, cystocele) és a húgycsőben (szűkület, kő, 

obstruktív prosztata, szűk hólyagnyak, spasztikus belső-külső sphincter) észlelhető elváltozások kimutatását 

segíti. Férfiaknál megítélhető a külső záróizom tónusa és az akaratlagos kontrakciós képessége is. 

4.3.3.9. 3.3.9. Urodinámiás vizsgálatok 

Összefoglaló néven urodinámiás vizsgálatoknak nevezzük azokat a vizsgálatokat, melyek az alsó húgyutak 

működését, illetve működési zavarát képesek objektivizálni. 

4.3.3.9.1. 3.3.9.1. Uroflowmetria (UFM, vizeletáramlás mérés) 

Az uroflometriás vizsgálat során az alany egy toalettre hasonló műszerbe vizel, ami a mictio alatt 

időegységenként távozó vizelet térfogatának a mérését végzi el. A kiáramlás tulajdonképpen a hólyagnyomás és 

a kifolyási ellenállás közötti különbségtől függ. Azonban a vizsgálat önmagában nem képes a detrusor 
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működésről, a hólyagban uralkodó nyomás abszolút értékéről, illetve az infravesicularis elfolyási akadályról 

nyilatkozni. 

Mivel az uroflometria egy non-invazív vizsgálat és nem okoz a beteg számára megterhelést, ezért alkalmas a 

betegségprogresszió nyomon követésére, illetve a terápiás beavatkozások hatékonyságának megítélésére. 

Az uroflowmetriás paraméterek közül az alábbiak ismerete a legfontosabb: 

• Várakozási idő: Az az időtartam, ami a vizelésre való felszólítás és a vizelés között telik el. Általában 10 

másodpercnél rövidebb, azonban bizonyos idegrendszeri kórképekben (pl. Parkinson-kór) ez az érték 

jelentősen meg is nyúlhat. A várakozási idő megnyúlását okozhatja a beteg idegenkedése a vizsgálattól, ezért 

a normálisnál hosszabb várakozási idő nem feltétlen utal kóros állapotra. 

• Maximális áramlásig eltelt idő. A vizelés megkezdése és a maximális áramlás elérése között eltelt 

időtartam. Normálisan a sphincter-relaxáció gyorsan lezajlik, ezért már a vizelés első harmadában kialakul a 

maximális áramlás. A maximális áramlásig eltelt idő megnyúlása egyaránt utalhat a hólyagnyak 

megnyílásának a zavarára, illetve detrusor gyengeségre. 

• Maximális áramlás. A maximális áramlás értéke nagyban függ a kivizelt volumentől, az életkortól és a 

nemtől. Az alacsony maximális áramlás utalhat infravesicularis obstrukcióra vagy csökkent detrusor 

aktivitásra. 

• Kivizelt térfogat. A vizelés alatt kiürített vizelet mennyisége. Megjegyzendő, hogy az uroflometria 

eredménye csak korlátozottan értékelhető, ha 100 ml alatti vagy 500 ml feletti vizeletet ürít a vizsgált alany. 

• Vizelési idő: Az az idő, amely alatt mérhető vizeletürítés detektálható. 

• Átlagos áramlás: A kivizelt térfogat és a vizelési idő hányadosa. 

• Áramlási idő: Az az idő, amely alatt vizeletürülés detektálható. Normálisan az áramlási és a vizelési idő nem 

tér el jelentősebben egymástól. (1A ábra) 

Benignus prosztata adenoma esetében a maximális áramlás sebessége csökkent miközben a vizelési idő 

elhúzódóvá válik. (1B ábra) 

Húgycső strictura esetében az átlag és a maximális áramlás között lényeges különbség nem észlelhető, mind a 

két változó alacsony értéket mutat. (1C ábra) 

Detrusor-sphincter dyssynergia esetében a vizelés megszakítottan ürül, ezért a vizelési és az áramlási idő eltér 

egymástól. (1D ábra) 

Detrusor-areflexia esetében az áramlási sebesség alacsony, a vizelet megszakítottan ürül, illetve ezért a vizelési 

és az áramlási idő eltér egymástól. (1E ábra) 

4.25. ábra - 1. ábra: Uroflow vizsgálat főbb paraméterei 
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4.3.3.9.2. 3.3.9.2. Cystometria 

A detrusorműködés kvalitatív és kvantitatív elemzésére szolgáló módszer a cystometria. A cystometria során 

általában két katéterrel szimultán mérünk nyomást: 

• Az egyik mérőkatétert a rectumba helyezik, ami alkalmas a rectumban uralkodó nyomás érzékelésére. Mivel 

a rectum nyomás az abdominális nyomással (Pabd) szinkron változik, ezáltal a hasprés illetve az erőlködés 

válik kvalitatív és kvantitatív módon mérhetővé. 

• A másik mérőkatétert a hólyagba helyezik, ami az intravesicularis nyomást méri. 

A cystometriás mérés menete: 

• A cystometriás mérés előtt a beteget először arra, kérjük, hogy vizeljen. Lehetőség szerint ez összekapcsoljuk 

egy uroflow méréssel. 

• A mérőkatétert behelyezzük, majd megmérjük a reziduális vizelet mennyiségét. 

• A hólyagot testmeleg folyadékkal töltjük fel, miközben a nyomásviszonyokat folyamatosan regisztráljuk. 

Megkérjük a beteget, hogy jelezze, mikor kezd vizelési ingert észlelni, illetve mikor válik az sürgetővé. 

• Provokációs teszteket végzünk. 

A cystometriás vizsgálat főbb paraméterei: 

• Reziduális vizelet mennyisége (ml): Spontán vizelést követően a húgyhólyagban maradó vizelet 

mennyisége. 

• Abdominális nyomás (Pabd): Rectumban mért nyomás. 

• Intravesicularis nyomás (Pves): Hólyagban mért nyomás. 

• Detrusor nyomás (Pdet): Az intravesicularis és abdominális nyomás közötti különbség. 

• Detrusor compliance (C): A hólyag feltöltése során mérhető hólyagnyomás változás és a töltő folyadék 

térfogatának hányadosa. 

• Maximális hólyagkapacitás: Az a maximális hólyagkapacitás, ami mellett a beteg erős és fájdalmas vizelési 

ingert érez. 

• Effektív hólyagkapacitás. A maximális hólyagkapacitás és a reziduális vizelet közötti különbség. Tehát az a 

hólyagkapacitás, amekkorát két vizelés között a hólyag teoretikusan be tud fogadni. 

• Spontán detrusor kontrakciók. Olyan akaratlan intravesicularis nyomásváltozások, melyek legalább 15 

H2Ocm értéket meghaladnak és nem tekinthetők mérési artefaktumnak. 

Normális hólyagműködés. Kezdetben alacsony töltési sebességgel (pl. 10 ml/perc) töltik a hólyagot. Mivel a 

hólyagfal elasztikus elemeket is tartalmaz, ezért a töltési vizsgálat kezdetén az intravesicularis nyomás nem 

emelkedik lineárisan. A normális, stabil hólyag akár 500 ml folyadékot is képes befogadni alacsony 

intravesicularis nyomásemelkedés mellett. (2A ábra) 

Detrusor túlműködés (detrusor overactivity). Normálisan a detrusor 300-600ml folyadékot is képes 

befogadni kontrakciók nélkül, ha lassan töltik. Ha a hólyag (detrusor) fázisos kontrakciókat végez a hólyagtöltés 

alatt, azt detrusor túlműködésnek nevezzük. Detrusor túlműködés gyakran alacsony kapacitású hólyaggal 

párosul, ami azt jelenti, hogy a betegnek már alacsony vizeletmennyiségnél is gyakori és sürgető vizelési ingere 

támad. Ha az akaratlan, fázisos detrusor kontrakciók nyomása meghaladja a húgycső zárónyomását, akkor 

inkontinencia alakul ki. (2B ábra) 

Ha a detrusor túlműködés nem jár inkontinenciával, akkor csak urodinámiás vizsgálattal állítható fel a 

diagnózis. Gyakran „száraz” túlműködő hólyagnak is nevezik (dry overactive bladder - OAB-dry). Az 

inkontinenciával járó detrusor túlműködést pedig „nedves” túlműködő hólyagként említik (OAB-wet). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonóm idegrendszer  

 886  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Alacsony compliance hólyag. A normális hólyag 300-600 ml vizeletmennyiséget képes befogadni jelentősebb 

nyomásemelkedés nélkül. Alacsony compliance hólyag esetében a töltéssel párhuzamosan jelentős 

nyomásemelkedés figyelhető meg, azonban a töltés leállításakor a nyomás normalizálódik (accommodation). 

Alacsony compliance hólyag gerincvelősérülteknél gyakran alakul ki, azonban ez önmagában nem feltétlenül 

jelent kórosat, mert neurológiai szempontból normális egyéneknél is megjelenhet. (2C ábra) 

Neurogén detrusor túlműködés (régi nevén detrusor hyperreflexia): Detrusor túlműködés, melynek a 

hátterében egyértelműen azonosított neurológiai kórkép áll. 

4.26. ábra - 2. ábra: Cystometria főbb jellemzői 

 

4.3.3.9.3. 3.3.9.3. Húgycsőnyomási profil vizsgálat (Urethral Pressure Profile, UPP) 

A húgycsőnyomási profil az intrauretralis nyomást ábrázolja a húgycső teljes hosszában. A húgycső szerkezete 

nem homogén, szegmensenként változik. Vannak olyan szakaszai (ahol a sphincter izomzat található) melyek 

aktívan közreműködnek a kontinencia fenntartásában, illetve vannak olyan részei, melyek csak a vizelet passzív 

szállításért felelnek kizárólagosan és a zárásban nem vesznek részt. 

A férfi és a női húgycsőnyomás profilja eltérő, aminek a hátterében az anatómiai különbségek (pl. prosztata 

jelenléte, a húgycső hossza) állnak. A húgycsőnyomás profil vizsgálatot nemcsak nyugalomban (pl. fekvő 

helyzetben), hanem provokált helyzetekben is el lehet végezni. Felálláskor, vagy köhögéskor az abdominális 

nyomás jelentősen megnőhet, ami az intravesicularis nyomásra áttevődve stressz inkontinenciát okozhat, 

amennyiben a mértéke a húgycsőnyomást meghaladja. Ritmusos köhögtetés alatt végzett húgycsőnyomás profil 

vizsgálatot húgycső stressz tesztnek (Urethral stress test) is nevezik. 

Jelentősebb mérési paraméterek a húgycsőnyomás profil vizsgálat során (3. ábra): 

• Maximális húgycsőnyomás. A vizsgálatkor mért maximális nyomásérték. 

• Maximális húgycső-zárónyomás: Az a nyomásérték, mely a maximális húgycsőnyomás és intravesicularis 

nyomás különbsége. 

• Funkcionális húgycsőhossz: A húgycső azon részének a hossza, ahol a húgycsőnyomás meghaladja a 

hólyagban mért nyomást. Tehát a funkcionális húgycső alatt a húgycső azon szakaszát értjük, mely aktívan 

részt vesz a húgycső lezárásában és felelős a kontinencia fenntartásáért. 

4.27. ábra - 3. ábra: Húgycsőnyomás-profil vizsgálat 
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4.3.3.9.4. 3.3.9.4. Nyomás-áramlás vizsgálat (pressure-flow study) 

A pressure-flow vizsgálattal lehet egyértelműen az alsó húgyúti obstrukció jelenlétét kimutatni. A vizsgálat 

során a vizeletürülés sebességét, illetve a hólyagban uralkodó nyomást mérik egy időben és az eredményeket 

közös grafikonon ábrázolják. Az intravesicularis nyomást a cystometriás vizsgálattal egybekötve is el lehet 

végezni. Bizonyos esetekben azonban nem a húgycső katéteren keresztül, hanem szuprapubikusan bevezetett 

katéteren keresztül mérik, mert ilyen módon a vizeletürítést a mérő katéter nem akadályozza. 

A vizeletürítéssel kapcsolatban négy fontosabb állapot különíthető el: 

• Normálisan a húgycső sphincter izomzat kellő mértékben és gyorsasággal képes ellazulni, illetve a vizelés 

alatt a húgycső nagymértékben képes kitágulni. Éppen ezért a detrusor relatíve alacsony nyomással és nagy 

sebességgel képes a vizeletet kiüríteni. (4A ábra) 

• A húgycső beszűkül, pl. egy jóindulatú prosztata megnagyobbodástól. Ilyen esetben a detrusor csak nagyobb 

nyomás mellett képes a vizeletürülést elindítani, majd a vizelés során a detrusor nyomás is lecsökken, ami a 

nyomás-áramlás görbének jellegzetes „D” alakját eredményezi. Azonban a kezdeti emelkedett detrusor 

nyomás ellenére a vizeletürülés sebessége még így is alacsonynak lesz mondható. (4B ábra) 

• Ha a detrusor és a sphincter működés közötti koordináció elvész, akkor detrusor-sphincter dyssynergiáról 

beszélünk. Normálisan vizeletürítés alatt a detrusor összehúzódik és a sphincter elernyed. Ha a vizelés alatt a 

sphincter nem ernyed el és/vagy akaratlan összehúzódásokat végez, a vizeletürülés nehezítetté is szakaszossá 

válik. 

• A detrusor izomzat nem képes összehúzódásra vagy pedig csökkent erővel préseli ki a vizeletet. Ilyen 

esetben alacsony nyomású és alacsony áramlású görbét kapunk. (4C ábra) 

4.28. ábra - 4. ábra: Nyomás-áramlás vizsgálat. A. Normális (alacsony nyomás-nagy 

sebesség). B. Húgyúti obstrukció (nagy nyomás – alacsony sebesség), C. Detrusor 

akontraktilitás (alacsony nyomás- alacsony sebesség) 
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4.3.3.9.5. 3.3.9.5. Elektromiográfia (EMG) 

Elektromiográfia segítségével a harántcsíkolt izomzat működését tudjuk regisztrálni. A neurourológiai kórképek 

vizsgálatakor alapvetően két vizsgálattípus elvégzése jön szóba: 

• Felületes EMG vizsgálat egy nem invazív vizsgálat. Az elektróda megfelelő felhelyezésével a 

medencefenéki izomzat szummációs potenciálját vezethetjük el. Cystometriával kombinálva használható 

vizsgálat: A hólyagtöltéssel párhuzamosan normálisan a medencefenéki izomaktivitás nő, majd a vizelési 

fázis kezdetekor a sphincter tónus és ezzel párhuzamosan a medencefenéki izomaktivitás is lecsökken. 

Detrusor-sphincter dyssynergia esetében a vizelés alatt az izomaktivitás nem csökken le. 

• Tűelektródás sphincter elektromiográfia. A vizelés indításakor elvégzett tűelektródás sphincter 

elektromiogriáfiás vizsgálattal lehet a sphincter aktivitást legjobban megítélni. Amennyiben az aktivitás a 

vizelés alatt nem csökken le, úgy a detrusor-sphincter dyssynergia fennállása diagnosztizálható. Bizonyos 

neurológiai megbetegedésekben, úgymint a multiszisztémás atrófiában a sphincter izomzatban akaratlan 

denervációs kisülések igazolhatók. Fowler-szindrómára pedig myotoniás EMG aktivitás jellemző. 

4.3.4. 3.4. Fontosabb neurourológiai kórképek 

4.3.4.1. 3.4.1. Inkontinencia 

Az inkontinencia objektíven kimutatható akaratlan vizeletvesztés a húgycsövön keresztül, mely a beteg számára 

szociális és higiénés problémát okoz. Előfordulása az életkortól és a nemtől nagyban függ, elérheti akár a 2-5%-

t is. Nőknél gyakrabban fordul elő, főleg a menopausat követően. Az inkontinenciák nagy terhet rónak az 

ellátórendszerre, hiszen nemcsak az inkontinencia direkt költségei (pl. tüneti kezelésre használt gyógyszerek, 

segédeszközök, tisztítószerek és az esetleges ápolás), hanem a nem direkt költségek (reaktív hangulatzavar, 

munkaképesség korlátozottsága, szociális izoláció) is tetemesek. 

Az inkontinencia hátterében számos tényező kényes egyensúlyának felborulása állhat, úgymint a húgycső 

funkcionális és anatómiai hossza, a sphincter anatómiai helyzete, a húgycső zárónyomása, illetve a 

medencefenék izomzatának képessége a húgycső zárónyomásának megemelésére (pl. felálláskor jelentkező) 

hasi nyomásemelkedés esetén. 

4.3.4.1.1. 3.4.1.1. Stressz inkontinencia 

Főleg nőkben jelentkezik, mert nők esetében a húgycső hossza rövidebb, illetve a sphincter izomzat 

elhelyezkedése és a medencefenék izomzat ráerősítő képessége is csökkenhet. Hirtelen abdominális 

nyomásemelkedés (pl. felállás, köhögés) esetében a húgyhólyagban megnövekedett nyomás legyőzi a húgycső 

zárónyomását, ami vizeletvesztést eredményezhet. Nőkben gyakran megjelenhet többszöri szülést, menopauzát 

követően, míg férfiakban inkább prosztataműtétet, medencetörést követően alakul ki. 

A stressz inkontinencia tünet, nem pedig egy homogén betegség. A klasszikus stressz inkontinencia esetében 

urodinámiás vizsgálat normális nyomásviszonyokat mutat, azaz nem mutatható ki akaratlan detrusor kontrakció 

vagy sphincter alulműködés. 

Stressz inkontinencia kezelésére alkalmazható módszerek: 

• Imipramine (triciklikus antidepresszáns): A noradrenalin és a szerotonin újrafelvételét gátolja az adrenerg 

idegvégződésekben. 

• Duloxetine: A noradrenalin és a szerotonin újrafelvételét gátolja, melynek következtében fokozott 

szimpatikus aktivitásfokozódás révén növeli az húgycső zárónyomást. A stressz inkontinencia kezelésében 

hatékonyságát magas evidencia szintű vizsgálatok igazolják. 

• Ösztrogének: A húgycsőnyálkahártya regenerációját segítheti elő, de hatása stressz inkontinencia kezelésében 

nem bizonyított. 

• Műtéti kezelés. 

4.3.4.1.2. 3.4.1.2. Urge inkontinencia 

• Urgency (sürgősség) alatt olyan hirtelen jelentkező vizeletürítési kényszer értünk, melyet nehéz visszatartani. 
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• Urge vizeletinkontinencia (késztetéses vagy sürgősségi inkontinencia) alatt pedig olyan akaratlan 

vizeletvesztést értünk, melyet egyidejű, vagy előzetesen fellépő "sürgősség" (urgency) kísér. 

• Hiperaktív hólyag szindróma (szinonimák: Overactive Bladder-OAB, Überaktive Blase): Jellemzője a 

kifejezett sürgősségi vizeletürítési kényszer inkontinenciával, vagy anélkül, gyakran pollakisuriával (gyakori 

nappali vizeletürítéssel) és nocturiával (gyakori éjszakai vizeletürítéssel) is társul. A fentiek alapján az OAB-

nak tehát "száraz" (inkontinencia nélkül) és "nedves (inkontinenciával kísért) formája is ismeretes. A 

szindróma tünettani diagnózis és nem azonos a hiperaktív detrusor fogalmával, mely egy urodinamikai 

észlelés és azt jelenti, hogy a cystometria során akaratlan detrusor kontrakció látható. 

Az urge inkontinencia hátterében intravesicularis okok (pl. kő, gyulladás, tumor, idegentest), anatómiai okok 

(pl. prosztata adenoma, húgycsőszűkület), korábbi beavatkozások (irradiáció, hólyagműtétetek), gyógyszerek 

(béta-receptor blokkolók) és pszichés okok állhatnak. Intravesicularis térfoglalás esetén az effektív 

hólyagkapacitás lecsökkenése, míg a húgycső anatómiai beszűkülése az inkomplett vizeletürítés és a fokozott 

intravesicularis nyomás révén vezethet sürgető vizelési inger kialakulásához. A funkcionális alsó húgyúti 

obstrukciót okozó detrusor-sphincter dyssynergia és spasztikus sphincter is eredményezhet urge inkontinenciát. 

Főbb kezelési lehetőségek: 

• A folyadékbevitel csökkentésével (max: 2 l/nap) és az esti folyadékfelvétel redukálásával különösen az 

éjszakai vizeletürítések száma csökkenthető. Azonban a túlzott folyadék-megszorítás elkerülendő! 

• A "dupla" vagy a "tripla" vizelés technikája a vizelés után rövid időn belüli ismételt hólyagürítést jelenti. A 

technika segítségével a reziduális vizeletmennyiség csökkenthető, mellyel párhuzamosan a hólyag 

ingerlékenysége, a vizelések gyakorisága is javulhat. 

• A medencefenéki izomtorna-gyakorlatok (Kegel-gyakorlatok, Pelvic Floor Muscle Training-PFMT) a 

periurethralis izomzat kontrakciós erejének javítása révén fokozzák a záróizom-apparátus nyugalmi és 

kontrakciós tónusát. 

• Antikolinerg (muszkarin-receptor antagonisták): többé-kevésbé szelektív módon blokkolják a detrusor 

izomzatban található muszkarin receptorokat (M3). A kezelés eredményeként csökken a hólyagkontraktilitás, 

nő a hólyagkapacitás, illetve eredményesen csökkentik az akaratlan hólyag kontrakciók számát, erősségét és 

időtartamát. Alkalmazásukat számos mellékhatás (pl. hallucinációk, homályos látás, szájszárazság, remegés, 

gondolkodási képességek romlása) korlátozza. 

• Antidepresszánsok. Számos gyógyszer hatékonyságát vizsgálták a hiperaktív hólyagműködés kezelésében, 

de általánosságban csak az imipramin használata terjedt el. Az imipramin egy triciklikus antidepresszáns, 

mely jelentős szisztémás antikolinerg hatással is rendelkezik. Az ajánlott dózisa naponta 50-150 mg. Enuresis 

nocturna kezelésében is jól dokumentált a hatékonysága. 

• Alpha adrenoreceptor antagonisták. Ezen gyógyszercsoport képviselői (alfuzosin, doxazosin, prazosin, 

terazosin, tamzulosin) a hólyagnyakon található Alpha receptorok blokkolása révén javítják a kifolyási 

ellenállást. Elsősorban férfiak BPH okozta hiperaktív hólyagműködésének, késztetéses inkontinenciájának 

kezelésében alkalmazhatók sikerrel. 

• Béta adrenoreceptor agonisták. A detrusor izomzatban elhelyezkedő béta receptorok stimulációja a detrusor 

izomzat relaxációjához vezet, így javítja a hiperaktív hólyagműködés tüneteit. 

• Vasopressin analóg szerek. A desmopressin hatékonyságát a gyermekkori enuresis nocturna illetve a 

felnőttkori polyuriás eredetű nocturia esetén ajánlható. 

• Izomlazítók. A baclofen direkt harántcsíkolt izomlazító hatása miatt eredményesen alkalmazható a spasticus 

sphincter-működéssel járó neurogén kórképekben. A kifolyási ellenállás növelésével másodlagosan javíthatja 

a hiperaktív hólyagműködés tüneteit. 

• Rendszeres tiszta intermittáló önkatéterezés alkalmazása a retencióval járó esetekben fontos a felső 

húgyúti károsodás megelőzése érdekében. 

• Műtéti kezelés. 
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• Botulinum-toxin. Intravesicularis behatolásból a húgyhólyag falának injektálása a túlműködő detrusort képes 

javítani. 

• Elektrostimuláció képes javítani a medencefenéki izomfunkciót (stressz inkontinencia) és csökkenteni a 

detrusor hiperaktivitást (urge inkontinencia, OAB). Két fő formája ismeretes. Direkt terápiás 

válaszindukálás során az izomzatot stimuláljuk a hüvelybe vagy a végbélbe helyezett elektródákon keresztül. 

Az indirekt forma a nervus pudendus afferens rostjainak nem invazív ingerlését jelenti (n. pudendus 

transcutan ingerlése TENS pl. a clitorisra vagy a penisgyökre helyezett elektróddal), mely reflexes úton a 

hiperaktív hólyagműködés és az urge inkontinencia javulásához vezethet. 

• Sacralis idegstimuláció (sacralis neuromoduláció, sacral nerve stimulation, SNS): Az S3 vagy S4 

forameneken keresztül ingerelhetjük egy szubkután beültetett neurostimulátorral a kilépő gyököket. A műtét 

alatt egy percutan tűn keresztül kerül a stimulátor elektróda beültetésre, majd egy tesztelési időszakot 

követően ültetik be a végleges stimulátort.Sacralis idegstimuláció alapvető indikációja a túlműködő hólyag-

szindróma száraz és nedves formája (OAB-wet és OAB-dry), neurogén eredetű retenció és a Fowler-

szindróma. 

4.29. ábra - 5. ábra: Sacralis idegstimuláció intraoperatív fázisa. Egy speciális tű kerül 

bevezetésre, aminek a helyzetét intraoperatív röntgen és elektromos stimulációval 

ellenörzik 

 

4.30. ábra - 6. ábra: A stimulátor elhelyezése a medencecsont felett történik 
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4.3.4.1.3. 3.4.1.3. Túlfolyásos "inkontinencia" (ischuria paradoxa) 

Nem valódi inkontinencia. A kórkép hátterében vagy urológiai okok miatt létrejövő alsó húgyúti obstrukció (pl. 

benignus prosztata hiperplázia, húgycső szűkület, extrém mértékű vaginalis prolapsus, stb.) vagy pedig 

funkcionális obstrukció áll. Az obstrukció miatt a hólyag teljesen telt állapotba kerül és eléri a maximális 

méretét. Mivel a további telődés már nem lehetséges, ezért a vizelet cseppekben, lassan szivárogva távozik. A 

túlfolyásos inkontinencia mellett a beteg állandó vizeletelfolyásról számol be, sugárban nem tud vizelni. A beteg 

sokszor már a vizelési ingert sem érzi a hólyagfal érzéketlensége miatt. 

4.3.4.2. 3.4.2. Fowler-szindróma 

A Fowler-szindrómát 1985-ben fedezték fel, ami a fiatal nőknél észlelhető vizeletretenció egyik vezető oka 

(„idiopathic” urinary retention of young women). Annak ellenére, hogy a betegség az egész populációra vetítve 

ritka, a következményei súlyosak lehetnek. A betegség típusos kezdete a 20-30-as évekre tehető. A nők ritkán 

vizelnek, akkor is intermittáló sugárral. A csökkent érzékenység miatt a vizelettelődés sokáig nem tudatosodik, 
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azonban a hólyagkapacitás maximumának elérése fájdalomként jelentkezhet. Annak ellenére, hogy a beteg 

ekkor már erős vizelési ingert érez, azzal szembesül, hogy nem képes rendesen vizelni. A vizelési képtelenség 

spontán, illetve orvosi beavatkozások vagy akár szülést követően is jelentkezhet. A vizelési képtelenség miatt 

felhelyezett katéteren keresztül nem ritkán 500 ml feletti residuum ürül. A Fowler-szindróma gyakran társul 

polycystas ovariummal. 

Uroflow vizsgálaton alacsony áramlású, gyakran megszakított vizeletürítést detektálhatunk. Ultrahang 

vizsgálattal vagy a cystometria során gyakran nagy mennyiségű reziduális vizelet mérhető. A húgycső sphincter 

izomzatának térfogata ultrahanggal mérhető. Mivel Fowler-szindrómában az állandó izomaktivitás miatt a 

sphincter hypertrophisalódik, ezért a mért térfogata a normális értéket meghaladja. Azonban a Fowler-

szindróma diagnosztikájának a standard vizsgálata a tűelektródás sphincter elektromiográfia. 

Enyhébb esetekben, amikor alacsony nyomású és alacsony térfogatú reziduális vizelet észlelhető, a nyomon 

követésen kívül egyéb teendő nincs. Súlyosabb esetekben rendszeres tiszta intermittáló önkatéterezés 

alkalmazása szükséges a felső húgyutak károsodásának megelőzése érdekében. Bizonyos esetekben a sacralis 

idegstimuláció képes a normális vizelési mintázat helyreállítására. 

4.3.5. 3.5. Neurológiai kórképekben jelentkező vizelési zavarok 

4.3.5.1. 3.5.1. Agyi károsodások 

A pontin mictios központ szintje feletti károsodások legtípusosabb jelei a sphincter akaratlagos kontrolljának 

elvesztése illetve a detrusor túlműködés (régi nevén detrusor hyperreflexia). Természetesen a károsodás 

hátterében meghúzódó etiológiától, a károsodás elhelyezkedésétől és kiterjedésétől függően ezen patofiziológiai 

jelenségek változatos formában jelenhetnek meg. 

4.3.5.1.1. 3.5.1.1. Cerebrovascularis történések 

Az agyi érkatasztrófák bekövetkeztekor, az akut szakban általában detrusor areflexia és vizeletretenció alakul ki. 

Később detrusor hyperreflexia jelenik meg. Mivel a legtöbb esetben a hólyag szenzoros elvezetése intakt marad, 

ezért a betegek gyakori és sürgető vizelési ingerről, esetleg urge inkontinenciáról számolnak be. A stroke 

helyétől függően a sphincter feletti akaratlagos kontroll is elveszhet. Bizonyos területek érintettsége esetén 

tartós (nemcsak az akut szakban fennálló) detrusor hypo- vagy akontraktilitás is előfordulhat. 

4.3.5.1.2. 3.5.1.2. Agyi daganatok 

Agyi daganatok esetében 20-25%-ban észlelhető neurogén hólyagműködést, mely többnyire retenció, kisebb 

részt inkontinencia formájában manifesztálódik. 

4.3.5.1.3. 3.5.1.3. Demencia 

Az idősebb kor önmagában is hajlamosít hólyagfunkció zavarra, ezért nehéz megítélni, hogy a demencia 

önmagában milyen mértékben okoz vizelettartási vagy ürítési problémát. Demencia késői stádiumában viszont 

akár a betegek 100%-ban is megjelenhet inkontinencia. Ennek oka nemcsak abban keresendő, hogy túlműködő 

detrusor aktivitás alakul ki, hanem az akaratlagos sphincter kontroll is elveszhet. Gyakran előfordul az is, hogy a 

beteg nem érzi szükségét, hogy az illemhelyen vizeljen, illetve a bevizelés következményeit sem éli meg. 

4.3.5.1.4. 3.5.1.4. Parkinson-kór 

A betegség első 5 évében a vizelési zavarok megjelenése nem jellemző, sőt bizonyos esetekben atípiaként 

értékelendő. A betegség késői stádiumában leggyakrabban detrusor túlműködés alakul ki, ami sürgető és 

gyakori vizeléssel párosul. Emellett a nocturia is gyakran megjelenik. Vizeletürítéskor a sphincter lazulás 

késhet, ami obstruktív jellegű vizelést okozhat. 

4.3.5.1.5. 3.5.1.5. Multiszisztémás atrófia 

Atípusos parkinsonismusok, az úgynevezett Parkinson Plusz Szindrómák, egyik típusa. Fiatalabb (50-60 éves) 

korosztályt érinti. Korán megjelenő vegetatív tünetek, orthostaticus hypotensio, vizelési zavar, illetve erektilis 

diszfunkció jellemzi a kórképet a parkinsonismus mellett. Gyakran cerebelláris és piramispálya károsodásra 

utaló tünetek is kísérik. Sphincter EMG vizsgálattal denervált sphincteraktivitás igazolható. 

4.3.5.2. 3.5.2. Gerincvelői károsodások 
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A suprasacralis-infrapontin károsodások esetében a detrusor-hyperreflexia mellett spasztikus sphincterműködés 

is megjelenik, ami detrusor-sphincter dyssynergiához vezet. Ezzel szemben sacralis szegmentumokat érintő 

(vagy attól perifériásan elhelyezkedő) károsodás pedig típusosan detrusor areflexiát és petyhüdt 

sphincterműködést eredményez. 

4.3.5.2.1. 3.5.2.1. Sclerosis multiplex 

Az SM-es betegek túlnyomó részében, akár 50-95%-ban, jelentkeznek vizelési problémák. Azonban a klinikai 

kép csak ritkán indul vizelési zavarral, inkább a késői stádiumokra jellemző. A spinális és hemispherialis laesiok 

helyétől függően detrusor hyperreflexia, detrusor-sphincter dyssynergia, illetve csökkent detrusor kontrakció 

kíséri. Klinikailag sürgető vizelési inger, gyakori nappali és éjszakai vizeletürítés, nehezített vizelés és az 

inkomplett vizeletürítés jellemző. 

4.3.5.2.2. 3.5.2.2. Gerincvelő sérülés 

A gerincvelő-sérülés akut fázisára spinális sokk jellemző, ami teljes petyhüdt bénulást jelenthet. Urodinámiás 

vizsgálat során igen nagy hólyagkapacitás mutatható ki detrusor areflexiával és alacsony intravesicularis 

nyomással, ami klinikailag vizeletretencióban nyilvánul meg. 

A spinális sokk megszűnésével a detrusor kontrakciók megjelenhetnek, az intravesicularis nyomás is megnőhet, 

azonban a hólyagkapacitás általában továbbra is igen nagy volumenű marad. A végleges klinikai állapot a 

sérülés szintjétől függ: 

• Suprasacralis és infrapontin sérülés. Detrusor hyperreflexia, detrusor-sphincter dyssynergia, csökkent 

hólyagkapacitás, megemelkedett intravesicularis ürítési nyomás jellemzi a klinikumot. Autonom neuropathias 

hólyag is kialakulhat, az akaratlagos sphincter kontrol teljesen elveszhet. A szimpatikus kilépések (Th6-8) 

feletti károsodásnál vegetatív dysreflexia alakulhat ki. 

• Sacralis szint vagy az alatti (conus vagy cauda magasságú) sérüléseknél alsó motoneuron károsodás tünetei 

(csökkent sphincter tónus, detrusor areflexia nagy kapacitású hólyag és vizelet retenció) jellemzőek. 

4.3.5.2.3. 3.5.2.3. Meningomyelokele 

Meningomyelokele esetén vizelési zavar előfordulása szinte törvényszerű (90-97 %), ráadásul az esetek felében 

detrusor sphincter dyssynergia (DSD) is kifejlődik. 

4.3.5.3. 3.5.3. Perifériás károsodások 

A perifériás rostok (pl. cauda, gyöki vagy idegi szintű) károsodása általában detrusor hyporeflexiát és 

következményes vizeletretenciót okoz. 

4.3.5.3.1. 3.5.3.1. Diabetes mellitus 

A cukorbetegek 5-50%-a észlel valamilyen típusú vizelési zavart. A diabetes egyaránt károsíthatja a szenzoros 

és a motoros rostokat. Leggyakrabban urológiai és urodinámiás vizsgálatokkal csökkent ingerérzés, nagy 

hólyagkapacitás, csökkent detrusorműködés és reziduális vizelet mutatható ki. Amennyiben központi 

idegrendszeri károsodást okoz a cukorbetegség, úgy akár detrusor hyperreflexia is kialakulhat, ami a perifériás 

tünetekkel kombinálódhat. 

4.3.5.3.2. 3.5.3.2. Lumbalis discopathia 

Leggyakrabban az L4-L5 és az L5-S1 intervertebralis rés porckorong betegségei fordulnak elő. Ilyen esetekben a 

leggyakoribb vizelési zavar a detrusor hyporeflexia vagy areflexia miatt kialakuló nehezített vizelés és vizelet 

retenció. Súlyosabb esetekben a medencefenék izomzat részleges denervációja is kialakulhat. Akut 

vizeletretenciót okozó discus hernia műtéti indikációt képez. 

4.3.5.3.3. 3.5.3.3. Kismedencei műtéteket követően 

A kiterjesztett kismedencei műtéteket követően 20-80%-ban alakulhat ki vizelési zavar, aminek a nagy része 

átmeneti. A sérült neurológiai struktúráktól függően detrusor areflexia, a belső húgycső sphincter bénulása 

jelentkezhet. Gyakran a külső sphincter szabályozásának (ellazításának) akaratlagos kontrollja is elveszhet, ami 

sphincter túlműködésben és obstruktív tünetekben is megnyilvánulhat. 
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4.3.5.3.4. 3.5.3.4. Vírusfertőzések 

Herpes vírusfertőzés detrusor areflexiát és következményes vizelet retenciót okozhat. 

4.4. 4. Összefoglalás 

A neurourológiai kórképek gyakran negligált fejezetei a neurológiának és az urológiának. Ismerete nemcsak 

ezért fontos, hogy a vizelési vagy a vizeletürítési zavarok mechanizmusát megértsük, hanem azért is, mert a 

betegség prognózisa és a beteg életminősége szempontjából fontos az adekvát kezelés kiválasztása. Sajnos a 

gyógyszeres kezelés a legtöbb neurourológiai kórképben csak mérsékelt eredményességgel párosul. A tiszta, 

intermittáló önkatéterezés a felső húgyutak funkciójának megőrzésében játszik szerepet. A jelenleg még csak 

limitáltan elérhető sacralis idegstimuláció pedig óriási életminőségbeli javulást képes elérni ezen 

betegcsoportban. 

4.4.1. Tesztkérdések 

1. Enterális idegrendszerre jellemző: 

A. Szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer mellett az autonóm idegrendszer része 

B. Saját reflexek mellett parakrin anyagok is befolyásolják a működését 

C. Az idegsejtek többsége a plexus myentericust és a plexus submucosust alkotja 

D. Mindegyik 

2. Anus szabályzására jellemző: 

A. Külső sphincter akaratlagos kontroll alatt áll 

B. Belső sphincter tónusát a szimpatikus idegrendszer tarja fenn 

C. Paraszimpatikus idegrendszeri hatásra a belső spincter ellazul 

D. Mindegyik 

3. Vizeletszabályozási betegségekre jellemző: 

A. Nemcsak idősebb korban jelentkezhetnek 

B. Urológiai (anatómiai) okkal nem magyarázható vizeletrekedést is okozhat 

C. Urológiai (anatómiai) okkal nem magyarázható vizeletvesztést (inkontinenciát) is okozhat 

D. Mindegyik 

4. Alsó húgyutak alatt az alábbi szerveket értjük: 

A. Húgyhólyag 

B. Hólyagnyak 

C. Húgycső 

D. Mindegyik 

5. Alsó húgyutak beidegzésére jellemző: 

A. Szimpatikus beidegzés a thoracalis gerincvelő szegmentumokból erednek. 

B. Paraszimpatikus beidegzés a sacralis szegmentumokból erednek 

C. Akaratlagos innerváció az Onuf-magból ered 
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D. Mindegyik 

6. Normális hólyagtelődésre jellemző: 

A. A hólyagfal elasztikus elemeinek köszönhetően a hólyg könnyen tágul 

B. A hólyagtelődés zavartalan a nyomásemelkedés folyamatos. 

C. Akaratlan fázikusan jelentkező kontrakciók még provokációs teszttel sem válthatók ki 

D. Mindegyik 

7. Csökkent hólyagműködésre jellemző lehet: 

A. csökkent izomerő 

B. csökkent időtartamú kontrakció 

C. elnyújtott vizeléssel vagy nem teljes mértékű vizeletürítéssel párosul 

D. Mindegyik 

8. Alsó motoneuronkárosodást okozhat: 

A. Sacralis vizelés központ károsodása 

B. Cauda rostok károsodása 

C. S2-3 gyökök károsodása 

D. Mindegyik 

9. Vizelési fázisban a húgycsőmüködés zavart okozhat: 

A. Hólyagkifolyási obstrukció 

B. Diszfunkcionális vizeletürítés 

C. Detrusor-sphincter dyssynergia 

D. Mindegyik 

10. Neurourológiai betegségek kivizsgálásában fontos szerepet játszik: 

A. Anamnézis felvétele 

B. Fizikális vizsgálat 

C. Urodinámis vizsgálatok 

D. Mindegyik 

11. Uroflow vizsgálatra jellemző: 

A. Non-invazív és fájdalmatlan 

B. Az áramlás sebességét vizsgálja 

C. Önmagában nem képes a hólyagfal működést megítélni 

D. Mindegyik 

12. Cystometria: 
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A. A detrusorműködés kvalitatív és kvantitatív elemzésére szolgáló módszer 

B. Töltés során alkalmas a hólyagfal szenzoros működését vizsgálni 

C. Provokációs tesztekkel a detrusor túlműködés speciűlis formái is vizsgálhatók 

D. Mindegyik 

13. Húgycsőnyomás-profil vizsgálat: 

A. Az intrauretralis nyomást ábrázolja a húgycső teljes hosszában. 

B. A férfi és a női húgycsőnyomás profilja eltérő. 

C. Ritmusos köhögtetés alatt végzett húgycsőnyomás profil vizsgálatot húgycső stressz tesztnek (Urethral 

stress test) is nevezik. 

D. Mindegyik 

14. Nyomás-áramlás vizsgálat: 

A. A pressure-flow vizsgálattal lehet egyértelműen az alsó húgyúti obstrukció jelenlétét kimutatni. 

B. A vizsgálat során a vizeletürülés sebességét, illetve a hólyagban uralkodó nyomást mérik egy időben 

C. A vizsgálattal jól elkülöníthető a detrusor hypokontraktilitás és a kiáramlási obstrukció okozta vizelési 

zavar 

D. Mindegyik 

15. Sacralis idegstimuláció indikációja: 

A. Fowler-szindróma 

B. Túlműködő hólyag okozta inkontinencia 

C. Funkcionális retenció 

D. Mindegyik 
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5. 4.e. Az endokrin rendszer idegi szabályozása. – 
Gaszner Balázs [Szakmai lektor: Mészár Zoltán] 
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5.1. 1. Az endokrin rendszer fogalma, és helye a homeosztázis 
fenntartásában 

A központi és perifériás idegrendszer a korábbi fejezetekben leírt idegi mechanizmusok révén szabályozza a 

szervezet szomatikus, szenzoros és motoros funkcióit. Az autonom idegrendszer a szervezet önfenntartásához 

szükséges homeosztatikus folyamatok szabályozásában vesz részt, gyors idegi mechanizmusok útján. A már a 

korábbi fejezetekben megismert idegi mechanizmusok mellett a belső elválasztású mirigyek által termelt és a 

vérkeringésbe ürített hírvivő anyagok, a hormonok nélkülözhetetlenek a homeosztázis fenntartásában. A 

hormonok a vérkeringés útján termelődésük helyéről eljutnak a szervezet távoli pontjaira is, és azon szervekben, 

szövetekben fejtik ki hatásukat, amelyekben az adott hormonokra érzékeny receptorok megtalálhatók. A 

hormonok által szabályozott funkciókat, illetve a hormonok elválasztásának szabályozását tágabb értelemben az 

endokrinológia tudománya vizsgálja, míg a hormonális rendszer működésének zavaraival és azok kezelésével a 

klinikai endokrinológia foglalkozik. Az endokrin rendszer igen összetett szabályozás alatt áll, de tagadhatatlan, 

hogy elsősorban a központi idegrendszer vezényli a rendszer működését, jórészt idegi mechanizmusok révén. 

5.2. 2. Neuroendokrinológia 

A 20. század közepére, Ernest és Berta Scharrer illetve Geoffrey Harris munkássága nyomán vált elfogadottá, 

hogy az idegsejtek is képesek hormonok, ún. neurohormonok szintézisére és elválasztására. Ezt a folyamatot 

nevezzük neurosecretionak. A hypothalamus és a hypophysis közötti kapcsolat megismerésének 

eredményeképpen alakult ki a neuroendokrinológia tudománya, mely az idegrendszer és a hormonális 

mechanizmusok összefüggésével, illetve az endokrin rendszer idegi szabályozásával foglalkozik. 

5.3. 3. A hypothalamo-hypophysealis rendszer 

A köztiagy üregét, a harmadik agykamrát alulról és alulról-oldalról határoló területet hypothalamusnak 

nevezzük. E terület számos egyéb funkciója mellett a hormonrendszer szabályozásában játszik kulcsszerepet. 

Funkcionális értelemben a hypothalamus elválaszthatatlan az alatta elhelyezkedő agyalapi mirigytől, mely a 

legfontosabb endokrin szervünk, és ami a szervezet többi belső elválasztású mirigyeinek működését 

szabályozza. Ezt a rendszert a közöttük lévő szoros kapcsolatok miatt hypothalamo-hypophysealis rendszernek 

nevezzük. Ahhoz, hogy megérthessük a rendszer működését, először az agyalapi mirigy szerkezetét tárgyaljuk. 

5.3.1. 3.1. Az agyalapi mirigy (hypophysis) 

A hypophysis emberben az ékcsont nyereg alakú gödrében (az ún. töröknyeregben) helyezkedik el, melyet 

oldalról a kemény agyhártya és az abban futó sinus caverosus nevű véna határol. A szerv alapvetően két fő 

részből áll: az elülső lebenyből, az adenohypophysisből, és a szerv hátsó lebenyét képező neurohypophysisből. 

5.3.1.1. 3.1.1. Adenohypophysis 

Az agyalapi mirigy elülső lebenye eredetét tekintve az ontogenezis során a primitív szájüregből kitüremkedő és 

lefűződő Rathke tasakból származik. A lebeny pars distalis, pars tuberalis és pars intermedia nevű részekre 

osztható. (1. ÁBRA) A pars distalis a szerv legelőrébb türemkedő része, a pars tuberalis a hátsó lebeny fölső 

részét, az infundibulumot gyakran gyűrűszerűen körülveszi, míg a pars intermedia emberben viszonylag 

csökevényes. Ez utóbbi terület a Rathke tasak hátsó falából származik és egy változatos megjelenésű hasadék 

illetve üregrendszer választja el a pars distalistól. Az adenohypophyis szövettani készítményen fészkekbe 

rendeződő mirigysejtekből és az azok közötti kötőszövetes elemekből valamint sinusoid jellegű fenesztrált 

kapillárisokból áll. Festődési tulajdonságait tekintve alig festődő (chromaphob) és jól festődő (chromaphil) 

sejteket lehet elkülöníteni. 

Az utóbbi csoport sejtjei adják a mirigyes szerkezetet, és klasszikusan két sejtfajtát különítettek el: a rutin 

hematoxilin-eozin festés eredményeképpen pirosra festődő eosinophil vagy acidophil (2 és 3. ábra), és a lilás-

kék színűre festődő basophil sejteket (2. és 3. ábra). A későbbi kutatások igazolták, hogy ezek a sejtek 

hormontermelésük, és a bennük tárolt hormonok miatt mutatnak különböző festődést. Az elektronmikroszkópos, 

majd immunszövettani technikák, és ezek kombinációinak alkalmazása lehetővé tette a csoportokon belül az 

egyes hormonok termeléséért felelős sejtek azonosítását. Az acidophil sejteken belül ezek alapján két 

sejtcsoportot azonosítottak. Egyrészt növekedési hormon (GH) (somatotrop hormon) termelő sejteket, melyeket 

somatotrop sejtekként ismerünk. A másik sejtcsoport, mely szintén acidophil festődést mutat a tejtermelés 

(laktáció) szabályozásáért felelős prolaktin (PRL) szintéziséért felelős, és laktotrop sejteknek nevezzük. A 
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basophil sejteken belül a gonadotrop sejtek a luteinizáló hormon (LH) és a follikulus stimuláló hormonok (FSH) 

szintéziséért felelnek, melyek a reprodukció szabályozásában játszanak szerepet. A corticotrop sejtek a 

proopiomelanocortint termelnek, melyből több más peptid mellett az adrenocorticotrop hormon (ACTH) 

származik. A hormon a mellékvese kéreg működését szabályozza. Az adenohypophysis basophil sejtjei között 

találni thyreotrop sejteket is, melyek a pajzsmirigy hormontermelését és az ott termelődő hormonok ürülését 

szabályozzák a thyreotropin (TSH) révén. 

Az adenohypophysis chromaphob sejtjeihez soroljuk az ott előforduló endothel sejteket, pericytákat, 

macrophagokat, transzferrin tartalmú sejteket, fibroblastokat is, de a legnagyobb számban az S-100 protein 

tartalmuk révén immunszövettanilag azonosítható follicularis sejtek (az angol irodalomban folliculostellate 

cells) fordulnak elő. Ismert, hogy phagocytosisra képesek és jelentős endokrin változásokkal járó élettani 

folyamatok után a feleslegessé váló hormontermelő sejtek eltávolításában vesznek részt. Parakrin módon hatnak 

az endokrin sejtek működésére, pl. interleukin 6, annexin-1, és vascularis endothelialis növekedési faktor 

termelésük révén. 

Az adenohypophysis hormontermelő sejtjeinek működését elsősorban a hypothalamus parvocelluláris magjaiból 

származó neurohormonok szabályozzák. A szabályozás részleteit a 4.5.3.2.2. fejezet ismerteti. 

4.31. ábra - 1. ábra: A hypophysis sémás felépítése 

 

4.32. ábra - 2. ábra: A hypophysis szöveti szerkezetének átnézeti képe 
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4.33. ábra - 3. ábra: A hypophysis sejtjeinek szövettani képe 

 

5.3.1.2. 3.1.2. Neurohypophysis 
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A neurohypophysis eredetét tekintve neuroektodermális szövetekből áll, melyek a diencephalon hólyag 

fenéklemezéből fejlődik. Ide soroljuk az eminentia medianát, melynek mély rétegében a tractus 

hypothalamohypophysealis velőtlen rostjai futnak, majd innen belépnek az infundibulumba, és végül a pars 

nervosa területén végződnek. A rostokban tárolódnak a neurophysinekhez kötött neurohoromonok, melyek 

Gömöri festéssel Herring-testek formájában fénymikroszkópban is láthatók. Az idegrostok között nagy számban 

találhatók itt gliasejtek, melyeket pituicytáknak is nevezünk. A pituicytáknak fontos szerepe lehet az axon 

terminálisokban tárolt, oxytocin és vasopresszin kiürülésében. Az utóbbi hormonok a magnocelluláris rendszer 

magjaiban termelődnek, melynek részleteit a 4.5.3.2.1 fejezet taglalja. 

5.3.2. 3.2. A hypothalamus neuroendokrin funkciói 

A hypothalamusban elhelyezkedő idegsejt-csoportok a szervezet endokrin rendszereinek szabályozói. A 

hypothalamusban számos mag található, melyek neurohormonokat szintetizálnak. A neurohormonok 

szintézisére képes magok a neuronok mérete alapján két fő kategóriába sorolhatók: a nagysejtes 

(magnocellularis) és a kissejtes (parvocelluláris) sejtcsoportokra. A két rendszer működése alapjaiban eltér 

egymástól, melyet alább részletezünk. 

5.3.2.1. 3.2.1. A magnocellularis neuroszekréciós rendszer 

A hypothalamus magjai közül a nucleus supraopticus és a nucleus paraventricularis (pars magnocellularis) 

neuronjai, és járulékos magnocellularis sejtek tartoznak ehhez a rendszerhez. A neuronok perikaryonjaiban 

történik az oxytocin és a vasopressin szintézise, mely neurohormonok axonális transzport útján a tractus 

hypothalamohypophysealison keresztül az eminentia mediana mély rétegén áthaladva lépnek be a hypophysis 

hátsó lebenyébe. A pályában a két fő neurohormon mellett különböző neuropeptidek (pl. neuropeptid Y, 

somatostatin, corticotropin releasing factor, substance P, vasoactive intestinal polypeptide, neurotensin stb.) 

valamint dopamin és szerotonin jelenlétét is leírták, részben ugyanazokban az idegi elemekben. Ezek a 

neurotranszmitterek hypothalamikus, vagy extrahypothalamikus területekről is származhatnak. Az oxytocin és 

vasopresszin szerkezetileg egymástól mindössze két aminosav eltérést mutató filogenetikailag konzervált 

nonapeptid, melyek a neurohypophysis axonterminálisaiban tárolódnak, és onnan ürülnek az arteria 

hypophysealis inferiorból származó kapilláris hálózatba. 

Az oxytocin hatását tekintve oxytocin receptorok útján több ponton szerepet játszik fajfenntartás 

szabályozásában: egyrészt a szülés folyamatában a méh simaizomzatának összehúzását idézi elő, melynek célja 

a magzat megszületése és a szülés után a méhből eredő vérzés megszűntetése valamint a méhinvolutio 

megindítása. Másrészt az oxytocin a laktáció alatt az emlőmirigy simaizom és myoepithel sejtjeinek 

kontrakcióját idézi elő és ezzel a tej ürülésében van szerepe. Az oxytocin szerepet játszik az orgazmus 

kialakulásában is. Oxytocin tartalmú idegelemeket és oxytocin receptorokat a hypothalamo-hypophyselis 

rendszeren kívül a központi idegrendszer számos részén is leírták, mely az anyai magatartás, szociális 

interkaciók, a párválasztás és kötödés kialakulásában is részt vesznek. 

A vasopresszin a V2 receptora útján egyrészt a vízháztartás szabályozásában vesz részt a vese disztális 

tubulusainak vízvisszaszívását serkentve, innen ered a hormon alternativ neve: antidiuretikus hormon vagy 

ADH. A vazopresszin név az erek falában megtalálható V1a receptora útján kifejtett vérnyomás emelő hatásából 

adódik. A vazopresszin „klasszikus” vízháztartásra gyakorolt hormonhatása mellett, ismert, hogy 

neurotranszmitterként is működik. A V1a receptorok az agyban is jelen vannak, mely a hormon a 

hangulatszabályozásában és szociális viselkedésben betöltött szerepét közvetíti. A V1b receptor megtalálható a 

hypophysis elülső lebenyében, melynek elsősorban a krónikus stressz által kiváltott hatás közvetítésében és a 

hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely szabályozásában van szerepe a parvocelluláris rendszeren 

keresztül a nucleus paraventricularis parvocelluláris része felől. A vasopresszin megtalálható ezen kívül a 

nucleus suprachiasmaticus neuronjaiban is, melynek a circadian ritmus fenntartásában játszanak szerepet. A 

nucleus interstitialis striae terminalis (angol nevén bed nucleus of stria terminalis) és az amygdala mediális 

magjának neuronjaiban is jelen van a vasopressin, melyről jól ismert, hogy szexuális dimorfizmust mutat. 

5.3.2.2. 3.2.2. A parvocellularis neuroszekréciós rendszer 

A hypothalamus kissejtes neuroszekréciós magjaiból induló axonok az eminentia mediana külső rétegében 

végződnek. A területet az arteria hypophysealis superiorból eredő fenesztrált kapillárishálózat szövi át, melybe 

az axonterminálisokból felszabaduló neurohormonok ürülnek. A nucleus paraventricularis hypothalami pars 

parvocellularisából származó rostok elsősorban corticotropin releasing factort, thyreotropin releasing hormont 

valamint vasopressint és oxytocint is szállítanak. A nucleus tuberalisból származó rostok elsősorban peptiderg 

rostok, de előfordulnak dopaminerg axonok is. A neuropeptidek között találunk proopiomelanocortin 
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származékokat (adrenocorticotrop hormon, alfa melanocyta stimuláló hormont, béta endorfint), neurotensint, 

encephalint, dynorphint, galanint, neuropeptid Y-t, és growth hormone releasing hormont is. A medialis 

preopticus area gonadotropin releasing hormon termelő idegsejtjei is ide vetülnek. Ismert, hogy kisebb számban 

agytörzsi eredetű noradrenerg rostok is végződnek a területen. 

A felszabaduló neurohormonok az eminetia mediana kapillárisaiból a hypophysis pars distalisa felé induló 

portális vénákba szedődnek össze, melyek a hypophysis első lebenyében újra kapillarizálódva szabályozzák az 

ott elhelyezkedő hormon termelő sejtek aktivitását. A hypothalamus parvocellularis rendszere viszonylag kis 

mennyiségű neurohormont választ el, ezért a portális keringési rendszerre szükség van, hogy a neurohormonok 

ne híguljanak fel a szisztémás keringésben. A hypothalamus parvocellularis neuroszekréciós rendszeréből 

felszabaduló hormonok a hypophysis első lebenyéből származó hormonok elválasztását serkenthetik, ezért 

ezeket releasing hormonoknak, míg mások azokat gátolhatják ezért azokat release inhibiting hormonoknak 

nevezzük. A hypophysis basophil sejtjei által elválasztott troph hormonok a szervezet endokrin mirigyeinek 

hormonteremlését szabályozzák, míg az acidophil sejtek egyrészt az emlőmirigy tejelválasztását, másrészt a 

növekedést szabályozzák szomatomedinek segítségével. (4. ábra) 

4.34. ábra - 4. ábra: Áttekintés a hypothalamus parvocelluláris neuroszekréciós 

rendszere által termelt és szabályozott fő hormonrendszereken. Rövidítések: CRF: 

corticotropin releasing factor, GnRH: gonadotropin releasing hormone, TRH: 

thyreotropin releasing hormone, DA: dopamin, GHRH: growth hormone releasing 

hormone. (zöld háttér: realeasing hatás, a DA sötétlila háttere a gátló hatásra utal). 

ACTH: adrenocorticotrop hormon, FSH: follikulus stimuláló hormon, LH: luteinizáló 

hormon, TSH: thyreotropin. A liláskék szín mutatja, hogy ezek a hormonok a basophil 

sejtek termékei. PRL: prolaktin, GH: növekedési hormon, a piros szín arra utal, hogy a 

hormonok az acidophil sejtek termékei). ILG-1: Insulin-like growth factor 1 

 

A parvocelluláris neuroszekréciós rendszer működésére jellemző a negatív visszacsatoláson (feedback) alapuló 

önszabályozó működés, melynek alapelve, hogy az adott hormon az azt szabályozó hormon szintézisét gátolja. 

Mivel a rendszer valójában több egymás alá rendelt hormon kaszkádja, a szabályozás lehetőséget nyújt arra, 

hogy a hormonok több ponton visszahassanak saját, illetve az őket szabályozó hormonok szintézisére. A 
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hypothalamo-hypophysealis rendszer szabályozása alatt álló endokrin rendszerekre általában igaz, hogy a 

perifériás szerv által termelt hormon (például a pajzsmirigy által termelt thyroxin) gátolja az azt szabályozó 

agyalapi mirigy által termelt trophhormon (esetünkben thyreotropin) szintézisét (short loop feedback) valamint a 

trophhormon szintézisét szabályozó hypothalamikus releasing hormon (példánkban thyreotropin releasing 

hormon) elválasztását (long loop feeadback). Egyes esetekben megfigyelték azt is, hogy a trophhormonok saját 

szintézisüket is gátolni képesek, mely mechanizmust ultra short loop feedbacknek nevezzük. 

4.35. ábra - 1. animáció (5. ábra): A hormonális szabályozásban szerepet játszó 

visszacsatolási körök sémás ábrázolása a hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely 

hormonjai példáján. A thyreotropin releasing hormon (TRH) serkenti (fekete nyilak) a 

thyreotropin (TSH) szintézisét, mely gátolja (piros szimbólumok) saját szintézisét az 

adenohypophysisben (ultra short loop feedback) és az őt szabályozó TRH szintézisét 

(short loop feedback). A TSH serkenti a pajzsmirigy trijód-thyronin (T3) és thyroxin 

(T4) szintézisét, melyek mind a TSH mind a TRH szintézisét gátolják a hypophysis és a 

hypothalamus szintjén: long loop feedback 

 

5.3.2.2.1. 3.2.2.1. A hypothalamus-hypophysis-gonád tengely idegi szabályozása 

A reprodukciót szabályozó hypothalamus-hypophysis-gonád (HPG) rendszer több, rendkívül összetett 

szabályozási kör és mechanizmus befolyása alatt áll. A rendszer kulcsát a hypothalamus gonadotropin relasing 

horomon (GnRH) termelő sejtjei képezik. E neuronok axonjai az eminentia mediana kapilláris hálózatába ürítik 

a GnRH-t, mely a hypophysis portális vénáin keresztül az adenohypophysis gonadotrop sejtjeinek működését 

szabályozza. A gonadotrop sejtek a follikulus stimuláló hormon (FSH) és a luteinizáló horomon (LH) 

termelésük révén szabályozzák a gonádok működését. Nőben az follikulus stimuláló hormon a petefészek 

töszőinek érését, és a tösző által termelt ösztogén szintézisét szabályozza, míg férfiban az follikulus stimuláló 

hormon a here Sertoli-sejtjein hatva a spermatogenezis vezénylésében játszik szerepet. A luteinizáló hormon 

hatása nőben a sárgatest (corpus luteum) működésének és progeszteron szintézisének szabályozásában áll, míg 

férfiakban a here Leydig sejtjeiben szabályozza a tesztoszteron termelését. 

A GnRH tartalmú neuronok a hypothalamus medialis preoptikus areájában találhatók, de nem alkotnak szorosan 

egymás mellé rendezett sejtekből álló magot, hanem lazább elrendeződést mutatnak, így GnRH termelő sejtek 

elszórtan a Broca-féle diagonális kötegtől a corpus mamillare előtti területekig is megtalálhatók a 

hypothalamusban. Működésükről tudjuk, hogy jellegzetes, pulzatilis módon ürítik a GnRH-t, mely 

nélkülözhetetlen a fertilitáshoz. Az, hogy a GnRH termelő sejtek viszonylag távol helyezkednek el egymástól, 

mégis szinkronizált módon működnek vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy egy szinkronizáló központ vezényli 

működésüket, mely a mediális preoptikus areaban helyezkedik, és mivel a pulzatilitás csak női reproduktív 

működésben elengedhetlen, a terület nemi dimorfizmust mutat, és nőkben van jelen. 
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A hypothalamus-hypophysis-gonád tengely szabályozása nemi különbségeket mutat, és nőben negatív és pozitív 

visszacsatolási (feedback) körök útján működik. A gonádok által termelt ösztogén és progeszteron (6. ábra), 

illetve tesztoszteron a klasszikus negatív feedback mechanizmus révén gátolják a GnRH szintézisét a 

hypothalamusban, és csökkentik a luteinizáló horomon illetve follikulus stimuláló hormon elválasztását a 

hypophysisből, és fordítva, amennyiben a gonádok által termelt hormonok mennyisége csökken, a GnRH és 

gonadotrop hormonok szintje emelkedik. A gonadális hormonok negatív feedback szabályozásához hozzájárul a 

petefészek granulosa sejtjei illetve a here Sertoli-sejtjei által termelt inhibin nevű hormon, mely elsősorban az 

follikulus stimuláló hormon, és csak kisebb mértékben az luteinizáló horomon szintézisét és elválaszását gátolja, 

részben a hypothalamus GnRH neuronjainak gátlása, részben a hypophysis gonadotrop sejtjei útján. 

Megemlítendő, hogy inhibin termelés a hypophysisben is megfigyelhető, melynek autokrin, és/vagy parakrin 

szerepet tulajdonítanak az follikulus stimuláló hormon és luteinizáló horomon szintézis szabályozásában. A 

follikulus stimuláló hormon termelés szabályozásában szerepet játszik egy pozitív regulátor, az aktivin hormon 

is, mely a hypophysisben betöltött lokális regulátor funkciója mellett a gonádokban is termelődik, és 

interakcióba lép egy follistatin nevű glikoprotein hormonnal, ami szintén a hypophysisben és a gonádokban 

szintetizálódik, és az aktivin megkötése útján gátolja annak gonadotropin szintézist serkentő hatását. 

A rendszer működéséhez nőben szükség van egy a gonadalis szteroidokhoz köthető pozitív feedback 

mechanizmusra is, melynek lényege, hogy a női nemi ciklus tüszőrepedés előtti fázisában az ösztogén nem 

gátolja, hanem erősíti a GnRH hatását a luteinizáló horomon elválasztára, ezért a GnRH ebben az időszakban 

nagy mennyiségű luteinizáló horomon kiválasztást idéz elő, mely a töszőrepedést váltja ki. A pozitív feedback 

szabályozása több szinten történik: egyrészt a gonadotrop hormon kiugrás (surge) időpontját és annak 

időtartamát a hypothalamus felől a GnRH surge szabályozza, melyben a GnRH visszahatva a GnRH teremlő 

sejtekre, növeli a GnRH termelést. Másrészt a gonadotrop sejtek GnRH receptor szenzitivitása, expressziója, és 

a gonadotrop hormon raktárak depléciója függ hypothalamikus faktoroktól (pl. GnRH), a gonadális 

hormonoktól (pl. ösztrogén, progeszteron), és lokális auto- és parakrin hatásoktól (pl. aktivin, inhibin, 

follistatin). 

A GnRH sejtek fentebb tárgyalt visszacsatolási körökben levő szerepén túl egyéb neurális mechanizmusokban is 

részt vesz: állatkísérletek eredményei szerint sok egyéb hatás mudulálja a GnRH neuronok, és ezáltal a 

hypothalamus-hypophysis-gonád tengely működését. A GnRH neuronokon az ösztogén közvetlenül is kifejtheti 

hatásait ß-ösztrogén receptorok útján. Ismert, hogy a sejtek pulzatilis szekretoros aktivitása dózisfüggően 

változik ösztrogén hatására: nagy dózisú ösztogén növeli, míg alacsony dózisú ösztrogén csökkenti a sejtek 

szekretoros aktivitását, így mind a pozitív, mind a negatív feedback folyamatokban is szerepet játszik. 

Jól ismert, hogy a biológiai ritmusok szabályozása az óragének kifejeződésén alapszik. Ilyen gének a GnRH 

neuronokban is kifejeződnek, és hozzájárulnak a hormonális változások időzítéséhez. A hypothalamusban 

található nucleus suprachiasmaticus a szervezetbeli biológiai ritmusok fő szabályozója. A GnRH tartalmú 

idegsejtek afferenseket kapnak ebből a magból, mely maga is hordoz ösztogén receptorokat, így a gonadális 

hormonok a napi ritmusok befolyásolása útján is hathatnak a GnRH-neuronokra. 

A nucleus suprachiasmaticus összeköttetésben áll az anteroventrális periventricularis areaval is, melyben leírták 

egy kisspeptin nevű neuropeptid expresszióját ösztogén-α receptort is tartalmazó idegsejtekben. Az ösztrogén 

növeli a sejtek aktivitását, és a kisspeptin útján szabályozzák a GnRH surge megjelenését. Számos egyéb 

neuropeptid szerepe felmerült a GnRH sejtek működésének szabályozásában: az anteroventrális 

periventricularis area neurotensint is tartalamazó ösztogén-α receptor pozitív neuronjainak aktivitása nő 

patkányban a proösztusz alatt, és e sejtek összeköttetésben állnak a GnRH neuronokkal. Oxytocin és 

neuropeptid Y jelenlétét is leírták a hypophysis portális vénáiban, melyek serkentik a gonadotrop sejtek 

működését. A neurokinin B tartalmú neuronok ösztogén-α receptort is expresszálnak, és a hypothalamusban 

nagyobb számban fordulnak elő nőstény patkányokban, mint hímekben. A peptid az ösztrogén negatív feedback 

hatásának közvetítésében vesz részt. Hasonlóan gátló hatású két hypothalamicus ópioid peptid a ß-endorphin, és 

a dynorphin is. A dorsomedialis hypothalamusban leírták gonadotropin inhibiting hormon (GnIH) termelő 

idegsejtek jelenlétét is, melyek a nucleus suprachiasmaticus és ösztrogén szabályozása alatt állnak, és a rostjaik 

a GnRH neuronok körül végződnek. 

A GnRH tartalmú neuronok kapcsolatban állnak számos további rendszerrel, mint pl. a hypothalamicus 

GABAerg, és glutamát tartalmú idegsejtekkel, a nucleus suprachiasmaticusból származó nitrogén-oxid szintáz, 

valamint agytörzsi eredetű noradrenerg, és adrenerg rostok is végződnek a GnRH neuronok szomszédságában, 

de ezen transzmitterek nemi ciklus szabályozásában vitt szerepéről egyelőre ellentmondásos adatok állnak 

rendelkezésre, illetve nem közvetlenül hatnak a GnRH neuronok működésére. 
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4.36. ábra - 6. ábra: A hypothalamus-hypophysis-gonád tengely szabályozásában 

résztvevő legfontosabb összefüggések és faktorok. Piros szimbólum gátló, zöld 

szimbólum serkentő hatásra utal. Az ösztogén hatása a ciklus ovuláció előtti 

szakaszában serkentő (pozitív feedback, zöld nyíl), míg máskor negatív feedback hatása 

van (piros szimbólum). GnRH: gonadotropin releasing hormon, FSH: follikulus 

stimuláló hormon, LH: luteinizáló hormon, GnIH: gonadotropin inhibiting hormon 

 

5.3.2.2.2. 3.2.2.2. A hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely idegi szabályozása 

A hypothalamus-hypophysis-mellékvese-tengely a stresszadaptációhoz nélkülözhetetlen endokrinológiai 

változások szabályozója. Stressz hatására a nucleus paraventricularis hypothalami parvocelluláris neuronjainak 

aktivitása nő, melynek eredményeképpen a sejtekben a corticotropin releasing hormon (CRF vagy CRH) 

mennyisége emelkedik. A neuronok axonjai az eminentia mediana területén elhelyezkedő kapillárisokba ürítik a 

neurohoromont, mely a hypophysis elülső lebenyében az ott expresszálódó CRF1 receptorokon keresztül 

serkentik a corticotrop sejtek működését. A corticotropin releasing horomon mellett a hypophysis portális 

vénáiban kimutatták a vasopressin jelenlétét, mely szintén képes a corticotrop sejteket aktivizálni, és szintén a 
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nucleus paraventricularis hypothalami parvocelluláris neuronjaiból származik. A stimulus hatására a corticotrop 

sejtek adrencorticotrop horomon (ACTH), vagy más néven adrencorticotropin szintézisét és kidobását növelik, 

mely a hypophysis kapillárisaiból a sinus cavernosuson keresztül a szisztémás keringésbe kerül. A corticotrop 

sejtek a proopoimelanocortin (POMC) proteint termelik, melyből az ACTH mellett további peptidhormonok is 

szintetizálódnak és ürülnek: ß-lipotropin, γ-lipotropin, ß-endorphin, N-terminális peptid. Az adrenocorticop 

hormon a melanocortin 2 receptoron keresztül a mellékvesekéreg zona fasciculatájából glucocorticoid 

hormononokat, emberben cortizolt szabadít fel, de hatással van a mellékvese kéreg zona reticularisára is, ahol 

androgén homonok szintézisét szabályozza. A cortizol a stresszhez való adaptációhoz számos nélkülözhetetlen 

folyamatot indít meg, mint pl. az energiaraktárak mobilizálása, a vércukor szint emelése, de befolyásolja az 

immunrendszer, reproduktív rendszer működését is. 

A cortizol maga is nélkülözhetetlen szerepet játszik a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely 

szabályozásában: a klasszikus negativ feedback körök révén gátolja mind a corticotropin releasing factor 

termelését a nucleus paraventricularis hypothalamiban, mind az adrenocorticotrop hormon szintézisét a 

hypophysis corticotrop sejtjein. (7. ábra) A glukokortikoidok hatása a hypothalamus-hypophysis-mellékvese 

tengelyre ennél összetettebb, mert mineralokortikoid és glukokortikoid receptorokon keresztül a limbikus 

rendszer több területén is kifejtik hatásukat. 

A nucleus paraventricularis hypothalamiról, mint a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely kulcsáról 

tudjuk, hogy összeköttetésben áll a limbikus rendszerrel. A fő limbikus struktúrákat illetően kiemelendő, hogy 

az amygdala összeköttetésben áll a nucleus paraventricularis hypothalamival, és a stessz által kiváltott érzelmi 

hatásokat közvetíti részben a prefrontális kéreg, részben a hippocampus felől, mely a stressz által indukált 

emócionális hatásokat térben és időben elhelyezi a memóriában. A limbikus rendszer számos területén leírták 

corticotropin releasing factor (amygdala, nucleus interstitialis striae terminalis), oxytocin (amygdala), és 

vasopresszin (hippocampus) valamint más neuropeptidek jelenlétét is, melyek a stressz viselkedésbeli és élettani 

hatását közvetítik. 

A stressz hatása annak fajtájától függően különböző úton éri el a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengelyt. 

A nucleus paraventricularis hypothalami felé a fiziológiai stressz formák elsősorban a felszálló excitátoros 

aminerg rendszerek útján hatnak. Olyan adrenerg és noradrenerg idegrostokat írtak le ezeken a területeken, 

amelyek a nucleus paraventricularis hypothalami corticotropin releasing factor termelő idegsejtjein végződnek, 

neuropeptideket (pl.: neuropeptid Y) is tartalamaznak. Más peptiderg rostok szintén szerepet játszanak a 

corticotropin releasing factor tartalamú sejtek működésében. Ezek közül említést érdemelnek nucleus 

arcuatusból eredő agouti-related protein (AgRP), az alpha melanocyta stimuláló hormon (αMSH) és a cocaine- 

and amphetamine regulated transcript (CART) tartalmú rostok. A fiziológiai stresszorok hatását 

cardiovascularis, immunológiai és ozmotikus modellekben tanulmányozhatjuk. A pszichológiai jellegű 

stresszorok hatását pedig például immobilizációs és fájdalom modellekben vizsgálhatjuk. Ezt az információt 

elsősorban a limbikus rendszer közvetíti a nucleus paraventricularis hypothalami felé. Ezek az impulzusok 

elsősorban az amygdala, a nucleus interstitialis striae terminalis valamint lateralis hypothalamikus területek felől 

érkeznek, és elsősorban gamma-amino-vajsav (GABA) valamint glutamát tartalmú idegelemekből állnak. 

A hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengelynek jól ismert napi ritmusa van fiziológiás körülmények között, 

melyet a nap aktív szakaszának kezdetén (emberben hajnalban, rágcsálókban kora este) fokozott aktivitás és 

emelkedett glukokortikoid szint jellemez, míg a nap általában alvással töltött szakában alacsony cortizol 

(emberben) illetve corticosterone (rágcsálókban) szint jellemző. A leírt diurnalis ritmus a szervezet számos 

ritmikus biológiai folyamatát szabályozza, de a szervezet elsődleges ritmus generátora és fő biológiai órája a 

nucleus suprachiasmaticusban van, ahonnan idegrostok indulnak a nucleus paraventricularis felé, mely 

összeköttetés a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely napi ritmusának szabályozásához szükséges, de 

befolyásolja a többi endokrin tengely működését is. 

A hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely szabályozásának zavara gyakran megfigyelhető 

hangulatzavarok, elsősorban major depresszió esetén. Habár a hangulatzavarok hátterében egyéb rendszerek 

(szerotoninerg, noradrenerg, cholinerg) hibás működése is állhat, az emelkedett glukokortoid szint gyakran 

jellemző. Ismert, hogy a rendszer szabályozásának felborulása együtt jár a napi ritmus kisiklásával is, mely 

tetten érhető a depresszióban szenvedő egyénekben gyakran előforduló alvászavarában, de például 

glukukortikoid termelő mellékvese daganatok (Cushing szindróma) esetén is felborul a normális diurnális 

cortizol ritmus. 

4.37. ábra - 7. ábra: A hypothalmus-hypophysis mellékvese tengely működésének 

sémája. NPY: neuropeptid Y, AgRP: agouti-related protein, αMSH: alpha melanocyta 
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stimuláló hormon, CART: cocanie- and amphetamine regulated transcript CRF: 

corticotropin relasing factor, ACTH: adrenocorticotrop hormon, AVP: arginin-

vasopresszin 

 

5.3.2.2.3. 3.2.2.3. A hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely idegi szabályozása 

A pajzsmirigy működésének szabályozása egy klasszikus negatív feedbacken alapuló mechanizmus (5. ábra). A 

rendszer központja a nucleus paraventricularis hypothalami parvocellularis területén a medialis és 

periventriculáris zónában található thyreotropin relseasing hormon (TRH) termelő neuronok csoportja. Ismert, 

hogy ezek az idegsejtek hasonlóan a corticotripin releasing factor termelő neuronokhoz peptiderg beidezést 

kapnak elsősorban a nucleus arcuatus felől (emberi megfelelője a nucleus infundibularis), mely rostok agouti-

related protein és az alpha melanocyta stimuláló hormon tartalmúak, de a neuropeptid Y tartalmú idegelemek is 

megfigyelhetőek. A neuropeptidek a periférián a zsírszövetből felszabaduló leptin hatását közvetítik a 

thyreotropin relseasing hormon tartalmú neuronokra, így a tápláltsági állapot hat a pajzsmirigyet szabályozó 

neuroendokrin rendszerre, mely az energiaháztartás fenntartásában kulcsfontosságú. A pajzsmirigy hormonok a 

thyreotropin releasing hormon termelő idegsejtekre a thyreoid hormon receptorok (TR) különböző fajtáin 
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keresztül hatnak, és így fejtik ki a negatív feedback hatást: a neuronokban csökken a thyreotropin releasing 

hormon mRNS mennyisége, és szintézise. A hatást a vérből közvetlenül a nucleus paraventricularisba felvett 

pajzsmirigy hormonok is kiválthatják, de felmerült, hogy a liquorból a tanycyták útján kerülhet a hormon a 

nucleus arcuatusba, ahol a thyreoid hormon receptorok szintén megtalálhatók. Mivel a hypothalamus 

ventromedialis részén a vér-agy gát hiányzik, a pajzsmirigyhormonok hathatnak közvetlenül is ezen a területen. 

A pajzsmirigy hormonok a központi idegrendszer fejlődése során is elengedhetetlen, jóllehet csak az utóbbi 

időben vált ismertté, hogy a monocarboxylát transporter 8 (MCB8) szükséges a pajzsmirigy horomonok 

idegszövetbe bejutásásához, mely fehérje megtalálható a nucleus paraventricularis területén. A monocarboxylát 

transporter 8 hiánya emberben mentális retardációval járó betegséget, és a hypothalamus-hypophysis-

pajzsmirigy tengely feedback zavarát okozza. A thyreotropin releasing hormon termelő neuronok a többi 

parvocellularis maghoz hasonlóan axonjaikat az eminentia mediana külső rétegébe küldik, ahol az általuk 

termelt neurohormon az eminentia mediana kapillárisaiba ürül, majd a hypophysis portális erei útján a 

neurohormon a hypophysis elülső lebenyében a thyreotrop sejtekhez jut. A thyreotrop sejtek a G protein kötött 

thyreotrop releasing hormon receptor mellett hordoznak pajzsmirigy hormon receptorokat is, így a pajzsmirigy 

hormonok képesek a sejtek thyreotropin (TSH) szintézisének gátlására. A thyreotropin a hypophysisből a 

szisztémás keringés útján a pajzsmirigyben a thyroxin (T4) és trijód-thyronin (T3) szintézisét szabályozza, 

melyek közül a trijód-thyronin az aktívabb forma. A feedback körök által érintett idegszövetekben a dejodináz 

enzim 2 alakítja át a thyroxint trijód-thyroninná, mely a thyreoid hormon receptoron fejti ki hatását. A 

pajzsmirigy hormonokat a dejodináz 3 inaktiválja: a trijód thyronint dijód-thyroninná, a thyroxint reverz trijód-

thyroninná konvertálja, melyek biológiailag hatástalan metabolitok. 

A gyakori endokrin kórképek közé soroljuk a pajzsmirigy működésének zavarait, mely a hypothalamus-

hypophysis-pajzsmirigy tengely szabályozásának zavarával is gyakran együtt jár. A pajzsmirigy alulműködése 

(hypothyreosis) esetén a tengely aktivitása fokozódik, emelkedett thyreotropin releasing hormon, és thyreotropin 

szintézis lép fel, mely gyakran a pajzsmirigy magnagyobbodását idézi elő (golyva). Megjegyzendő, hogy a 

megnagyobbodott pajzsmirigy működése lehet elégtelen, normális, és fokozott is. A hyperthyreosis során a 

pajzsmirigy vagy annak egyes részei függetlenné válnak a hypothalamus és a hypophysis szabályozásától, 

ezáltal túltermelhetik a pajzsmirigyhormonokat. A normális mirigyszövet működését serkentő thyreotropin és az 

annak a szintézisét szabályozó thyreotropin releasing hormon termelődése csökken, ezéltal a normális (nem 

autonómmá vált) mirigyszövet kevesebb pajzsmirigyhormont termel. 

5.3.2.2.4. 3.2.2.4. A növekedési hormon termelésének idegi szabályozása 

A hypohysis somatotrop sejtjeiből felszabaduló növekedési (growth) hormon (GH) termelődésének 

szabályozása szintén hypothalamikus neuronok működésétől függ. A nucleus arcuatus területén találhatók a 

growth hormon releasing hormone (GHRH) termelő idegsejtek. Nyúlványaik az eminentia mediana külső 

rétegébe lépnek, ahol neurohormonjukat az arteria hypophysealis superiorból származó kapillárisokba ürítik, 

mely a növekedési hormon termelődését serkenti a hypophysis somatotrop sejtjeiben. A növekedési hormon 

termelésének szabályozása függ a nucleus periventricularis hypothalami területén elhelyezkedő somatostatin 

termelő neuronoktól is, mivel a somatostatin a hypophysis portális keringése útján szintén eléri a somatotrop 

sejteket, de a növekedési hormon termelésére a szomatosztatin gátoló hatással bír. A növekedési hormon a 

periférián a növekedési hormon receptorokon keresztül hat és két alapjaiban eltérő mechanizmus útján fejti ki 

hatását. Egyrészt, a növekedési hormonnak van egy általános metabolikus hatása, mely a májból a 

glikogénraktárak mobilizálása révén a vérbe juttatja a glukózt, másrészt a zsírszövetből a trigliceridek bontása 

révén szabad zsírsavakat juttat a keringésbe. Utóbbi hatására a szövetek jórészt a zsírsavak lebontása révén 

jutnak energiához, mely végső soron tovább növeli a vércukor szintet (diabetogen hatás). A növekedési hormon 

másik támadáspontja az izmokra, csontokra és porcokra kifejtett anabolikus hatás, melyet nem közvetlenül, 

hanem szomatomadinek útján fejt ki. A szomatomedineket insulin-like growth factoroknak (IGF) is nevezik. Az 

insulin-like growth factor I a nagyobb jelentőségű, melynek a posztnatális életszakaszban van fontos szerepe a 

növekedésben, míg az insulin-like growth factor II a fetalis életben lezajló fejlődésben visz jelentősebb szerepet. 

A májban, az izomszövetben, a porcokban és a csontokban is termelődnek, ahol lokálisan, autokrin illetve 

parakrin módon szabályozzák a szövetek növekedését az aminosavak felvételének valamint a proteinszintézis 

gyorsítása révén. 

A growth hormone releasing hormone elválasztásának szabályozása némileg eltér a már korábban tárgyalt 

klasszikus feedback körök működésétől. Egyrészt, a growth hormone releasing hormone hatásával ellentétes a 

szomatosztatin hormon, mely gátolja a növekedési hormon termelését a somatotrop sejtekben, másrészt, a 

növekedési hormon és a szomatosztatin egymásra is hatást gyakorolnak: a szomatosztatin tartalmú idegsejek 

közvetlenül beidegzik a growth hormone releasing hormone tartalmú neuronokat, valamint a növekedési 

hormon termelés emelésére irányuló hatások egyben gátolják a szomatosztatin termelést is. Bizonytalan az 

insulin-like growth factor szerepe long-loop feedback szempontjából, mind a growth hormone releasing 
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hormone, mind a szomatosztatin szabályozásában, annak ellenére, hogy a hypothalamusban leírták az insulin-

like growth factor receptor jelenlétét. A short-loop feedback szerepe sokkal jobban ismert: a növekedési hormon 

receptorai révén hat a hypothalamus szomatosztatin tartalmú neuronjaira, melyek gátolják a growth hormone 

releasing hormone tartalmú idegsejtek működését, így csökkentve a növekedési hormon szintézisét. 

A növekedési hormon szintézisének zavara a növekedés lezárulta előtt a testmagasságot befolyásolja. A 

hormonteremlés túl alacsony volta törpenövéshez, míg a túltermelése túl nagy testméretek (gigantizmus) 

kialakulásához vezet. A növekedési porcok elcsontosodása után a test hosszirányú növekedése már nem 

lehetséges, ezért a növekedési hormon túltermelése a kéz, a láb, valamint az arc csontjainak vastagságbeli 

megnagyobbodásához (acromegalia), valamint a belső szervek megnagyobbodásával járnak. A hormon 

túltermelésének hatásaként gyakran cukorbetegség is kialakul. 

5.3.2.2.5. 3.2.2.5. A prolaktin termelésének idegi szabályozása 

A hypophysis laktotrop sejtjeiből származó prolaktin hatását prolaktin receptorokon fejti ki. A prolaktin 

termelése elsősorban egy hypothalamikus gátló faktor a prolaktin inhibiting hormone (PIH) tónusos gátlása alatt 

áll. A kutatások igazolták, hogy a gátló faktor megfelel a katecholamin neurotranszmitterként is működő 

dopaminnak, mely a tuberoinfundibularis dopaminerg rendszerből kerül az eminentia mediana kapillárisaiba, és 

a hypophysealis portális vénákon át a laktortrop sejtek prolaktin szintézisét gátolja. A prolaktin szintézis 

serkentésére feltételezik egy hypothalamikus „prolaktin releasing hormone” létezését, de ezt eddig nem sikerült 

azonosítani. Mindazonáltal számos neurohormon serkentő hatással bír a lakotrop sejtek prolaktin szintézisére, 

mint pl. az oxytocin, vasoactive intestinal polypeptide (VIP), gonadotropin releasing hormone, de klinikai 

relevanciája elsősorban a thyreotropin releasing hormone szerepének van, és egyes elméletek szerint ez utóbbi 

lehet a fő „prolaktin releasing hormon”. Ezt az elméletet alátámasztja, hogy hypothalamus-hypophysis-

pajzsmirigy tengely szabályozásának zavara (pl. hypothyreosis) esetén a hypothalamus thyreotropin releasing 

hormon szekréciója emelkedik, és növeli a thyreotrop sejtek thyretropin termelését, hogy az 

kompenzatóriukusan emelje a pajzsmirigy hormonok szintézisét. A thyreotropin releasing hormon hatással van a 

prolaktin szintézisre is a laktotrop sejtek útján, így a hypothalamus-hypophysis pajzsmirigy tengely fokozott 

aktivitása magas prolaktinszinthez (hyperprolaktinémia) és terhességtől független tejelválasztáshoz 

(galaktorrhea) vezethet. 

A prolaktin horomon az emlőmirigy kifejlődésére is hat mind pubertás előtt, mind azután, melyhez 

hozzájárulnak a női nemi hormonok (ösztogén, progeszteron) valamint a növekedési hormon. A mirigy 

szoptatásra való felkészítésére elsősorban a terhesség alatt kerül sor: ekkor a kivezetőcsövek után a 

mirigyvégkamrák is megjelennek, melyhez hozzájárul a progeszteron, az ösztogén, valamint a placentából 

származó humán placenetalis lactogén hormon hatására is. A terhesség alatt jelentősen emelkedő ösztogén és 

progeszteron szintek növelik a prolaktin gén expresszióját, és így annak nő a mennyisége. A magas 

prolaktinszint a terhesség alatt és a laktáció alatt felelős az anyai viselkedés megjelenéséért is. Mégis, a 

prolaktin legismertebb funkciója a laktogenesis szabályozása, melynek során a tejben megtalálható fehérjék 

génjeinek (laktalbumin, kazein, laktoglobulin) transzkripcióját fokozza, valamint a tejcukor szintéziséhez 

szükséges enzimek termelését indítja el az emlőmirigy hámsejtjeiben. A prolaktinnak szerepet tulajdonítnak a 

női nemi ciklus és szexuális viselkedés szabályozásban is, melyet az a megfigyelés is alátámaszt, amely szerint 

ovulációkor emelkedik a prolaktin szintje, mely egyrészt gátolja a hypophysis sejtekben a GnRH receptorok 

expresszióját, másrészt csökkenti az ovarium töszőiben a granulosa sejtek ösztogén termelését az aromatáz 

aktivitás gátlása révén, így csökkentve az ösztrogén szintet. Mindkét nemben megfigyelték azt, hogy a prolaktin 

gátolja a gonádok működését. Nőben ezzel magyarázzák, hogy a laktáció időszakában a töszőérés gátolt az 

ováriumban, és ezzel összefüggésben a menstruációs ciklus sem működik. A prolaktin túltermelés 

(hyperprolaktinémia) klinikai képe is bizonyítja ezt a hatást, mivel az nőben a menstruáció elmaradásához és a 

szüléstől illetve terhességtől független tejtermelődéshez (galaktorhea) vezet, míg férfiban a libido csökkenése 

mellett impotencia lép fel. 

5.4. 4. A tobozmirigy működésének idegi szabályozása 

A napi ritmusok szabályozása a fő biológiai óránktól függ, mely anatómiai értelemben a nucleus 

suprachiasmaticusban található. A mag idegi úton befolyásolja a tobozmirigy működését, mely a melatonin 

szintézisének napi ritmusa hatására számos biológiai ritmust befolyásol. Tekintettel arra, hogy ez a szabályozási 

kör a szimpatikus idegrendszer útján működik, azt a 4.6.4.2. alfejezetben részletezzük. 

5.4.1. Tesztkérdések 

(multiple choice) 
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1. A neuroendokrinológia tudománya az alábbi kutató(k) életművén alapszik: (A) 

A. Berta Scharrer 

B. Geoffry Harris 

C. Ernest Scharer 

D. Camillo Golgi 

2. A hypophysis része(i): (A) 

A. Adenohypophysis 

B. Hypothalamus 

C. Neurohypophysis 

D. Török nyereg 

3. A chromaphil sejteket az alábbi csoportokba oszthatjuk: (C) 

A. pituicyta 

B. acidophil sejt 

C. endothel sejt 

D. basophil sejt 

4. A follikuláris sejtekre az alábbi állítás(ok) igaz(ak): (C) 

A. Az agyalapi mirigy hátsó lebenyében helyezkednek el. 

B. Parakrin módon befolyásolják a hormontermelést. 

C. Fő termékük a melatonin hormon. 

D. A chromaphob sejtek közé tartoznak. 

5. Az elülső lebeny acidophil sejtjei lehet(nek): (C) 

A. thyreotrop sejtek. 

B. lactotrop sejtek. 

C. corticotrop sejtek. 

D. somatotrop sejtek. 

6. Az elülső lebeny basophil sejtjei lehet(nek): (B) 

A. thyreotrop sejtek. 

B. lactotrop sejtek. 

C. corticotrop sejtek. 

D. somatotrop sejtek. 

7. Az oxytocin... (E) 

A. elsősorban a magnocellularis rendszerben termelődik. 
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B. a méh szülés alatti simaizom összehúzódásában nagy szerepe van. 

C. termelődése a szoptatás alatti tejürülést serkenti. 

D. az anyai viselkedés szabályozásában is fontos szereppel bír. 

8. Az alábbi állítás(ok) igaz(ak) a női hypothalamus-hypophysis-gonád tengely szabályozásával 

kapcsolatban: (E) 

A. Negatív feedback mechanizmusok is szerepelnek benne. 

B. GnRH termelő idegsejtek játszanak szerepet a működésében. 

C. Pozitív feedback hatásoknak is van jelentősége. 

D. A nucleus suprachiasmaticusnak moduláló szerepe van a GnRH neuronok működésében. 

9. A golyva a pajzsmirigy megnagyobbodását jelenti, mely a mirigy  (A) 

A. hiperaktiv funkciójával járhat. 

B. normális funkciójával járhat. 

C. hypoaktiv funkciójával járhat. 

D. hiányát is jelentheti. 

10. A growth hormone releasing hormone... (B) 

A. a hyothalamus parvocellularis neuronjaiban termelődik. 

B. a neurohypophyisisből szabadul fel. 

C. anabolikus hatású. 

D. chromaphil sejtek terméke. 

11. A hosszú ideig tartó growth hormone releasing hormone túltermelés az alábbi állapot(ok) 

kialakulását idézheti elő: (A) 

A. gigantismus 

B. diabetes mellitus 

C. acromegalia 

D. törpenövés 

12. A prolaktin szintézis szabályozása elsősorban az alábbi gátló faktor(ok) befolyása alatt áll: (D) 

A. gamma aminovajsav 

B. gonadotropin releasing hormone 

C. lactalbumin 

D. dopamin 

13. Az emlőmirigy fejlődése… (A) 

A. részben a serdülőkor alatt megy végbe. 

B. részben a terhesség alatt megy végbe. 
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C. női nemi hormonoknak is van szabályozó szerepe. 

D. az oxytocin felszabadulását igényli. 

14. A long loop feedback azt jelenti, hogy… (C) 

A. a releasing hormon saját felszabadulását gátolja. 

B. a perifériás hormon a trophormon szekrécióját gátolja. 

C. a trophormon saját elválasztását gátolja. 

D. a periferiás hormon gátolja releasing hormonjának szekrécióját. 

15. A hypothalamus-hypophysis-gonád tengely az alábbi hírvivők segítségével működik: (E) 

A. corticotropin releasing factor 

B. arginine-vazopresszin 

C. adrenocorticotropin 

D. kortizol 
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6. 4.f. Az autonom funkciók központi szabályozása. – 
Gaszner Balázs [Spisákné Balázs Anita] 

Az autonóm idegrendszer felépítéséről, fejlődéséről a korábbi fejezetek szóltak. Mint ahogy az előbbi 

fejezetekben szintén tárgyalásra került, az autonóm vagy vegetatív idegrendszer felosztható szimpatikus illetve 

paraszimpatikus részekre, és a vegetatív idegrendszer tárgykörébe tartozik a gyomor-bél rendszer működését 

szabályozó enterális idegrendszer is. Jelen fejezetben a vegetatív idegrendszer központi idegrendszerben 

megtalálható központjait és azok összeköttetéseit tárgyaljuk. 

Funkcionális értelemben a hypothalamus feladata a homeosztázis fenntartásának szabályozása, mely egyrészt a 

korábban részletezett neuroendokrin mechanizmusok révén, másrészt az autonóm idegrendszer itt tárgyalandó 

szabályozása útján történik. A hypothalamus ezen kívül számos összetett mechanizmus útján részt vesz a 

viselkedés és emóciók szabályozásában is. 

6.1. 1. A hypothalamus anatómiája 

A hypothalamus a diencephalon alsó részén helyezkedik el, és a harmadik agykamra alját, valamint oldalfalának 

sulcus hypothalamicus alatti részét alkotja. Alsó felszínén találjuk a chiasma opticumot, mely mögött a tuber 

cinereum helyezkedik el. Ennek közepén látható a hypophysisnyél. A hypothalamus caudalis részén, az agy alsó 

felszínén látható páros kiemelkedések a corpora mamillaria. 

A hypothalamust szerkezetileg a rajta áthaladó fornix, fasciculus mamillothalamicus és fasciculus retroflexus 

által meghatározott paramedián sík, egy laterális és mediális területre osztja. 1. ábra (Egyes leírások a mediális 

részt két további területre választják szét egy újabb, az előbbitől a középvonalhoz közelebb eső paramedián 

síkkal. Ennek eredményeképpen egy periventriculáris, közvetlenül a harmadik agykamra ependyma-bélése 

mellett fekvő területet definiálnak, és az ettől laterálisan, de a fornix, fasciculus mamillothalamicus és fasciculus 

retroflexus által meghatározott síktól mediálisan elhelyezkedő áreát intermedier zónának is nevezik. Más szóval, 

a hypothalamus mediális része a periventrikuláris, és intermedier zónából áll, és a fornixtól laterálisan van a 

laterális hypothalamikus área. A mediális zónába tartozó magok egy része úgy helyezkedik el, hogy egyes 

területeik a periventriculáris, más régióik pedig az intermedier zónában vannak, ezért a továbbiakban a 

hypothalamus mediális és laterális részre való felosztását követjük.) 

A mediális részen belül megkülönböztetünk elülső magcsoportot, melyhez a nucleus preopticus, a nucleus 

supraopticus, a nucleus anterior hypothalami, a nucleus suprachiasmaticus és a nucleus paraventricularis 

tartozik. 2. ábra A mediális rész második, középső magcsoportja, mely az elülső magcsoport mögött a tuber 

cinereum szintjében található, foglalja magába a nucleus arcuatust, melyet emberben nucleus infundibulinak 

nevezünk, valamint ide soroljuk a nucleus dorsomedialist és a nucleus ventromedialist is. A harmadik kamra 

ependyma-bélése melletti területet nucleus periventricularisnak nevezzük, mely elsősorban a középső 

magcsoportnak megfelelő területen található meg, de az elülső, és a hátsó regionak megfelelő kamraterületet is 

körülveszi. A mediális zóna hátsó részében találjuk a nucleus premamillarist, a corpus mamillarét, és a nucleus 

posterior hypothalamit. 

A hypothalamus fornixtól oldalra eső részét laterális hypothalamusnak nevezzük, melynek idegsejtjei részt 

vesznek a vegetatív funkciók szabályozásában (táplálékfelvétel, folyadékfogyasztás, vérnyomás szabályozás). 

Emellett a laterális hypothalamusban található egy laza szerkezetű pálya, melyet mediális előagyi kötegnek 

(fasciculus prosencephalicus medialis) nevezünk, melyen keresztül a hypothalamus afferens és efferens 

összeköttetéseket tart fenn. A laterális hypothalamus neuronjai részben interneuronok, melyek axonjai a 

mediális hypothalamus magjaihoz futnak, és azok működését szabályozzák. 

A hypothalamus afferens és efferens összeköttetéseinek alább található részletes tárgyalása útján kísérletet 

teszünk annak összefoglalására, hogy milyen sokrétű feladatot lát el ez az agyterület. Habár igen sok adat áll 

rendelkezésünkre, csak az utóbbi időben vált világossá, milyen fontos integráló központ a hypothalamus. A 

bejövő információk jelentős része a filogenetikailag ősi agytörzsi rendszereken keresztül érkezik, de a 
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hypothalamus az evolúciós értelemben modernebb agyterületekkel is kapcsolatokat tart fenn, melyek szintén 

komoly befolyással bírnak a vegetatív és endokrin rendszerek működésére. Az agytörzsből felszálló, és a 

felsőbb központok felől érkező információk integrációja, valamint a vegetatív és endokrin rendszerek ennek 

fényében való szabályozása a hypothalamus feladata. 

4.38. ábra - 1. ábra: Két frontális síkú hypothalamus metszet a magok 

elhelyezkedésének bemutatására 

 

4.39. ábra - 2. ábra: A diencephalon sagittalis metszete, melyen a hypothalamus 

magjainak elhelyezkedését jelöltük 
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6.2. 2. A hypothalamus afferens kapcsolatai 

A hypothalamus a vegetatív működés tervezéséhez, és szabályozásához szükséges információkat kap a limbikus 

rendszer számos központja felől, melyekkel kétirányú kapcsolatokat tart fenn. A hippocampus a fornix révén 

kétirányú összeköttetésben áll a hypothalamusszal. A fornix rostjainak zöme a corpus mamillare mediális 

magjában végződik, de számos kapcsolatot ad a hypothalamus mediális és preoptikus magjaihoz is. Az 

amygdala két úton is összeköttetésben áll a hypothalamusszal, egyrészt a ventralis amygdalofugalis pálya révén, 

mely a nucleus lentiformis és a tractus opticus között fut, valamint a stria terminalis útján, mely az oldalkamra 

falában halad a vena thalamostriata mentén, és áthalad a nucleus interstitialis striae terminalison, majd rostjai 

eloszlanak a mediális előagyi köteg útján. Ezek az összeköttetések teszik lehetővé a limbikus rendszer által átélt 

affektív élmények vegetatív hatásainak kiváltását. A frontális és insuláris területek felől a hypothalamusba 

érkező közvetlen neocorticális afferensek szerepe kevéssé ismert, és ezek az információk valószínűleg 

elsősorban az amygdala útján érik el hypothalamust. A thalamus mediodorsális magján keresztül is érkezhetnek 

korticális afferensek a hypothalamushoz a periventriculáris terület útján. A limbikus összeköttetésekhez 

sorolható a mediális előagyi köteg útján a szaglórendszer felől érkező impulzusok összessége is, mely szintén 

befolyásolja a vegetatív működéseket (pl. étvágy és szagingerek kapcsolata), elsősorban a laterális 

hypothalamuson keresztül. 

A hypothalamus funkcionális szempontból fontos afferentációt kap a látószerv felől. A pályát tractus 

retinohypothalamicusnak nevezik és a tractus opticusról a chiasma opticumnál leváló rostokból áll, melyek 

elsősorban a nucleus suprachiasmaticusban végződnek. A vizuális információ fontos a mag számára, mivel az a 

cirkadián ritmusok fő szabályozója, és az innen induló hypothalamuson belüli, és azon kívüli összeköttetések a 

szervezet biológiai ritmusainak irányítója. Habár a magban található biológiai óra működik közvetlen fényinger 

nélkül is, átállításában a napfény expozíciónak nagy szerepe van, mint azt a több műszakos munkarendben 

dolgozók, illetve időzónák között utazók (jet lag) körében fellépő problémák jól illusztrálják. 

A hypothalamo-hypophysealis rendszer endokrin működésének szabályozásán túl, a nucleus paraventricularis 

hypothalaminak szerepe van az autonóm funkciók szervezésében is. A hypothalamus a felszálló pályák révén a 

szabályozás szempontjából nélkülözhetetlen informácókat kap a periféria felől. Ezek a pályák elsősorban zsigeri 

eredetű érző információkat (viszceroszenzoros), másrészt a szomatikus idegrendszerből származó 

szomatoszenzoros információkat szállítanak, részben az agyidegek, részben pedig a gerincvelői idegek felől. 

A viszceroszenzoros neuronok a nucleus tractus solitarii idegsejtjeire vetülnek, majd innen az információ 

közvetlenül is eljuthat a hypothalamushoz a mediális előagyi köteg útján. Ezek részben közvetlenül a nucleus 

paraventriculáris neuronjaival szinaptizálnak, részben pedig a hypothalamus laterális területére vetülnek, és az 

ott található interneuronok axonjai kapcsolódnak a nucleus paraventriculáris neuronjaihoz. Másrészt 

multiszinaptikus pályák is szállítják az információt, melyekben a medulla oblongata ventrolaterális részének 
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noradrenerg sejtjei (A1, A5 sejtcsoportok), másrészt adrenerg (C1 sejtcsoport) neuronok vesznek részt. A 

katecholaminerg rostok jelentős arányban tartalmaznak neuropeptid Y-t is. A rostok szerepet játszanak a nucleus 

paraventriculáris működésében, mert a pálya átmetszése állatkísérletben csökkenti a corticotropin releasing 

factor termelését a parvocelluláris magban, illetve az agytörzsi noradrenerg idegelemek elektromos stimulációja 

növeli a vazopresszin mennyiségét a perifériás vérben, ami a magnocelluláris mag aktivitásának növekedését 

bizonyítja katecholaminerg mechanizmusok útján. 

A szomatoszenzoros információ is eléri a hypothalamust. Az elsődleges neuronok a ganglion spinaléban illetve 

a ganglion trigeminaléban találhatók, melynek centrális nyúlványai a gerincvelő szürkeállományának több 

rétegében, másrészt a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben végződnek. Innen az információ egyrészt az 

agytörzsi noradrenerg idegsejtekre vetül, melyek a hypothalamus több magját bilaterálisan beidegzik, köztük a 

nucleus paraventriculárist is, hasonlóan a viszcerális afferens információk szállításáért felelős fentebb tárgyalt 

mechanizmusokhoz. Másrészt, a laterális hypothalamusban végződnek a gerincvelőből érkező tractus 

spinohypothalamicus, illetve a tractus spinoreticulothalamicus, és tractus spinothalamicus axonkollaterálisai 

végződnek, melyekről ismert, hogy állatkísérletekben a nociceptiv impulzusok az idegsejtek aktivációját idézi 

elő, mely következményesen a nucleus paraventriculáris neuronjait is aktiválja. A fej és a nyak területéről eredő 

szomatoszenzoros információ a nervus trigeminus érző magjai felől a lemniscus trigeminalis és lemniscus 

trigeminalis dorsalis útján halad a thalamus felé. A pálya a hypothalamus laterális részén halad át, ezért 

feltételezhető, hogy a spino(reticulo)thalamikus pályához hasonlóan, axon kollaterálisok útján, a 

szomatoszenzoros információ a laterális hypothalamusba, majd a nucleus paraventricularisba kerül. 

6.3. 3. A hypothalamus főbb efferens kapcsolatai 

A hypothalamus efferens rostjai főként azokra a limbikus területekre vetülnek ahonnan afferenseket is fogad, 

így az amygdala centrális és mediális magja is kap hypothalamus eredetű rostokat. A preopticus illetve mediális 

zóna elülső magcsoportjáról tudjuk, hogy a szomszédos hypothalamus magokhoz küld rostokat. A nucleus 

ventromedialis szerteágazóbb kapcsolatrendszerrel rendelkezik: a mediális előagyi kötegen keresztül 

összeköttetésben áll a nucleus interstitialis striae terminalissal, a nucleus centralis amygdalae-val, valamint a 

mesencephalon formatio reticularisával. A hypothalamus hátsó területeiről rostok futnak a középagyi substantia 

grisea centralisba. A hypothalamus tuberális és laterális részén vannak olyan idegsejtek, amelyek diffúz 

neocorticális kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, és szerepük lehet a kéreg általános aktivitásának 

fenntartásában. 

A corpus mamillare a hypothalamus limbikus rendszerhez tartozó része, és mint a Papez-féle neuronkör tagja, 

mediális magjából erős efferens rostköteget küld a nucleus anterior thalami felé (fasciculus mamillothalamicus, 

Vicq d’Azyr köteg), valamint egy másik rostköteg a mesencephalon tegmentumának formatio reticularisába 

kanyarodik (fasciculus mamillotegmentalis). 

A hypothalamus a vegetatív idegrendszer felső központja, ezért a belőle eredő kapcsolatok az endokrin rendszer 

szabályozásán túl (magno- és parvocelluláris hypothalamo-hypophysealis rendszerek, ld. 4.5.3.2. fejezet) a 

szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer működésének (4.2. és 4.3. fejezetek) összehangolásában is szerepet 

játszik leszálló pályái révén. 

A hypothalamusból eredő vegetatív pályák egy része közvetlenül a szimpatikus és a paraszimpatikus 

idegrendszer preganglionáris vegetatív neuronjaira vetül. A leszálló pályák másik része a hypothalamusból az 

agytörzsi katecholaminerg idegsejtekre vetül, melyek azután rostjaikkal a vegetatív idegrendszer preganglionáris 

neuronjait idegzik be. A harmadik összeköttetés típus egy feedback mechanizmus része: a viszceroszenzoros és 

szomatoszenzoros információkat fogadó idegsejtek, melyek a hypothalamus felé küldik a szenzoros 

információkat felszálló kapcsolatai útján, a hypothalamikus magok felől visszajelzést is kapnak leszálló 

rostösszeköttetések révén. Funkcionális anatómiai szempontból fontos, hogy a hypothalamus elülső régiói felől 

elsősorban a paraszimpatikus idegrendszer preganglionáris neuronjai kapnak beidegzést, míg a hypothalamus 

hátsó része elsősorban a szimpatikus idegrendszer neuronjait befolyásolja. Általános szabályként elmondható, 

hogy habár a hypothalamusból eredő leszálló pályák ipsilaterális dominanciájúak, a vegetatív központok 

bilaterális beidegzést kapnak a hypothalamus felől, elsősorban a szegmentálisan adott és az ott kereszteződő 

axon kollaterálisok útján. 

A hypothalamus majdnem minden magjából kimutathatóak leszálló rostok, mégis a legjelentősebb leszálló 

kapcsolatok a nucleus paraventricularisból, a nucleus arcuatusból és a laterális hypothalamus dorsális részéből 

indulnak. Alább külön alfejezetekben tárgyaljuk ezeket a magokat, ahol részletesen kifejtjük efferens 

kapcsolataikat a vegetatív idegrendszer felé. 
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A nucleus arcuatus elsősorban proopiomelanocortin tartalmú rostokat küld a nucleus dorsalis nervi vagi és a 

nucleus ambiguus felé, valamint az axonjai elérik a gerincvelő hátsó szarvában helyet foglaló fájdalomra 

érzékeny idegsejteket is. 

A hypothalamus fornixtól laterálisan elhelyezkedő területe kétirányú kapcsolatokat tart fenn a limbikus 

rendszerrel, illetve a hypothalamus mediális magjaival, és közvetíti az ide érkező felszálló pályák elsősorban 

viszceroszenzoros és szomatoszenzoros információit. Ezen a területen vérnyomás szabályozásában szerepet 

játszó idegsejteket írtak le, melyek a nucleus dorsalis nervi vagi paraszimpatikus, illetve a gerincvelői 

szürkeállomány oldalsó szarvában elhelyezkedő preganglionáris szimpatikus idegsejteket is beidegzik. 

A nucleus paraventricularis parvocelluláris részének dorsalis és ventrális tájain találhatóak úgynevezett pre-

autonóm idegsejtek. Ezek a neuronok mind a szimpatikus, mind a paraszimpatikus idegrendszert befolyásolják. 

Az agytörzsi katecholaminerg sejtcsoportok közül a locus coeruleus noradrenerg idegsejtjei kapnak beidegzést a 

nucleus paraventricularis felől. Innen az információ a nucleus intermediolateralisba jut, ahol befolyásolja a 

szimpatikus idegrendszer működését. A nucleus arcuatusból is kimutattak az agytörzsi noradrenerg központokba 

futó rostokat, melyek elsősorban a locus coeruleusban végződnek. 

A nucleus tractus solitarii, mely az egyik legjelentősebb viszceroszenzoros mag, leszálló rostokat fogad a 

hypothalamus felől. Ezek a rostok főleg a nucleus paraventricularisból, és a nucleus arcuatusból erednek, de más 

magokból is érkeznek ide peptiderg terminálisok. Az agytörzsi formatio reticularis laterális részén helyezkedik 

el a nucleus parabrachialis, mely egy viszceroszenzoros információkat szállító multiszinaptikus rendszer része, 

és összeköttetésben áll mind a limbikus rendszerrel, mind a hypothalamusszal. A nucleus paraventricularisból és 

arcuatusból ide érkező rostok egyfajta visszacsatolást képeznek a viszceroszenzoros rendszerben. 

6.4. 4. A hypothalamus magjainak funkcionális neuroanatómiája 

Tekintettel arra, hogy a hypothalamus szerkezete rendkívül összetett, valamint arra hogy a hypothalamuson 

belüli területek egymással is összeköttetésben állnak, és a sokszorosan egymásra ható neuronhálózatok 

működése számos élettani folyamatot befolyásol, a továbbiakban a hypothalamus vegetatív folyamatok 

szempontjából releváns magjai és azok összeköttetései alapján tárgyaljuk a magok funkcióit. 

6.4.1. 4.1. Nucleus paraventricularis hypothalami 

A mag a hypothalamus mediális magcsoportjának elülső részén helyezkedik el, a fornix és a harmadik agykamra 

laterális fala között. A magon belül megkülönböztetünk magnocellularis neuronokat, melyek vazopresszint és 

oxitocint termelnek, és laterálisabban a fornixhoz közelebb foglalnak helyet. Axonjaik elsősorban a 

neurohypophysis felé haladnak (tractus paraventriculohypophysealis), és csatlakozva a nucleus supraopticusból 

származó vazopresszin tartalmú axonokhoz (tractus supraopticohypophysealis), az eminentia mediana belső 

rétegén keresztül elérik a hypophysis hátsó lebenyét, melyen keresztül a vazopresszin a vízháztartást és a 

vérnyomást szabályozza, az oxitocin pedig a szülés alatt a méh simaizomzatának összehúzódásaiért, illetve a 

laktáció alatt az emlőmirigy végkamráiban lévő myoepithel sejtek kontrakciójáért felelős. További adatokat a 

magnocelluláris rendszer részleteit illetően a 4.5.3.2.1. fejezet tartalmaz. 

A paraventricularis mag mediális, a harmadik kamra üregéhez közelebb elhelyezkedő részében kisebb 

perikaryonok helyezkednek el, ezért a területet a parvocelluláris rendszerhez soroljuk. Az itt található sejtek 

neuropeptideket szintetizálnak, és immunhisztokémiai módszerekkel azonosíthatóak. Számos neuropeptidet 

leírtak ezen a területen, mint például thyreotropin releasing hormone, corticotropin releasing factor vagy 

hormone, szomatosztatin, neurotensin, substance-P, growth hormone-releasing hormone, galanin, és 

cholecystokinin. 

Az egyik legfontosabb ezek közül a corticotropin releasing factor termelő neuronok csoportja. A corticotropin 

releasing hormon (CRF vagy CRH) a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely kulcsa: az innen eredő 

axonok révén a peptid az eminentia mediana külső rétegébe kerül, ahonnan a hypophysis portális vénái útján az 

adenohypophysisből felszabadítja az adrenocorticotrop hormont, mely a mellékvese kéreg zona fasciculatajából 

a glukokortikoid hormon felszabadulását idézi elő. (Részletesebben lásd a 4.5.3.2.2.2. fejezetben.) 

A másik fontos, a parvocelluláris neuronok által termelt neuropeptid a thyreotropin releasing hormone (TRH), 

mely a hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely szabályozását végzi. A pajzsmirigy által termelt 

hormonok visszahatnak a thyreotropin releasing hormone termelő idegsejtekre, mely a klasszikus endokrin 

feedback kör jó példája. (Részletesebben lásd a 4.5.3.2.2.3. fejezetben.) A korábban említett hypothalamuson 
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belüli kapcsolatokat jól példázzák a thyreotropin releasing hormone termelő sejtekre vetülő peptiderg 

idegrostok: alpha melanocyta stimuláló hormon (α-MSH) és cocaine and amphetamine-regulated transcript 

(CART) illetve neuropeptid Y (NPY) és agouti-related peptide (AgRP) tartalmú axonok ezek, melyek a nucleus 

arcuatus leptin érzékeny neuronjai felől érkeznek. Ez a neuronhálózat a táplálékhiány idején fellépő 

pajzsmirigyműködés-változást szabályozza. 

A táplálékfelvétel szabályozása szempontjából fontos, hogy a szervezetben megtalálható tápanyagok 

mennyiségéről a vegetatív idegrendszer felsőbb központjai is információt szerezzenek. Az egyik ilyen út a 

hypothalamus afferens kapcsolatainál már részletesen tárgyalt katecholaminerg pályák, melyek agytörzsi 

noradrenerg (A1, A2) és adrenerg (C1) magokból indulnak. Megemlítendő az is, hogy a nucleus 

paraventricularis szerotoninerg beidegzést is kap a nucleus raphe dorsalisból. A központi idegrendszer a 

periféria állapotáról közvetlenül a vérben található tápanyagok koncentrációjából is információkat nyer, ott ahol 

a vér-agy gát hiányzik. Ilyen területek a circumventricularis szervek, és ezek közül az organum vasculosum 

laminae terminalis, a nucleus arcuatus, az area postrema és az organum subfornicale is összeköttetésben áll a 

nucleus paraventricularisszal. (3. ábra) 

4.40. ábra - 3. ábra: A nucleus paraventricularis hypothalami fontosabb afferens 

kapcsolatai 

 

A nucleus paraventricularisból eredő leszálló összeköttetések képezik a hypothalamus legfontosabb kimenetét a 

vegetatív központok felé. A magból leszálló rostok peptidergek és corticotropin releasing factor, encephalin, 

dynorphin, vazopresszin, és oxitocin tartalmúak. A nucleus paraventricularis parvocelluláris részének ventrális-

mediális és laterális zónájában helyezkednek el a paraszimpatikus pre-autonóm idegsejtek, melyek axonjai a 

nyálelválasztásban és könnytermelésben szerepet játszó nucleus salivatorius superiort és a nucleus salivatorius 

inferiort idegzik be. A nucleus dorsalis nervi vagi, valamint a nucleus ambiguus is innen kap beidegzést, így a 

hypothalamus szabályozza a nervus vagus útján a belső szervek nagy részének beidegzését. 

A nucleus paraventricularis parvocelluláris részében a dorsális és caudális területen helyezkednek el azok a 

perikaryonok, melyek a gerincvelő thoracalis szakaszán található nucleus intermediolateralist érik el 

axonjaikkal, így szabályozva a szimpatikus idegrendszer preganglionáris neuronjait. A nucleus 
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paraventricularisból rostok érkeznek a gerincvelő hátsó szarvában található nociceptiv ingereket fogadó 

neuronjaihoz is. (4. ábra.) 

4.41. ábra - 4. ábra: A nucleus paraventricularis hypothalami főbb efferens kapcsolatai 

 

Humán és állatkísérletes adatok is alátámasztják azt a feltételezést, hogy a hypothalamus pre-autonóm 

idegsejtjeire egyfajta vegetatív somatotopia jellemző. Olyan kóros állapotok után, melyek a vegetativ 

idegrendszer zavarára is visszavezethetők (obesitas, II. típusú diabetes mellitus, hypertonia), post mortem 

humán vizsgálatok bizonyították a hypothalamus pre-autonóm területeinek elváltozásait. Állatkísérletes 

pályajelöléses vizsgálatokban is sikerült kimutatni azt, hogy a subcutan és abdominalis zsír eltérő területek 

szabályozása alatt áll. Ezt a somatotopiát a vegetatív központok, a pre-autonóm idegsejtek, sőt az azokat 

beidegző nucleus suprachiasmaticusban található idegsejtek elhelyezkedésében is sikerült bizonyítani. Az 

adatok arra utalnak, hogy az abdominális típusú elhízás, mely gyakran társul cukorbetegséggel, a vegetatív 

idegrendszer centrális szabályozásának zavarára vezethető vissza. 

6.4.2. 4.2. Nucleus suprachiasmaticus 

A vegetativ funkciókról régóta tudjuk, hogy sok szempontból periodicitást mutatnak. A hypothalamus, mint a 

vegetatív szabályozás magasabb rendű központja, felelős a biológiai funkciók ritmusának szabályozásáért is. A 

szervezet fő biológiai órája a hypothalamusban található, a nucleus suprachiasmaticus területén. A mag 

közvetlenül a chiasma opticum felett helyezkedik el, és a retina felől fényinformációkat kap a tractus 

retinohypothalamicus útján. A retina felől a nucleus suprachiasmaticusba érkező rostok egy, a stratum 

ganglionaréban található olyan ganglionsejtféleségből származnak, amelyek maguk is fényérzékenyek 

(intrinsically photosensitive retinal ganglion cell, ipRGC), melanopsin pigmentet tartalmaznak, és a 

ganglionsejtréteg neuronjainak 2%-át teszik ki. A sejtek axonjai a nucleus suprachiasmaticus ventromediális 

(core) részében végződnek, és terminálisaik glutamátot valamint hypophysis adenilát-cikláz aktiváló 
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polypeptidet (PACAP) tartalmaznak. A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polypeptid potencírozza a glutamát 

hatását az AMPA és NMDA receptorok révén, mely az intracelluláris kálcium szint emelkedését okozza. 

Következményesen több jelátviteli út fehérjéi foszforilálják a CREB-et (cAMP responsive element binding) 

mely a biológiai óra génjeinek traszkripciójára hatva beállítja az órát. 

A retina eredetű fényinformációt szállító rostok egy másik része közvetve éri el a nucleus suprachiasmaticust: 

egy a corpus geniculatum laterale melletti területben (intergeniculate leaflet) való átkapcsolás után a tractus 

geniculohypothalamicus lép be a magba. Megemlítendő, hogy a mag szerotonin tartalmú rostokat kap az 

agytörzsből, a nucleus raphe dorsalisból, és a nucleus raphe magnusból. 

A nucleus suprachiasmaticus neuronjairól ismert, hogy az egyes idegsejtek önálló biológiai óraként működnek: 

egy önszabályozó, rendkívül összetett circadian ritmust mutató jelátviteli út és óragénkaszkád felelős a sejtek 

körülbelül 24 órás (circadian) ritmicitást mutató működéséért. A sejtek a circadian nap elején egy CLOCK és 

egy BMAL1 nevű fehérjét termelnek, melyek heterodimert képezve transzkripciós faktorként olyan gének 

promóteréhez kötődnek, amelyekben megtalálható egy E-box nevű bázisszekvencia. Ezek közé a gének közé 

tartozik az óra szempontjából elsődleges szerepet játszó Cryptochrom és Period család. E gének fehérjetermékei 

szintén heterodimert képeznek, és a circadian nap közepén transzlokálódnak a sejtmagba, majd gátolják a Clock 

és a Bmal1 gének expresszióját, kialakítva így a feedback kört. E-box szekvencia található egyéb a kör 

szabályozásban résztvevő gének promóterében is: ezek közül fontos a D-site binding protein (DBP) és az E4 

binding protein 4 (E4BP4), mely fehérjék aktiválják a Period 2 fehérjét, ami a Bmal1 működését serkenti. A 

transzkripció, transzláció és a fehérjék transzlokációjához szükséges idők okozzák azokat az időbeni 

eltolódásokat, melyek végsősoron a ritmus kialakulásához vezetnek. A biológiai órának az említett gének és 

fehérje termékeik mellett több száz ismert regulátora van, amelyekre itt nem térünk ki. Fontos megjegyezni, 

hogy habár a nucleus suprachiasmaticus kb. 10.000 idegsejtet, és ezáltal ugyanennyi önműködően vezérelt 

biológiai órát tartalmaz,a sejtek működése szigorúan szinkronizált, mivel közöttük gamma-amino-vajsav, gastrin 

releasing peptide, és vasoactive intestinal polipeptide tartalmú szinaptikus kommunikáció és gap junction 

kapcsolatok állnak fenn. 

A nucleus suprachiasmaticusban található circadian óra a szervezet számos biológiai ritmusára hat. A magból 

kilépő efferens idegelemek elsősorban gamma-amino-vajsav, és glutamát tartalmúak, de emellett számos 

neuropetid, mint például arginin-vazopresszin, vasoactive intestinal polypeptide, gastrin-releasing peptide 

(GRP), szomatosztatin, substance-P, encephalin, calcitonin gene-related peptide (CGRP), cholecystokinin 

(CCK) és neurotensin is megtalálható az idegrostokban. A nucleus suprachiasmaticusból kiinduló idegrostok a 

hypothalamuson belül három fő úton hatnak. Egyrészt a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely kulcsát 

képező corticotropin releasing factor termelő idegsejteket érik el közvetlenül, vagy interneuronokon keresztül a 

nucleus paraventricularis területén, mely a tengely circadian ritmusát szabályozza. A mellékveséből 

felszabaduló glukokortikoid hormonok ezért diurnális ritmust mutatnak, és a szervezet számos egyéb diurnális 

ritmusát szabályozzák szekunder módon. Érdekes adat, hogy a nucleus suprachiasmaticusban a nap világos 

fázisában termelődik az arginin vazopresszin, és az nappal, az éjszaka aktív állatfajokban gamma-amino-vajsav 

tartalmú interneuronokat aktivál a nucleus paraventricularis mellett, és a nucleus dorsomedialisban, melyek 

gátolják a nucleus paraventricularis corticotropin releasing factor tartalmú idegsejtjeit, következésképpen a 

hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely gátlás alá kerül. Nappal aktív állatfajokban ezzel ellentétben az 

arginin vazopresszin glutamát tartalmú interneuronokon keresztül serkenti a corticotropin releasing factor 

termelését, aktivizálva ezzel a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengelyt. 

A nucleus suprachiasmaticus második fontos kimenete a gonadotropin releasing hormon termelő idegsejtek 

működését befolyásolja a nucleus preopticus területén, így hatva a hypothalamus-hypophysis-gonád tengely 

működésére, mely valószínűleg a kisspeptin tartalmú neuronok révén is jellegzetes ritmust mutat. 

A harmadik út amelyen keresztül a nucleus suprachiasmaticus biológiai órája szabályozza a szervezet 

működését, a vegetatív idegrendszer felé vezet. Ismertek egyrészt közvetlen összeköttetések a vegetatív 

központok felé, melyek a nucleus dorsalis nervi vagi paraszimpatikus, illetve a gerincvelő thoracalis szakaszán 

található szimpatikus preganglionáris neuronokat szabályozza a nucleus intermediolateralisban. Másrészt a 

nucleus suprachiasmaticus a hypothalamusban elsősorban a nucleus paraventricularis parvocelluláris részében 

található pre-autonom idegsejteket idegzi be, mely sejteken egyéb neuronok axonjai is végződnek, mint például 

a lateralis hypothalamus interneuronjaiból származók, melyek a felszálló érző rendszerekből szállítanak 

információt, így a pre-autonóm idegsejtek egy integráló funkcióval is bírnak. (5. ábra) 

4.42. ábra - 1. animáció (5. ábra): A nucleus suprachiasmaticus legfontosabb efferens 

kapcsolatai 
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A circadian ritmusok szabályozásának egy másik fontos mechanizmusa, a nucleus suprachiasmaticus 

szabályozása alatt áll, és a tobozmirigy (corpus pineale) által termelt melatoninhoz kötött. A rendszer a 

hypothalamo-hypophysealis tengelynél részletesen elemzett neuroendokrin feedback elvekhez hasonló 

mechanizmusok alapján működik, de részben az autonóm idegrendszer szimpatikus részén keresztül fut. 

A nucleus suprachiasmaticus axonjai a nucleus paraventricularis pre-autonóm idegsejtjeit idegzik be. Ez a 

beidegzés is ritmusos működést mutat: nappal a nucleus suprachiasmaticus gamma-amino-vajsav tartalmú 

neuronjai erős gátló hatást gyakorolnak a pre-autonóm idegsejtekre, melyek a tobozmirigy szabályozásában 

szerepet játszanak. A sötét fázisban a gamma-amino-vajsav tartalmú neuronok inaktívvá válnak, és már nem 

gátolják a pre-autonóm neuronokat, így ekkor a glutamát tartalmú idegsejtek a nucleus suprachiasmaticus felől 

ki tudják fejteni serkentő hatásukat a pre-autonóm idegsejtekre. Ezek a neuronok vagy közvetlenül, vagy az 

agytörzsi formatio reticularis katecholaminerg rendszereit involváló multiszinaptikus pályákon keresztül, a 

nucleus intermediolateralis preganglionáris szimpatikus neuronjait idegzik be a felső thoracalis gerincvelői 

szakaszon. Az itt található neuronok preganglionáris myelinizált axonjai kilépnek a gerincvelőből a nervus 

spinalisok, majd azok ramus ventralisa útján, és a nervus intercostalisba kerülnek, melynek ramus communicans 

albusa a truncus sympathicusba lép. A preganglionáris rostok a ganglion cervicale superiusban végződnek, és ott 

szinaptizálnak a noradrenerg idegsejtekkel. Az innen induló myelinhüvely nélküli posztganglionáris axonok az 

arteria carotis interna mentén belépnek a koponyába, majd az ér ágai mentén a rostok elérik a corpus pinealét. A 

noradrenalin az ott található pinealocytákon hat, egyrészt béta 1, másrészt alfa 1 receptorokon keresztül. A hatás 

serkenti a sejten belül a cAMP szintézisét, mely végső soron a cAMP responsive element binding (CREB) 

foszforilációját idézi elő. Mivel a melatonin szintézis kulcsenzim (arylalkylamine N-acetyltransferase) génjének 

promótere tartalmaz olyan szekvenciát, amihez a CREB kötődik, a gén transzkripciója aktiválódik, ilyen módon 

a melatonin szintézise szintén diurnális ritmust mutat, és a nap sötét fázisában nő a hormon szintje. A melatonin 

mennyisége szezonális változást is mutat, ezért az évszakok váltakozásával járó fényviszony változásokhoz való 

alkalmazkodásban is szerepet játszik. 

A melatonin hatását emlősökben két melatonin receptoron keresztül fejti ki, melyeket MT1 és MT2 

receptoroknak nevezünk. Az MT1 G-protein kötött receptor melyen keresztül az adenyl-cikláz gátlása lép fel. 

Az MT2 receptor ehhez hasonlóan hat, de a guanyl-cikláz enzimet gátolja, viszont emeli a foszfolipáz Cβ 

aktivitását. A MT1 receptor legnagyobb mennyiségben a nucleus suprachiasmaticusban expresszálódik, de 

kimutatták a hypophysis pars tuberalisában is. Előbbi a melatonin negatív feedback hatását fejti ki, mivel a 

nucleus suprachiasmaticus szabályozza a fentebb tárgyalt útvonalon a melatonin szintézist. A pars tuberalis 

MT1 receptor expressziójának szerepe elsősorban állatokban a szezonális endokrin változások szabályozásában 

fontos, mint például alvás, reprodukció, táplálékfelvétel, illetve a kültakaró évszakhoz alkalmazkodó változása. 

A MT1 receptor ma már klinikai relevanciával is bír, mivel erre a receptorra szelektív gyógyszerek érhetők el, 

melyek a circadian ritmusok zavaraiban sikerrel alkalmazhatóak (major depresszió, insomnia). 

6.4.3. 4.3. Nucleus arcuatus (nucleus infundibuli) 
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A hypothalamus mediális zónájában a harmadik agykamra alsó része mellett található ez a terület, közvetlenül 

az eminentia mediana mellett, melyet emberben nucleus infundibulinak hívnak. A nucleus arcuatus neuronjai 

különleges helyzetben vannak, mert a harmadik agykamra liquortere felől érzékelik annak összetételét. Másrészt 

a neuronok axonjai az eminentia medianaba érnek, mely azon területek közé tartozik, ahol nincsen zárt vér-agy 

gát, és ilyen módon az idegsejtek a vér összetételéről is információt szereznek. A nucleus arcuatus sejtjei 

neuropeptid tartalmuk alapján két fő csoportba sorolhatóak, és őket, mivel közvetlenül érzékelik a keringésben 

megtalálható tápanyagokat, az energetikai szabályozás szempontjából elsődleges idegsejteknek nevezzük. 

Az első csoport sejtjeiben megtalálható két orexigén peptid a neuropetid Y (NPY), valamint az agouti-related 

peptide (AgRP). Ha romlik a tápláltsági állapot, és csökken a fehér zsírszövetben a zsírraktárak telítettsége, nő a 

leptin felszabadulás, mely következésképpen a nucleus arcuatus területén a két orexigén neuropepid 

szintézisének növekedését eredményezi. A kialakuló orexigén hatás a táplálékfelvételt serkenti, és a szervezet 

energiafelhasználását csökkenti. 

Ezzel ellentétes élettani hatása van a második sejtpopuláció által termelt két anorexigén neuropeptidnek: a 

proopiomelanocortin fehérje (POMC) (és ennek fragmentumai a melanocortinok mint például alpha-melanocyta 

stimuláló hormon) továbbá cocaine- and amphetamine gene regulated transcript (CART). Pozitív tápláltsági 

állapot esetén ezek a peptidek növelik az anyagcserét, és gátolják a táplálékfelvételt. 

A parvocelluláris hypothalamo-hypophysealis rendszer kapcsán említést tettünk gonadotropin releasing 

hormone, és dopamin tartalmú idegsejtekről is, amelyek a hypophysis hormontermelését szabályozzák és 

részben a nucleus arcuatus területén foglalnak helyet. 

A neuropeptidek receptoraik révén hatnak a hypothalamus számos magjára, de rendkívül szerteágazó efferens 

összeköttetéseket írtak le extrahypothalamikus területek felé is, melyhez több agytörzsi autonóm rendszerhez 

sorolható struktúra tartozik. Ezek a területek szintén tartalmaznak neuropeptideket, melyeket a táplálékfelvétel 

illetve energiaháztartásra gyakorolt hatásuk alapján orexigén, vagy anorexigén csoportba sorolhatunk, és az 

energiaháztartás-szabályozás másodlagos idegsejtjeinek tekintjük őket. A lateralis hypothalamus területén a 

fornix mentén található perifornicalis mag számos orexin (másnéven hypocretin) tartalmú idegsejtet tartalmaz. 

A lateralis hypothalamusban ezen kívül leírták a melanine concentrating hormone (MCH) jelenlétét, mely 

szintén orexigén hatású. A nucleus paraventricularis hypothalami parvocelluláris részén kifejeződő két 

legfontosabb neuropeptid a cotricotropin releasing hormone és a thyreotropin releasing hormone, melyeknek 

korábban tárgyalt hypothalamus-hypophysis-mellékvese, és hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengelyben 

betöltött szerepe mellett leírták anorexigén hatását is. 

A másodlagos idegsejtek rendkívül szerteágazó kapcsolatrendszerrel bírnak, és több ponton befolyásolják az 

energiaháztartást, mert egyrészt vegetatív központokkal, másrészt a limbikus rendszerrel is összeköttetésben 

állnak. A vegetatív központok szabályozása szempontjából fontos, hogy neuropeptid Y tartalmú idegrostok 

kapcsolódnak a nucleus paraventricularis pre-autonóm idegsejtjeihez, melyek egy része a nucleus arcuatusból 

ered, és proopiomelanocortin tartalmú idegelemeket is leírtak a nucleus paraventricularisban, melyek a nucleus 

arcuatusból származnak. A pre-autonóm idegsejtek a nucleus paraventriculárisból az agytörzsi paraszimpatikus, 

és gerinvelői szimpatikus területekkel állnak kapcsolatban, így befolyásolva a vegetatív működést, például a máj 

glukóz termelésének szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolása által. Mint azt a nucleus paraventricularisról 

szóló bekezdésben korábban leírtuk, a vegetatív idegrendszert szabályozó pre-autonóm idegsejtek egyfajta 

autonóm somatotopiát mutatnak. Az egyes szervrendszerekhez tartozó regulációs körök tehát izoláltan is 

sérülhetnek, ami a szervrendszer vegetatív beidegzésének zavarában manifesztálódik, melyből olyan betegségek 

származhatnak, amelyek az energiaháztartás komoly zavarával járnak együtt, mint például az abdominális típusú 

elhízás és a 2. típusú diabetes mellitus. 

6.4.4. 4.4. A hypothalamus szerepe a testhőmérséklet szabályozásában 

A külvilág felől a környező hőmérsékletet érzékelő receptorok veszik fel az ingereket, melyeket 

thermoreceptoroknak nevezünk. Az információ további útja, az érző dúcsejtekről a gerincvelő hátsó szarvába 

vezet, majd innen az ingerület a tractus spinothalamicus útján a thalamusba, és onnan a szomatoszenzoros 

kéregbe kerül. Ismert, hogy az agytörzsben a nucleus parabrachialis egyes almagjai aktiválódnak hideg 

expozíció hatására. Innen glutamát tartalmú idegelemek vetülnek a hypothalamus preoptikus területére, a 

median preoptikus magba (MnPO). Az itt található neuronok glutamát vagy gamma-amino-vajsav tartalmúak. 

Hideghatásra a gátló gamma-amino-vajsav neuronok gátolják a mediális preopticus magban elhelyezkedő gátló 

neuronokat, melyek ezáltal nem gátolják (disinhibitio) a dorsomediális hypothalamusban található glutamát 

tartalmú idegsejteket. Ezek a glutamáterg sejtek az agytörzsi szerotoninerg magokkal szinaptizálnak, ahonnan az 

axonok részben a gerincvelő oldalsó szarvának nucleus intermediolateralisán végződnek, ahol az erek falát és a 
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barna zsírszövetet is beidegző preganglionáris idegsejtek ülnek. A truncus sympathicus szabályozza tehát a 

testhőmérsékletet hőleadás csökkentése (bőrerek vasoconstrictiója) és a hőtermelés növelése (barna zsírszövet) 

útján. Egy további mechanizmus a hőtermelés fokozására szintén a dorsomediális hypothalamus szabályozása 

alatt áll: az agytörzsi (nucleus raphe pallidus) eredetű glutamát tartalmú rostok végződnek az alfa és gamma 

motoneuronokon is, melyek a didergéses hőtermelésért felelősek a harántcsíkolt izomban. (6. ábra) 

4.43. ábra - 6. ábra: A hideg környezethez történő alkalmazkodásban szerepet játszó 

idegi mechanizmusok sémája 

 

Meleg környezetben a median preopticus magban található glutamát tartalmú idegsejteket aktiválják a 

thermoreceptorok felől érkező felszálló pályák. Ezek az idegsejtek a mediális preopticus magban aktiválják a 

gamma-amino-vajsav tartalmú gátló idegsejteket, melyek csökkentik az erek tónusát (vasodilatatio) és a barna 

zsírszövet hőtermelését a szimpatikus preganglionáris neuronok gátlása révén. (7. ábra) 

4.44. ábra - 7. ábra: A meleg környezethez történő alkalmazkodásban szerepet játszó 

idegi mechanizmusok sémája 
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6.4.5. Tesztkérdések 

(többszörös választás) 

1. A hypothalamus afferens kapcsolatai közvetlen összeköttetést hoznak létre: (A) 

A. az amygdalával 

B. a retinával 

C. a hippocampusszal 

D. kisaggyal 

2. A hypothalamusból eredő viscerális rostok a következő irány(ok)ba haladnak: (A) 

A. agytörzsi parasympathicus és gerincvelői sympathicus magok 

B. viszceroszenzoros és szomatoszenzoros területek irányába 

C. agytörzsi monomaminerg magvak 
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D. a szem ideghártyája felé 

3. A hypothalamus pre-autonom idegsejtjei az alábbi mag(ok)ban találhatóak: (D) 

A. Area hypothalamica lateralis 

B. Nucleus arcuatus 

C. Nucleus suprachiasmaticus 

D. Nucleus paraventricularis 

4. A nucleus paraventricularis hypothalami magnocellularis részében termelődő legfontosabb 

neuropeptid(ek): (C) 

A. corticotopin releasing factor 

B. vazopresszin 

C. thyreotropin releasing hormone 

D. oxitocin 

5. A nucleus paraventricularis hypothalami parvocellularis részében kimutatható legfontosabb 

neuropeptid(ek): (B) 

A. corticotopin releasing factor 

B. vazopresszin 

C. thyreotropin releasing hormone 

D. oxitocin 

6. A nucleus paraventricularis thyreotropin releasing hormone termelő idegsejtjeit beidegző 

neuropeptid(ek): (E) 

A. alpha melanocyta stimuláló hormon (α-MSH) 

B. cocaine and amphetamine-regulated transcript (CART) 

C. neuropeptid Y (NPY) 

D. agouti-related peptide (AgRP) 

7. A nucleus paraventricularis pre-autonom idegsejtjei az alábbi maggal/magokkal kommunikálnak: (E) 

A. nucleus salivatorius superior 

B. nucleus salivatorius inferior 

C. nucleus dorsalis nervi vagi 

D. nucleus intermadiolateralis 

8. A tractus retinohypothalamicusra jellemző: 

A. glutamát neurotranszmitter van a rostokban 

B. fényérzékeny ganglionsejtekből eredő axonok alkotják 

C. hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid van az idegrostokban 

D. a pálya elsősorban a nucleus paraventricularisban végződik 
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9. A szervezet elsődleges biológiai órájára jellemző: (A) 

A. a nucleus paraventricularisban található 

B. a nucleus suprachiasmaticusban található 

C. a Clock és Bmal1 gének konstans expressziója jellemzi 

D. kb. 10000 szinkronizált, de önálló óraként működő idegsejt alkotja 

10. A napi ritmusra jellemző: (C) 

A. ciklusa kb. 24 óra 

B. nappal aktív élőlényekben a nap világos fázisában a hypothalamus-hypophysis mellékve tengelyt gátlás 

alatt tartja 

C. önszabályozó óragén kaszkádok tartják fenn a biológiai ritmust 

D. működéséhez feltétlenül szükség van rendszeres fényexpozícióra 

11. A circadian ritmus szabályozásában fontos szerepet játszó elemekre jellemző: (A) 

A. a melatonin nevű hypothalamikus hormon szabályozza 

B. a sympathicus idegrendszer is részt vesz a működésében 

C. gerincvelői hátsó szarvi neuronok is szükségesek a ritmus fenntartásához 

D. melatonin 1 receptornak szerepe van a negativ feedback kialakításában 

12. Mely peptid(ek) tartozik/tartoznak az orexigén csoportba? (E) 

A. Neuropeptid Y 

B. Agouti-related protein 

C. Orexin (Hypocretin) 

D. melanin concentrating hormone 

13. Mely peptid(ek) tartozik/tartoznak az anorexigén csoportba? (E) 

A. cocaine- and amphetamine gene regulated transcript (CART) 

B. corticotropin releasing factor 

C. alfa melanocyta stimiláló hormon 

D. thyreotropin releasing hormone 

14. Mely strukturáknak tolajdonít fontos szerepet az idegi hőszabályozás efferens pályáit illetően? 
(B) 

A. median preopticus mag 

B. nucleus suprachiasmaticus 

C. agytörzsi serotoninerg magok 

D. gerincvelői hátsó szarv 

15. A didergéses hőtermelés szabályozásában az alábbi mag(ok) játszanak főszerepet: (A) 
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A. Nucleus dorsomedialis hypothalami 

B. Nucleus raphe pallidus 

C. gerinvelői mellső szarvi motoneuronok 

D. Nucleus dorsomedialis thalami 
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7. 4.g. Vegetatív idegrendszeri szabályozás zavarai, 
szorongással kapcsolatos vulnerabilitás.1 – Kállai 
János [Szakmai lektor: Molnár Péter] 

7.1. 1. Bevezető 

Az orvos–beteg kapcsolat mindkét szereplője bizonytalan kimenetelű helyzetekbe kerülve, különböző okból 

ugyan, de hasonló élményekkel, viselkedésmóddal és vegetatív idegrendszeri változásokkal kísért tüneteket 

mutat. Ezek a kognitív, affektív és viselkedéses megnyilvánulások fokozódnak, ha a személy úgy gondolja, nem 

tudja befolyásolni a környezetében zajló eseményeket. A nyugtalansággal, feszültséggel, aggodalommal kísért 

szorongásos tünetek felhívják a figyelmet arra, hogy valami nincs rendben, és a problémamegoldás megszokott 

eljárásához képest extra erőfeszítést kell mozgósítani a saját igényszinthez illeszkedő külső és belső elvárás 

teljesítéséhez. A szorongásos állapot abban az esetben utal betegségre, ha az hosszabb időn át fennáll, és 

jelentős mértékben akadályozza a személy önmegvalósítását, csökkenti a kognitív képességeket, hátráltatja a 

családi, baráti és általában a szociális kapcsolatok kialakítását és fenntartását. A testi és lelki betegség 

megjelenése, a terápiás beavatkozásokkal kapcsolatos ismerethiány, a fájdalmak, a betegség terhe gyakran 

regressziót eredményez, mikor is a betegséggel küszködő személy szándéka ellenére olyan 

viselkedésmódokhoz, érzelemkezelési stratégiákhoz tér vissza, melyek az életének korábbi szakaszában voltak 

jellemzőek. Életkorához, státuszához, terveihez nem illő, gyermekies érzések és magatartásmód uralkodik el 

rajta. Az orvosi praxisban gyakran találjuk magunkat szemben ilyen helyzettel, mely a terapeuta részéről is új 

alkalmazkodási formákat és fokozott emberi törődőst igényel. A szorongás súlyosabb és enyhébb formái tehát a 

praxis jellegétől függetlenül, csaknem minden orvosi szakterületen automatikusan megjelenik, fel kell tehát 

készülni annak fogadására, felismerésére és megfelelő kezelésére. Amennyiben a szorongás intenzívebb és 

tartós, a megfelelő orvosi magatartáson és segítő támogató kapcsolat kialakításán túl, különböző pszichoterápiás 

módszereket vethetünk be az eredményes kezelés érdekében. Elkerülendő a szorongás tartóssá válását, esetleges 

ismétlődését, a tüneti kezelésen túl az alapzavar kezelése hozza csak meg a megfelelő eredményt. A szorongás 

testi és lelki megjelenési formáinak ötvöződése egyértelműen mutatja, hogy a kezelés során kiemelt jelentősége 

van az egyénre szabott, testi és lelki működéseket egységként kezelő pszichoszomatikus gondolkodásmód 

alkalmazásának a diagnózisalkotás és a terápia során egyaránt. A lelki zavarok kezelésének bemeneti és 

kimeneti paraméterei, minőségi és mennyiségi összetevőinek feltárása tudományosan hitelesített eszközökkel 

történik. Tekintettel arra, hogy a lelki betegségek kóroktanának feltárásában az idegtudományok egyre nagyobb 

szerepet kapnak, a neurokognitív adatok biopszichoszociális rendszerbe ágyazása új kihívást jelent az orvosi 

praxist folytatók számára is. Az alábbiakban a védekező magatartás, a félelem és szorongás diagnosztikai és 

terápiás tényanyagából emeljük ki azokat a szempontokat, amelyek betekintést nyújtanak a szorongás okainak 

és a szorongással kapcsolatos vulnerabilitásnak a megértéséhez. Az alábbiakban szereplő ismeretek lehetővé 

teszik a különböző területeket áttekintő hallgatók és szakorvosok közös szaknyelvi anyagának bővítését, a 

szakterületek közötti kommunikáció elmélyítését. 

7.2. 2. A szorongás elméleti kontextusa és diagnózisa 

A szorongás számos elméleti keretben értelmezhető. Nem kívánom azonban a szorongásteóriák részletes 

áttekintésével elterelni a figyelmet a lényegről, a modern megközelítések integrációs törekvéseiről. Ezek az 

elméletek számos pszichológiai vagy pszichiátriai tankönyvben megtalálhatóak.2 Az összefoglaló ugyanakkor 

nem foglalkozik részletesen a pszichiátriai diagnosztikában alkalmazott DSM-IV. és DSM-V. diagnosztikai 

kézikönyvek által közölt tüneti leírásokkal. A diagnosztikai útmutatók a pszichiátria és a pszichopatológia 

alapját képezik, tankönyvekben szintén megfelelő formában hozzáférhetők. Az alábbiakban inkább szélesebb 

perspektívából tekintjük át a szorongás témakörét. 

A specifikus szorongásos zavarokat közös spektrumban mutatjuk be, melyben a biopszichoszociális eredetű 

szimptómák hierarchikus organizációt alkotnak. 

A szorongás kialakulásának mechanizmusával kapcsolatos fő elméleti keretek: 

                                                           
1Az összefoglaló jelentős mértékben támaszkodik Kállai (2007) és Kállai (2008) e tárgyban közzétett munkáira. 
2Lásd részletesebben Barlow, D. H. (2011). The Oxford Handbook of clinical psychology. Oxford University Press, Inc. New York, 
valamint Semple, D., Smyth, R. (2010). Oxford Handbook of Psychiatry. Oxford University Press, Inc. New York. 
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4.5. táblázat - 1. táblázat: Fő szorongáselméletek, mechanizmusok és a kidolgozó 

személyek 
 

A szorongást okozó mechanizmusok Modellalkotók 

inadaptív kondicionált viselkedés okozza 
Rachman, 1976; 

Tringer, Mórotz, 1985 

téves kognitív interpretáció eredménye 
Clark, 1987; 

Beck, Emery, Greengerg, 

1999; 

Salkovskis, 2000 

a személy morális értékítélete szempontjából önmagára 

veszélyes impulzusok elfojtásából, más tárgyra való áttolásából 

eredeztethető 
Freud, 1959; 

Fenichel, 1945 

túlzott mértékű veleszületett gátoltságra vezethető vissza, 

melynek következményeként a félelmi válaszküszöb jelentős 

mértékben lecsökken 
Klein, 1987; 

Kagan, Reznick és mtsai., 

1990 

szerotonin, GABA rendszer önszabályozó képességének zavara 
Gray, McNaughton, 2000; 

Graeff, 2004 

evolúciós alapokon szelektálódó önfenntartó funkciók 

alapzavara 
Panksepp, 1990 

inadaptív extraterritoriális viselkedés zavarára vezethető vissza 
Marks, 1987; 

Kállai, Karádi és mtsai., 

2007 

A depresszió és a poszttraumás stressz-zavar a szorongás szintén lényeges meghatározói. E keretek között a 

tanulmány nem tér ki részletesen erre a területre. Alapos összefoglalók olvashatók e tárgykörben Tringer (2005), 

valamint Perczel-Forintos (2005), Mórotz és Perczel Forintos, (2005) munkáiban. 

A problémák másik vetületével a fenomenológiai közelítés foglalkozik: élményekre, önbeszámolókra, 

tulajdonításokra, interjúkra, projektív vagy kérdőíves teszt szituációkra hagyatkozó észlelések képezik az egyes 

szindrómák alapjait. Az ember nemcsak átéli a szervezetében keletkező érzéseket, de szavakban, 

szimbólumokban, rajzokban kódolt formában önmaga és mások számára közzé is teszi azokat. Ezen a 

transzformációs folyamaton keresztül olyan interakciós felület jön létre, melyben megtörténik az észlelt jelenség 

közösségi egyeztetése (Valins, 1970; Bagdy, Koronkai, 1978; Buda, 1999; László, 1999). A szorongás 

multikauzális természetéből adódóan a lélektani tünetekkel járó betegségek kezelésének csak a lélektani és 

biológiai folyamatok közös megértése alapján van értelme. A kezelés bármely oldalról történik, megváltoztatja a 

lelki jelenség megformálásának folyamatát. A diagnosztikát a hosszmetszeti kép és a betegség individuális 

mechanizmusának feltárásával is ki kell egészíteni. Szociokulturális és individuális sajátosságok 

figyelembevétele nélkül nem lehet egzakt különbséget tenni a patológiás és a nem patológiás szorongás között. 

A szorongás, emocionális labilitás, félénkség, lehangoltság, valamint az idegesség a betegségi állapotokkal való 

erős korrelációja alapján, tehát csak felszínes közelítés esetén minősíthetjük a személyt betegnek. Kiemelendő: a 

tényeken alapuló pszichopatológiai szemlélet nem nélkülözi a megértés, a tapasztalati érvénnyel rendelkező 

introspekció, az esettanulmányok, a szóbeli beszámolók, a magatartás, valamint a pszichodinamikai folyamatok 

figyelembevételét. Mindezek hangsúlyozása mellett az elkerülő magatartás, valamint a félelem és szorongás 

kialakulását vizsgáló jelen összefoglaló elsősorban a kognitív és idegtudományi tényanyag bemutatásával 

foglalkozik. 
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7.3. 3. A félelem és a szorongás hatása az emlékezés folyamatára 

A szorongás, fiziológiai, emocionális, kognitív és a viselkedés szintjén is megnyilvánuló védekező tevékenység, 

a szervezetet érő veszélyes vagy veszélyesnek vélt ingerekkel szemben. Az anticipált veszély forrása 

bizonytalansági érzésből fakad. A szorongó ember élettapasztalatai alapján úgy gondolja, nem tudja majd 

ellenőrizni, mentálisan felfogni az eseményeket. A várhatóan kialakuló szituációban az egyén arra törekszik, 

hogy teljes személyével vegyen részt, involválódjon a helyzetben, mások és maga előtt egyaránt fenn kívánja 

tartani a hatékonyan cselekvő ember képét. Az adott szituációban saját és mások motivációit, ösztöneit, igényeit, 

egyaránt meg szeretné jeleníteni. A személyes kockázat a szorongás mértékével arányos (az én-állapot 

koherenciájának fenntartása). A veszélyérzet egyik vulnerabilitást növelő tényezője a magas arousal szinttel járó 

kiegyensúlyozatlan fiziológiai állapot, és az újdonsággal kapcsolatos alacsony habituációs ráta (fokozott 

biológiai reakciókészség). Ez a temperamentum jellegzetesség meghatározza a fiziológiai megjelenés formáját 

(intenzitás, időtartam, modalitás), de nem árul el semmit a szorongás tartalmi elemeiről (kiváltás módja, oka, 

szimbólumkészlete). A feladatra adott reakciót kísérő kognitív minősítés adja csak meg a reakció emocionális 

színezetét. Ilyen értelemben tehát a fokozottabb fiziológiai reaktivitás az események interpretációjától függően 

lehet előnyös és hátrányos is. A lámpaláz („nem tudom pontosan, hogy mi lesz, ez nyugtalanít, de ismerem 

magam, minden nagyon rendben lesz”) vagy debilizáló szorongás („istenem mi lesz, aggódom, nem fog 

összejönni úgy, ahogy szeretném”) fiziológiai kísérőjelenségei hasonlóak, de az adott arousal állapot kognitív 

minősítése különböző. A szorongó személyek jobban teljesítenek folyamatosan fenntartott figyelmet igénylő 

egyszerű feladatokban. Veszélyeket rejtő, megosztott figyelmet követelő, változatos ingerfeltételek mellett 

azonban a figyelem beszűkül, a szorongásosság rontja a kognitív és a motoros teljesítményt (Eysenck, Calvo, 

1992). 

7.3.1. 3.1. Veszélyes helyzetekben átélt élmények rekonstrukciója 

Mint említettük, az intenzív érzelmi hatások beszűkítik, de ugyanakkor szelektívvé teszik a figyelmet. A jól 

ismert „fegyver effektus” mutatja, hogy félelmet kiváltó esemény későbbi felidézésekor a történés központi 

mozzanatára élesen emlékezünk, de az egyidejű szereplőkre, a jelenet részleteire, a kontextusra már kevésbé. A 

mentális sokk, a fokozott szorongás részleges retrográd amnéziát képes előidézni (Loftus, Burns, 1982), és 

jelentősen rontja a munkamemória kapacitását (Baddeley, 2001). Más a helyzet nem sokkszerű érzelmi hatások 

esetén, mikor is az emlékezetben hangulati kongruencia mutatkozik. Korábban szomorú hangulatban átélt 

események, szomorú hangulatban könnyebben felidézhetők. A szomorú, szorongó emberek nehezebben tudnak 

pozitív emlékeket felidézni (Hertel, 2004). Tehát az események fizikai és emocionális kontextusa befolyásolja a 

memória terjedelmét és minőségét. Tanúk beszámolóinak elemzése rámutatott arra, hogy a helyszíni szemlék 

során a kontextussal való ismételt találkozás, az adott hangulat ismételt felidézése hívóingerként hat, és új 

emlékek hozhatók ezen keresztül a felszínre. Az emlékek kódolása tehát személyfüggő, hangulattól függő, nem 

lehet pontosan megjósolni, hogy az adott helyzetben a személy milyen érzelmi állapotban volt, és milyen 

kódolási formát választott. Az esetek többségében a kódolás formáját a személy lelki állapota és a történés 

közötti interakció határozza meg. Ezeknek a rejtett, a személyes kódokat elfedő vagy elhárító 

mechanizmusoknak a feltárása képezi a pszichoterápiás beavatkozás első lépéseit. Az alkalmazott 

kommunikációs gyakorlat bemutatása, a közös nyelv kialakítása, a helyzethez illő érzelmi állapot felidézése, a 

rejtett tartalom, az implicit anyag explicitté tétele a kliens–terapeuta kapcsolatában, a gyógyító kapcsolat 

legfontosabb alapelemei. 

Mindezeket figyelembe véve Williams és Watts (1988) nyomán megállapíthatjuk, hogy a szorongást keltő inger 

feldolgozása két szakaszban zajlik. Az első szakaszban az aktuális feladat által mozgósított bizonytalanság az 

érzelmi értékelő folyamat (affective decision mechanism, ADM) révén jelentősen emeli a veszélyes ingerhez 

kapcsolódó arousal mértékét, a második szakaszban a figyelemszabályzó folyamatok válnak uralkodóvá 

(resource allocation mechanism). Magas szorongásosság esetén a rendelkezésre álló figyelmi kapacitás jelentős 

része a veszélyes inger megfigyelése felé fordul. Alacsony szorongásosság esetén azonban a figyelem elfordul a 

korábban veszélyesnek minősített ingertől. Szemléltető példának a vizsgadrukkot szokták említeni. A 

vizsgahelyzet első percei veszélyesek és feszültséggel teltek. Szorongóknál hosszabb időn át megmarad a 

feszültség, és a helyzet monitorozását a saját teljesítmény negatív konzekvenciáinak értékelése köti le. Alacsony 

szorongásosság esetén a feszültség csökken, a figyelem a feladat jellegzetességeire, a megoldás módozataira 

koncentrál. 

Ennek a folyamatnak azonban van egy harmadik eleme is, amely a feladatra fordított figyelmi szelektivitást 

érinti. A viszonylag egyszerűnek tűnő affektív döntési folyamat nem elég tagolt a szorongás korai hatásának az 

elemzéséhez. Figyelembe véve Öhman (1987) evolúciós gyökerekig visszanyúló, biológiai szempontból 

lényeges elemek felismerésére specializálódott értékelőrendszer-hipotézisét, a korábbi ADM-mechanizmust 
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kiegészítve, egy komplexebb struktúra működését vetette fel, mely a veszélyértékelő rendszer nevet kapta 

(Threat Evaluation System, TES). A modell feltételezi, hogy a feldolgozás első szakaszában a túlélés 

szempontjából fontos ingerek felismerési küszöbe alacsony, míg a túlélés szempontjából kevésbé fontos 

jelzőingerek felismerési küszöbe magasra van beállítva. A felismerési küszöb egyensúlyelven működik. Az 

észlelési küszöb csökkenése az egyik oldalon, küszöbemelkedéssel jár a másikon. Például: a vicsorgó állat 

fogazata a gyors felismerés hatására gyors elkerülő választ vált ki, függetlenül attól, hogy az állat teste fehér 

vagy fekete, a lába sérült vagy hiányzik a füle. A veszélyes ingerre adott válasz ebben az esetben tehát egy 

úgynevezett címkézett (tag) reakció, amely hordozza a „veszély” tulajdonságmintázatát, de rejtve hagyja a 

részletes feldolgozás előtt a diszkrimináló elemek sokaságát. Tehát nem az inger sajátosságai vezetik a 

felismerést, hanem a veszélyt hordozó tulajdonság. A felismerés gyorsaságát a veszélyes helyzetekkel 

kapcsolatos vigilancia mértéke határozza meg. Ha a veszélyészlelés megtörténik, a TES figyelmi erőforrásokat 

von el más ingerkvalitások elemzésétől, és így gátolja az időben és térben jelenlevő tulajdonságok 

diszkriminációját és felismerését. Ennek a mechanizmusnak a fiziológiai alapja a Gray (1982) által leírt, a 

szepto-hippokampális területekhez köthető viselkedésgátló rendszerben találhatjuk meg. A másik mechanizmus, 

mely magyarázhatja az említett jelenséget LeDoux (1996) nevéhez köthető, aki a szorongásos tartalmak gyors 

felismerésében a talamusz és az amygdala irányában haladó rövid és gyors pályák jelentőségét hangsúlyozta 

(short-cut reakció). A modellalkotók valószínűsítik, hogy mind a biológiai fennmaradás miatt lényeges, mind 

pedig a magasabb szinten megmunkált veszélyhelyzethez kapcsolódó elemek feldolgozási központja az 

amygdala. Továbbá, hogy ezek a reprezentációk, valamint az amygdala veszélyes helyzetek megoldásában 

szerepet játszó védekezőválasz-rendszere, egyben a veszélyértékelő kognitív rendszer központi eleme is lehet. 

Ez a védekező rendszer személyre jellemző védekezőválasz-produkciós küszöbbel rendelkezik. Klinikai 

szempontból a fő kérdés: mi hangolja be a védekezőrendszer reakcióküszöbét?3 A védekezőrendszer tónusát 

természetesen az előbb említett fejlődési konfliktusok, szocializációs események, a szorongásos tapasztalatok 

mellett a temperamentum, azaz a biológiailag hangolt érzékenység (introverzió, ártalomkerülés, fokozott 

emocionális érzékenység) is befolyásolja. 

Szorongóknál tehát a veszélyes inger – mivel a büntetésre való érzékenységük nagyobb – erősebb védekező 

választ vált ki, ennek következményeként a veszélyesnek vélt inger kiemelkedik a versengő ingerek 

sokaságából. 

A kiegészítések nyomán, a veszélyes ingert követő eredményes védekező reakció esetén a következő folyamat 

írható le. A védekezés nyomán a kiváltó inger további kognitív megmunkálása értelmét veszti, ugyanis a 

védekező reakció megszünteti a veszélyforrást. Az inger különböző komponenseinek hosszú idejű tárba történő 

átírása a gyors automatikus válaszreakció miatt megszakad, feldolgozása csak részlegesen történik meg. Tehát a 

veszélyes inger feldolgozása nem lehet részletes, mert az információ feldolgozásában, a közben már megindult 

menekülő válasz miatt, nincs meg a megfelelő perceptuális pozíció. A feldolgozás menetéhez szükséges 

erőforrásokat a menekülő reakció kimeríti, mely a folyamatban lévő perceptuális esemény feldolgozásában 

„adatelfogyást” eredményez, a beolvasás megszakad, amolyan „burn proof” formában rögzíti az adatokat, 

melynél nincs meg a lehetőség a rögzített információk további mentális feldolgozására. A megszakadt betöltési 

folyamat újraindítása érdekében az eredeti ingertöredékeket mentálisan felépítve újra perceptuális információvá 

kell átkódolni, ami jelentős időveszteséget okoz. Következésképpen, veszélyhelyzetben időszakosan megszakad 

a perceptuális kapcsolat a realitással, mire a perceptuális kódoló folyamat újra elindul. Szorongó személyeknél 

ez a folyamat esetenként tünetképző rekollekciós hibákat eredményez. 

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a szorongás típusától és intenzitásától függően befolyásolja az 

események észlelését és felidézését. A figyelem automatikusan a szorongástartalmú események felé fordul, 

ezekkel az eseményekkel kapcsolatosan szelektíven csökken a felismerési küszöb. Hasonló tendencia nemcsak 

szorongásokkal küzdő pszichiátriai betegeknél, de magas szorongásszinttel jellemezhető egészséges 

személyeknél is megmutatkozik. Ennek a beállítódásnak az eredményeként az inger tudatos felismerése előtt 

megtörténik a veszély azonosítása. Azaz a személy védekezik vagy menekülőre fogja a dolgot, de még nem 

tudja, miért is teszi mindezt valójában. A mozgásparancs tényleges kiadásával körülbelül egy időben érkezik 

csak meg a viselkedés tudatos irányításához szükséges felismerés. A személy gyakorlatilag már a veszélyjelzés 

felismerése előtt menekül, vagy védekező pozíciót vesz fel. A védekezés lényeges eleme a kognitív elkerülés, 

mely nemcsak a pókfóbiásoknál (Watts, 1989) és agorafóbiásoknál (Kállai, 2004) tapasztalható céltárgytól való 

fej- és tekintet-elfordulásban mutatkozik meg, de Chen, Ehlers és munkatársai (2001) eredményei szerint 

szociális fóbia esetén is regisztrálható. 

                                                           
3Ennek a kiegyensúlyozó mechanizmusnak a részletes idegi hálózatok szervezésében is megmutatkozó sajátosságát a tanulmány második 
része fogja bemutatni. 
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7.4. 4. Pszichológiai és biológiai vulnerabilitás 

Az eddigiek során megállapítottuk, hogy a szorongásosság csökkenti a fenyegető, veszélyesnek vélt helyzetek 

felismerési küszöbét. A szorongó túlzott jelentőséget tulajdonít az életében átélt negatív életeseményeknek, 

valamint az itt és most megjelenő potenciális veszélyeknek. A szorongás és lehangoltságra beállított hangulat 

önmagával kongruens módon, negatív konzekvenciákat vetít előre, következményként a tanulás és emlékezés 

szelektívvé válik, és így torzul a környezet eseményeinek percepciója. Az észlelési küszöböt a fajfejlődés során 

szelektált választendenciák biológiai faktorai (agyi ingerületátvivő anyagok szintje, stressz és nemi hormonok 

szintje, temperamentum-sajátosságok, túlélést szolgáló automatikus védekező reakciók aktivitásszintje) is 

befolyásolják. A kognitív és a biológiai tényezők eredőjeként formálódik meg a veszélyes eseményekkel 

kapcsolatos személyre jellemző sérülékenység. Ez a vulnerabilitás teszi lehetővé, hogy a klasszikus elvek 

alapján kialakuló asszociációk megformálhassák a traumatizáló hatású komplexumok viselkedéses és 

pszichofiziológiai mintázatát. A szorongásos hajlam tehát pszichológiai és biológiai természetű is egyben. Pánik 

és fóbiák tekintetében a biológiai, generalizált szorongás, traumát követő stresszbetegség esetén pedig a 

pszichológiai komplexumokat reaktiváló tényezők a meghatározóbbak. Mint említettük, a vulnerabilitás 

különböző oldalai sem a diagnózis, sem a terápia menetében nem választhatók el egymástól. 

A szorongásra való hajlam összetevői: 

4.6. táblázat - 2. táblázat: A szorongással kapcsolatos vulnerabilitás fő faktorai és 

megnyilvánulási formái 
 

Szorongásos vulnerabilitás közvetítő 

elemei 
Kiváltó és fenntartó ingerek 

biológiai értelemben kiemelt ingerek 

jelenléte 
kígyó, mogorva arc, támadó kiállás, 

villámlás, émelygés 

individuális asszociációk alapján 

hangsúlyozott ingerek tartós jelenléte 
kés, személyes traumához kötődő tárgyak, 

hangok, fények, illatok 

kognitív alapzavarok inadaptív kognitív elkerülés, téves 

interpretációk, tér- és időészlelési zavarok, 

én-határok lazasága, deperszonalizációs 

hajlam, alexithymia, impulzus kontroll 

elvesztése 

az átélt szorongás következményeinek 

megélésétől való félelem 
félelem a félelemtől, intimitástól, én-

vesztéstől, szeparációtól, egyedülléttől, pánik 

állapot bekövetkezésétől 

az emlékek szelektív mobilizálása hangulatfüggő felidézés, negatív vagy pozitív 

tónus eluralkodása 

fiziológiai tónus tartós modulációs zavarai, 

kiegyensúlyozatlanság, szélsőséges 

temperamentum 

újdonságkeresés, veszélykerülés, 

dependencia, érzelmi labilitás, apátia, 

autizmus 

A fentiekben részletesen kifejtettük a szorongással kapcsolatos sérülékenység kognitív komponenseit. Most a 

pánik és a fóbiák példáján keresztül vizsgáljuk meg a kognitív idegtudomány adataiból származtatott 

összetevőket. 

A pánikbetegség agorafóbiával diagnózis a generalizált szorongás betegséggel közel azonos arányban fordul elő. 

Megjelenési formája számos hasonlósága ellenére jelentősen különbözik, nem csak a tünetek intenzitása és 

gyakorisága, de keletkezésük mechanizmusa tekintetében is.4 A pániktól és agorafóbiától szenvedők 

rendszeresen elkerülik a kívánatos vagy kitűzött célt, így fokozatosan izolálódnak, és egyre inkább leértékelik 

lehetőségeiket, nem néznek szembe a várható veszélyekkel, kockázatot nem vállalnak. Motivációik is ehhez a 

viselkedéshez illeszkednek, egyre inkább a biztonságos pozíciójuk megőrzése a legfőbb törekvésük. A 

generalizáltan szorongók ezzel szemben kétségeik ellenére megközelítik a reájuk váró feladatokat, maguk ellőtt 

is bizonyítani akarják, hogy képesek megoldani azokat, miközben mégis bizonytalanok önmagukban, nem 

tudják, sikerrel veszik-e az akadályokat. A megközelítés és elkerülés markáns különbségei ellenére, mindkét 

csoport magas krónikus szorongásszinttel rendelkezik. A magas szorongásszint mögött meghúzódó különböző 

                                                           
4Az említett betegség csoportok részletes leírását a DSM-IV. és V. diagnosztikai rendszer tartalmazza. 
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etiológia oka a pszichopatológiai kutatások területén fokozott kutatói érdeklődést vált ki. Ezen a téren szervezett 

vizsgálatok eredményei fokozatosan növelik a szorongásos betegségektől szenvedők gyógyulási esélyeit, és 

elősegítik a kreatívabb életvitelük kialakítását. 

A vizsgálatok egyik vonulatán keresztül mutatjuk be a pánik és agorafóbiás tünetekkel kapcsolatos 

vulnerabilitás főbb mutatóit. 

7.4.1. 4.1. Pánik és agorafóbiás vulnerabilitás 

A pánik és agorafóbiás tünetek három faktorba rendezhetők: 1. gyenge szenzoros integráció és input kontroll 

(Viaud-Delmont, Siegler és mtsai., 2000), 2. vesztibuláris, kardiovaszkuláris és respirációs zavarok (Roth, 

Telech, 1986), 3. téri referenciák és téri tájékozódási rendellenességek (Kállai, 2004). E felsorolt csoportosítás 

hangsúlyozza ennek a szorongásos zavarnak a biopszichológiai természetét. A kognitív neuropszichológia 

szempontjából az alábbi összetevők emelhetők ki (3. táblázat): 

4.7. táblázat - 3. táblázat: Pánik és agorafógiás tünetek kognitív neuropszichológiai 

vulnerabilitás faktorai 
 

Pánik és agorafógiás tünetek kognitív neuropszichológiai vulnerabilitás faktorai 

fokozott újdonságérzékenység új inger által kiváltott tájékozódási reakció lassú 

habituációja, erős fény, zaj és komplexitás iránti 

extrém érzékenység. Tartósan emelkedett arousal 

perszeveráció ismétlődően visszatérő gondolatok és sztereotíp 

viselkedés, melyek nehezen vonhatók tudatos kontroll 

alá 

öngerjesztés a kellemetlen inger vagy annak anticipációja által 

fenntartott pozitív feedback hurok 

decentrációs képtelenség a figyelem a saját testi megnyilvánulások 

megfigyelésére beszűkül, az egocentrikus funkciók 

autonóm idegi kontrolljára összpontosul, és így a 

személy nem tud átváltani más allocentrikus 

referenciakeret használatára 

én- és kontrollvesztési félelmek a szelf mint kontextus vagy referenciakeret 

időszakosan elvész. Gyenge intencionális 

viselkedéskontroll 

válasz gátlására való képtelenség adott helyre vonatkozó védekező válasz kioltásának 

nehézsége, gyenge negatív megerősítés 

téri képzetek torzulásai elsősorban álomban, nyílt tereken (elhagyni, de merre) 

az én határainak lebegése a realitás létezésének 

kétségbevonása 

helyek misztikus reprezentációja különleges helyek, amelyek előidézik vagy 

megszüntetik a pánikrohamot 

vesztibuláris zavarok a gravitációval szembeni küzdelemben alulmarad 

egocentrikus és allocentrikus tér 

disszociációja 
a „kint és a bent” keveredése, tér-idő koncepciók 

inaktivitása 

dekontextualizáció rövid idejű emlékezet jelenre vonatkozó részleges 

zavara 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

A felsorolt neuropszichológiai és kognitív tünetek alapmechanizmusának felderítésére számos próbálkozás 

történt. Elsősorban említhetjük a szerotonin és noradrenerg rendszer, agytörzs–akut pánikroham, a locus 

coerulus, limbikus rendszer–anticipációs szorongás és a prefrontális kérgi területek–elkerülő magatartás 
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kapcsolatában leírt pánikívet, mely ennek a folyamatnak főleg a biokémiáját, valamint a szorongás arousal 

összetevőinek etiológiáját mutatja be (Gorman, Kent és munkatársai, 2000). A pszichiátriai gyakorlatban méltán 

népszerű elméletnek a kognitív tevékenységet érintő interpretációjával már nem lehetünk elégedettek. 

Mathews és Mackintosh elmélete foglalkozik ugyan a kognitív és neuropszichológiai mechanizmusok 

összekapcsolásával, mégis csupán érintőlegesen említi a Gray-féle viselkedésgátló-rendszer és a LeDoux (1996) 

amygdalával kapcsolatos idevágó elképzeléseit. A szorongás korai szakasza figyelemszabályozó funkcióinak 

természete, különösen a szorongásos zavarok tekintetében, a szakirodalomban még nincs világosan kifejtve. 

Ismét elő kell vennünk az elsődleges és a másodlagos feldolgozási folyamatokkal kapcsolatos ismereteinket, és 

megvizsgáljuk ezeknek a folyamatoknak az idegtudományokkal összefüggő értelmezési lehetőségeit. 

7.4.2. 4.2. Idegtudományi megközelítések 

A félelem és szorongás kognitív neuropszichológiai modelljének kiindulópontja az állatok 

félelemkondicionálási vizsgálatai során feltárt tényekből származik, mely szerint: a félelem, a szervezet 

hatékony fennmaradást célzó válaszrepertoár részeként, biológiailag huzalozott, automatikus reakció (Marks, 

1987), melyet a védekezésre és menekülésre felkészítő neurokémiai rendszerek (elsősorban a szerotonin, 

GABA) segítségével az amygdala centrális magjának afferens és efferens kapcsolatai biztosítják. A kapcsolatok 

hálózatos rendszerét Gorman, Kent és mtsai. (2000) ábrája nyomán mutatjuk be (1. ábra). 

A feltüntetett kapcsolatok ismerete humán vonatkozásában is lehetőséget kínál a szorongás biopszichoszociális 

kontextusának megértéséhez. A preklinikum területéről származó humán kognitív pszichológiai, kognitív 

idegtudományi, EEG, MR-, fMR-, PET vizsgálatok leszámoltak azzal a feltételezéssel, hogy olyan összetett 

folyamatok, mint a szorongás, félelem, pánik és a fóbia értelmezhetőek lehetnek csupán az állatokkal végzett 

kísérletek tapasztalatai alapján. Felértékelődtek az integrált biopszichoszociális diagnosztikai modellek és 

kezelési módszerkombinációk. Ez a megközelítés figyelembe veszi a biokémiai mutatók, genetikai markerek, 

temperamentum-sajátosságok és az agyműködés fiziológiai és biokémiai korrelációit, a változásokat kísérő 

érzésekről adott beszámolókat és a válaszok kognitív szabályozásában szerepet játszó, hálózatokkal kapcsolatos 

ismereteket is. Az ember saját mentális és testi folyamataival kapcsolatos vélekedéseit, a bekövetkező 

eseményekkel kapcsolatos elvárásait nagymértékben befolyásolják az agyban zajló biokémiai változások, de 

ugyanakkor a szervezetben zajló biológiai változások felfogása, észlelése is visszahat (serkenti vagy gátolja) 

ezekre a biológiai változásokra. A társas kapcsolatok, az intuíció, az élet során összegyűjtött emlékek, esetleges 

komplexusok és traumák és az aktuális biológiai hormonális változások folyamatos interakcióban vannak. A 

több szinten megjelenő, evidenciákra alapozott tudományos ismeretrendszer, a diagnosztikában és a terápiában 

egyaránt végleg megsemmisítette a biológiai–pszichológiai, testi–lelki megoszthatóság gondolatát, és a 

pszichopatológia multikauzális rendszerszemléletét teszi a terápiák meghatározó elemévé. A klinikai 

gyakorlatban tehát elfogadhatatlanul nagy kockázatot vállal magára az a terapeuta, aki nem törődik a biológiai 

és lélektani tudományos tényanyag gyakorlati összekapcsolásával. A konstitúció és a funkció egységes 

szemlélete a szorongás és a fóbiák diagnosztikája és terápiája esetén is központi területté vált. 

A szorongásokkal küzdő személyek fMR-vizsgálatának eredménye szerint a félelem szempontjából specifikus 

idegi hálózatokat magában foglaló amygdala, hippokampusz talamusz, inzula, a cinguláris kortex anterior része 

kiemelkedően aktív. Mindemellett azonban alacsony az aktivitás a mediális prefrontális kéregben, melyek 

tudvalevőleg a limbikus rendszer, elsősorban az amygdala irányából érkező félelem által kiváltott aktiváció és 

az érzelmi állapot kognitív kontrolljában vesznek részt (Kim, Gorman, 2005; Hermann, Schafer és mtsai., 

2007). A mediális prefrontális kortex (MPC) érzelmi állapotokkal kapcsolatos kontrollban két különböző 

funkció játszik vezető szerepet: a) ventrális MPC a limbikus rendszer irányából érkező információk 

automatikus, az inger vitális jelentése alapján történő értékelését végzi, mely együtt jár a kardiovaszkuláris és a 

respirációs rendszer tónusának szabályozásával, menekülésre vagy támadásra való felkészítésével, tehát az 

automatikus reakciók és figyelmi folyamatok elindításával. 

4.45. ábra - 1. ábra: Pánik, szorongás, félelem kialakulásában résztvevő hálózatok 

ábravázlata 
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Ezt követően a b) dorzálisan elhelyezkedő MPC-rendszer újraértékelő, mentálisan irányított kognitív 

folyamatainak eredményeként fogalmazódik meg az affektív állapot jelentése, mely előrevetíti az esemény +/– 

kimenetelét. Ez a folyamat siker esetén gátolja a limbikus irányból érkező szignálok érvényesülését, 

sikertelenség vagy funkciózavar esetén viszont a várt gátló hatás nem jelenik meg. Fóbiák esetében a gátlás 

elmaradása irrealitásérzés formájában élményszinten is megjelenik. 

Figyelembe véve a fentiekben felsorakoztatott modelleket, a terápiás gyakorlat számára levonható 

következtetések mellett felvethetünk néhány kérdést is. 

7.5. 5. Összegzés 

A szorongás spektrumba tartozó betegségek kialakulásának egyik alaptétele, hogy a szorongást a személy által 

nem kontrollálható helyzet váltja ki. A „helyzet” azonban világosan tagolható feltételekből épül fel. Érdemes 

kiemelnünk, hogy a mindennapi tevékenységhez kötődő problémák megoldása során alkalmazott passzív vagy 

aktív elkerülés a szorongásenyhítés könnyebben járható útjai. A pánik és agorafóbia tünetek központi eleme a 

„félelem a félelemtől”, azoktól az élményektől, amelyek belső vívódás eredményeként (dependenciakonfliktus, 

menni–maradni) vagy spontán pánikreakciók következtében kerülnek a felszínre. Mivel a személy, mint a 

veszélyes élmények hordozója, sem aktívan, sem passzívan nem kerülheti el önmagát, automatikus félelmi 

reakcióival és hiányos érzelmi szabályozó mechanizmusaival szemben kiszolgáltatottá válik. A korábban 

bemutatott kognitív neuropszichológiai vizsgálatok adatai szerint, szorongás megjelenésekor a limbikus 

rendszerből érkező veszélyjelzésekre a prefrontális kéreg mediális részének ventrális és dorzális területein lévő 

ideghálózatok különböző fogadókészséget mutatnak. A ventrális területek nem tudják megfelelően csillapítani 

az automatikusan kiváltódó félelmi válasz autonóm komponenseit (vérnyomás, szívritmus, hiperventiláció), 

másrészt a dorzális területek a magas aktiváció miatt nem tudják megfelelően elvégezni a veszélyes inger és 

kontextus kezelésével kapcsolatos kognitív műveletek bizonyos skáláját. 

Az eddig adatok szerint a GABA, valamint a szerotoninerg rendszer szorongás- és hangulatmódosító hatásainak 

egyik támadáspontja szintén a mediális prefrontális kéregben keresendő. 

Minden bizonnyal e területek áttételesen célpontjai a pszichoterápiás beavatkozásoknak is. Az analitikus és 

kognitív pszichoterápiák terápiás effektusának központi eleme az explicit és implicit emlékezeti folyamatok 

összhangjának megteremtése, az érzelmi folyamatok mentális regulációjának gyakoroltatása, a viselkedés 

megfelelő kontrolljának biztosítása. Élnünk kell azzal a feltételezéssel, hogy a pszichoterápiás beavatkozás, 
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mely a gyógyszeres kezelésen túlmutató terápiás hatással rendelkezik, nagyrészt az agy említett területeinek 

funkcióképességét módosítja. 

Mindezek után számos kérdés vethető fel. Az „én és a másik” elhatárolásában résztvevő kontrolláló folyamatok, 

az én-tudat kialakulását megelőző időszakban szerzett élmények, tanult kapcsolatok, milyen módon válnak 

explicitté a későbbi években? Egyáltalán képes-e a felnőtt előhívni ezeket a tapasztalatokat, kontrollálhatóak-e, 

szerepet játszanak-e a szorongás kialakulásában? Szükséges-e ezek felidézéséhez és a feszültségmentesítéshez 

egy speciális mentális állapot? Szerveződési módjukra következtethetünk-e a felnőtt pszichopatológiákban 

mutatkozó kognitív műveletek alapján? 

A fenti kérdésekre adandó válasz kitartó kutatásában van a modern biopszichoszociális gyógyászat kulcsa, a 

rendszerelvű, többszintű, egyénre szabott kezelési stratégiák hatékony kidolgozásának lehetősége. 

7.5.1. Tesztkérdések 

1. Mi növeli a szorongással kapcsolatos vulnerabilitást? (az oda nem illőt jelölje) 

A. genetikai örökség 

B. gyermek vagy felnőttkori pszichotraumák 

C. helytelen táplálkozásból származó ion egyensúly felborulás 

D. inadaptív pszichodinamikai elhárítás 

2. A szorongás kialakulásában és működtetésében meghatározó szerepet játszó idegrendszeri hálózatok 

központjai (az oda nem illőt jelölje) 

A. amygdala 

B. anterior cinguláris kortex 

C. szupplementális motoros terület 

D. inzula 

3. A szorongásos állapotot akkor tekinthetjük betegségnek, ha… (az oda nem illőt jelölje) 

A. egyáltalán felbukkan, akár egy rövid időre is 

B. hosszabb időn keresztül fennáll 

C. jelentős mértékben akadályozza a személy önmegvalósítását 

D. csökkenti a kognitív képességeket, hátráltatja a családi, baráti és általában a szociális kapcsolatok 

kialakítását és fenntartását 

4. A regressziós állapot pszichológiai tartalma (az oda nem illőt jelölje) 

A. lényegében nyomott hangulat, depresszió 

B. életkorához, státuszához nem illő gyermekies magatartás 

C. életének korábbi szakaszára jellemző viselkedésmódok visszatérése 

D. affektív és kognitív kontrollképesség jelentős csökkenése 

5. A szorongás definíciójának fő alkotórészei (az oda nem illőt jelölje) 

A. lélektani védekezés a személyt érő veszélyes vagy veszélyesnek vélt ingerekkel szemben 

B. az anticipált veszély forrása bizonytalansági érzésből fakad 
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C. a szorongó ember élettapasztalatai alapján úgy gondolja, nem tudja majd ellenőrizni, mentálisan felfogni a 

bekövetkező eseményeket 

D. irrelalitásérzés és tudatzavar kíséretében jelenik meg 

6. A pánikbetegség agorafóbiával jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. rendszeresen elkerülik a kívánatos vagy kitűzött célt 

B. fokozatosan izolálódnak 

C. nem néznek szembe a várható veszélyekkel 

D. hangulati felhangoltság 

7. A mediális prefrontális kortex (MPC) szerepe az érzelmi állapotok kontrolljában (az oda nem illőt 

jelölje) 

A. az inger vitális szempontból fontos jelentésének értékelése 

B. előkészület támadásra vagy védekezésre 

C. a várható esemény pozitív vagy negatív kimenetelének előrevetítése 

D. érzések és absztrakt szimbólumok összekapcsolása 

8. A modern emberközpontú gyógyászat kulcsfogalmai (az oda nem illőt jelölje) 

A. a biopszichoszociális szemlélet 

B. tünet-centrikus beavatkozás 

C. rendszerelvű, többszintű gondolkodás 

D. egyénre szabott kezelési stratégiák 

9. Az analitikus és kognitív pszichoterápiák közös hatásterülete (az oda nem illőt jelölje) 

A. az explicit és implicit emlékezeti folyamatok összhangjának megteremtése 

B. az érzelmi folyamatok mentális regulációjának gyakoroltatása 

C. a viselkedés megfelelő kontrolljának biztosítása 

D. ödipális komplexusok feloldása 

10. A hangulati kongruencia jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. a korábban szomorú hangulatban átélt események, szomorú hangulatban könnyebben felidézhetők 

B. a szomorú, szorongó emberek nehezebben tudnak pozitív emlékeket felidézni 

C. az események fizikai és emocionális kontextusa befolyásolja a memória terjedelmét és minőségét 

D. az ember hangulata az élete során nem változik 

11. A szorongás kialakulásában és működtetésében meghatározó szerepet játszó idegrendszeri 

hálózatok központjai (az oda nem illőt jelölje) 

A. amygdala 

B. anterior cinguláris kortex 

C. primer szenzoros területek 
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D. inzula 

12. A regressziós állapot pszichológiai tartalma (az oda nem illőt jelölje) 

A. fáradság és szorongás 

B. életkorához, státuszához nem illő gyermekies magatartás 

C. életének korábbi szakaszára jellemző viselkedésmódok visszatérése 

D. affektív és kognitív kontrollképesség jelentős csökkenése 

13. A pánikbetegség agorafóbiával jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. rendszeresen elkerülik a kívánatos vagy kitűzött célt 

B. fokozatosan izolálódnak 

C. nem néznek szembe a várható veszélyekkel 

D. mentális hanyatlás 

14. A modern emberközpontú gyógyászat kulcsfogalmai (az oda nem illőt jelölje) 

A. biopszichoszociális szemlélet 

B. gyógyszeres kezelésbe vetett hit csökkentése 

C. rendszerelvű, többszintű gondolkodás 

D. egyénre szabott kezelési stratégiák 

15. A hangulati kongruencia jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. a korábban szomorú hangulatban átélt események, szomorú hangulatban könnyebben felidézhetők 

B. a szomorú, szorongó emberek nehezebben tudnak pozitív emlékeket felidézni 

C. az események fizikai és emocionális kontextusa befolyásolja a memória terjedelmét és minőségét 

D. a társak hangulata automatikusan átírja a saját hangulatunkat 
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8. 4.h. Kondicionálás és expektancia, placebó 
jelenségek. – Szolcsányi Tibor [Szakmai lektor: 
Nemes László] 

8.1. 1. Bevezetés 

A placebo hatás az orvosok és a laikusok körében is közismert és nagy érdeklődéssel övezett jelenség. Az utóbbi 

évtizedekben azoknak a kutatásoknak a száma is megsokszorozódott, amelyek a placebo hatás mértékét és 

működési mechanizmusait az evidencia-alapú orvostudomány eszközeivel igyekeznek feltárni. Míg például a 

hatvanas években csak 474, addig a 2000-től 2010-ig tartó időszakban már több mint 56 ezer idevonatkozó 

publikáció jelent meg (Fenyvesi, 2011). Mára már jó néhány adat igazolja, hogy többek között a 

szívelégtelenség, a gyomorfekély, a Crohn-betegség, az asztma, a Parkinson-kór, a depresszió vagy éppen a 

hétköznapi meghűlés egyaránt jól reagál a placebo kezelésekre (Bensing és Verhaul, 2010; Barrett és mtsai, 

2011; Köteles, 2011). Mindezek ellenére arról, hogy pontosan mit is nevezünk placebo hatásnak, és hogyan 

képes például egy hatóanyag nélküli tabletta terápiás hatás kiváltására, még mindig sokszor egymásnak 

ellentmondó. nézetek élnek a köztudatban. Ez a fejezet röviden összefoglalja a kurrens szakirodalomban 

fellelhető tudásanyag néhány alapvetőnek tekintett, idevonatkozó elemét. Természetesen a terület kutatói között 

is rengeteg vita zajlik, ezért az e fejezetben leírtak leginkább abban segíthetik az olvasót, hogy egyfelől 

könnyebben követhesse a placebo hatással kapcsolatos, aktuális kutatásokat, másfelől pedig hogy alaposabban 

utánagondolhasson azoknak a kérdéseknek, amelyek az orvoslás e meglepő jelenségét érintik. 

8.2. 2. A placebo rövid története 
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8.2.1. 2.1. A placebo kezelések története 

„Az orvosi kezelések története lényegileg a placebo hatás története” – írták le a placebo hatás kutatásában és az 

orvoslás történetében egyaránt jártas szerzők (Shapiro és Shapiro, 1997). Ez az állítás annyiban triviálisnak 

tűnik, hogy a mai tudásunk alapján számos régebben használt terápiáról azt kell feltételeznünk, hogy az 

esetleges eredményességük kizárólag az általuk előidézett placebo effektusnak volt köszönhető. Az viszont már 

kevésbé közismert, hogy a placebo kezelések tudatos alkalmazása is évezredeken keresztül elterjedt és 

elfogadott gyakorlata volt az orvosi praxisnak. A legelső dokumentum, amely ezt a tényt nyilvánvalóvá teszi, 

Platónnak, a híres ógörög filozófusnak az egyik műve, az Állam, amelyben a következőt olvashatjuk: 

„…ha igaz az, hogy az isteneknek nem hajt hasznot a hazugság, az embereknek azonban mintegy gyógyszerként 

hasznos, akkor nyilvánvaló, hogy az alkalmazását az orvosokra kell bíznunk” (Platón, Állam, III. Könyv). 

E platóni szöveghely nem csak azt sugallja, hogy a betegek megtévesztése a placebo hatás kiváltása érdekében 

elfogadott gyakorlat volt a korabeli orvosok körében, de azt is, hogy mindez többé-kevésbé még köztudott is 

volt az ókori Athénban. Az európai orvoslás történetét figyelembe véve megállapítható, hogy a placebo 

kezelések orvosi illetve laikus megítélése a későbbiek során sem változott sokat, amire részben az a középkori 

közmondás is utal, amelyet az egyik művében Petrarca is idéz, és amely úgy szólt, hogy: mentiris ut medicus, 

azaz „hazudik, mint egy orvos” (Trone, 1997; Köteles és mtsai, 2007). A cukorból vagy kenyérbélből készült 

tabletták alkalmazását terápiás céllal a huszadik századig nem is tartották etikátlannak, hiszen az orvos-beteg 

kapcsolat hagyományos és sokáig jól működő, úgynevezett paternalista modellje nem követelte meg a páciens 

megfelelő tájékoztatását, viszont nagyon is megkövetelte, hogy az orvos tegyen meg mindent a gyógyítás 

érdekében, méghozzá úgy, hogy eközben a lehető legkevesebb ártalmat okozza a betegnek. 

A hagyományos orvosi etika követelményei és a terápiás repertoár korabeli szűkössége alapján azt is 

feltételezhetjük, hogy az orvosok a huszadik század előtt igen gyakran nyúltak a megtévesztés eszközéhez a 

jobb gyógyulási eredmények elérése végett. Ezt néhány dokumentum világosan alá is támasztja. Az egyik ilyen 

sokat idézett szöveghely Thomas Jeffersonnak, az Amerikai Egyesült Államok 3. elnökének egy még hivatali 

idejében írt leveléből való (de Craen és mtsai, 1999). A levélben, amelyet Jefferson egy orvosnak írt, a 

következő részlet olvasható: 

„Az egyik legsikeresebb orvos, akit valaha ismertem, elárulta nekem, hogy több kenyér-pirulát, színes 

vízcseppet és hikori-fa hamujából készült port használ, mint összevéve minden más gyógykészítményt” 

(Thomas Jefferson, levél Dr. Casper Wistar-nak, 1807) 

A későbbiekben természetesen hivatalos becslések és felmérések is születtek arról, hogy az orvosok milyen 

gyakorisággal használtak fel placebo eszközöket a gyógyítás során. A British Medical Journal szerkesztője 

például arról írt 1953-ban, hogy a Királyi Orvosi Társaság Háziorvosi Szekciójának becslése szerint a 

háziorvoshoz fordulások 40%-a végződik placebo kezeléssel (Brody, 2000). Vagyis még a huszadik század 

közepén és egy olyan fejlett országban is, mint Anglia, az orvoslás bizonyos területein a terápiák közel fele a 

betegek megtévesztésén alapult. 

Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy nem csak a korabeli orvosi etika miliője, illetve a terápiás 

lehetőségek korlátozottsága vezetett ahhoz, hogy az orvosok évezredekig tudatosan és szisztematikusan 

alkalmaztak placebo terápiákat, hanem ehhez az orvosok személyes tapasztalata is kellett a placebo kezelések 

potenciális eredményességéről. Az orvoslás története során a gyógyítók rendszeresen találkoztak azzal a 

jelenséggel, hogy számos esetben mímelt eljárások a tünetek tényleges enyhüléséhez vezetnek. Ennek 

illusztrálására álljon itt egy részlet Horatio C. Wood, a Pennsylvaniából származó, neves amerikai orvos egy 

1891-ben kelt leveléből: 

„Nem olyan régen kenyér-pirulákat írtam fel egy betegnek, nagyon empatikus és aprólékos instrukciókkal 

ecsetelve a gyógyszer megfelelő használatát. Néhány hónappal később a páciens visszajött és azt mondta: „-

Doktor úr, miért nem írta fel ezt a gyógyszert már korábban? Ez volt ez ideáig az egyetlen dolog, ami segíteni 

tudott nekem.”-”(Doctor Horatio C.Wood, 1891; idézi Brody, 2000). 

8.2.2. 2.2. A placebo kifejezés eredete 

A placebo latinul azt jelenti, hogy „örömöt szerzek”, vagy pontosabban, hogy „örömöt fogok szerezni”. A 

kifejezés orvosi szövegkörnyezetben csak a 18. század végén tűnik fel, ám tágabb értelemben már korábban is 

használták a közbeszédben. A szó eredete az ókorig, az Ószövetség latinra történő fordításáig nyúlik vissza. Az 

Ószövetségben található 116. zsoltár tartalmaz egy mondatot, amelyet egy félrefordítás következtében úgy 
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ültettek át latin nyelvre, hogy „placebo Domino in regione vivorum”, azaz „örömöt szerzek majd az én Uramnak 

az élet földjén”. E zsoltár-részlet viszont az ókorban a keresztény temetkezési liturgiák nélkülözhetetlen részévé 

vált, amelynek során az elhunyt nevében kántálták ezt a mondatot, elsősorban az elhunyt rokonainak 

vigasztalására. Mivel a temetkezési szertartásokért később gyakran fizetni is kellett, ezért a középkorban a 

vigaszt nyújtó, de nem feltétlenül teljesen őszinte beszédekre azt mondták, hogy valaki placebót énekel (Evans, 

2003). 

Az első dokumentum, amelyben az orvosi szaknyelv részeként jelenik meg a placebo terminus, William Cullen, 

az edinburghi orvoskaron oktató, híres skót orvos előadás-jegyzeti közt található (lásd 1. ábra). Az 1772-re 

datálható szövegben Cullen egy esetet ír le, amikor is egy gyógyíthatatlan betegnek úgynevezett nem tiszta 

placebót írt elő kezelésként. Nem tiszta placebóról akkor beszélünk, amikor egy valódi hatóanyagot tartalmazó 

készítményt az orvos egy olyan betegségre alkalmaz, amelyre nézve az adott szer hatástalan, például amikor 

antibiotikumot ír fel az orvos vírusfertőzésre. A nem tiszta placebo nem tévesztendő össze az aktív placebóval, 

amely egy olyan hatástalan készítmény, amely azonban tartalmaz bizonyos mellékhatások kiváltására alkalmas 

kémiai összetevőket (például hánytatót). Cullen az említett jegyzetében azt is elmondja, hogy a nem tiszta 

placebót részben kísérleti jelleggel, részben pedig a tünetek enyhítése végett adta a betegnek (Andersen, 2005). 

A 18. század vége felé más helyeken is feltűnik az orvosi értelemben vett placebo kifejezés, amely aztán a 

következő két évszázad során a mindennapi beszédben is ezzel a jelentéssel válik közismertté. A huszadik 

században kerül bevezetésre a nocebo, illetve a nocebo hatás terminus, amellyel az orvosi kezeléseknek azokat 

a káros hatásait jelölik, amelyek nem a terápiák fizikai-kémiai jellemzőinek köszönhetőek. Ide sorolható például 

az, amikor a teljesen hatástalan placebo tabletták szedését követően a páciensek mellékhatás-szerű tüneteket 

tapasztalnak. A nocebo latinul azt jelenti, hogy „fájdalmat fogok okozni”. 

4.46. ábra - 1. ábra: William Cullen, neves skót orvos és kémikus, az első olyan ismert 

dokumentum szerzője, amelyben a placebo kifejezés az orvosi terminológia részeként 

tűnik fel 
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8.3. 3. A placebo hatás és az orvosi kutatás 
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8.3.1. 3.1. A placebo terápiák megjelenése a tudományos kutatásban 

A huszadik század második feléig ritkán fordult elő, hogy placebo kezelést azért alkalmazzanak betegeken, 

hogy ennek segítségével egy új terápia hatékonyságát mérjék fel a placebo kezelés és a vizsgált, új gyógymód 

hatékonyságának összehasonlításán keresztül. Még a huszadik első felében is többnyire elegendő volt, ha egy-

egy új terápiás eszközt (gyógyszert vagy sebészi eljárást) több elismert orvos kipróbált a betegeken, és 

amennyiben az orvosok pozitív visszajelzést adtak a tesztelt terápia eredményességéről, akkor azt széles körben 

elkezdték használni (Evans, 2003; Brody, 2000). Úgynevezett kontroll-csoportot tehát ritkán alkalmaztak az 

orvosi kutatásokban, és olyankor is inkább egy már régebb óta sikeresnek tekintett kezeléssel hasonlították össze 

az új eljárást, vagy esetleg nem kezelt betegek gyógyulási arányait vették alapul. Már itt érdemes leszögezni, 

hogy bár sokszor összekeveredik a kettő, a spontán gyógyulás nem azonos a placebo hatás kiváltotta 

gyógyulással vagy tünet-enyhüléssel (lásd még 4.8.4.2. alfejezet). 

A huszadik század 60-as és 70-es éveiben viszont egy hatalmas átrendeződés zajlott le a placebo hatás orvosi 

alkalmazásának területén. Egyfelől ekkor kezdődött meg a placebo terápiák kiszorulása a gyógyító 

tevékenységből, ami részben az orvoslás ekkor kialakuló, új etikai paradigmájának volt köszönhető. A beteg 

autonómiájának a tiszteletben tartása, amely alapvető követelményként jelent meg ebben az új és mindmáig 

érvényes etikai paradigmában, egész egyszerűen összeegyeztethetetlennek bizonyult a placebo hatás 

kiváltásának hagyományos módozatával, a beteg tudatos megtévesztésével. Mindez persze nem jelenti azt, hogy 

az orvosok teljesen elvetették volna a hagyományos értelemben vett placebo kezelések alkalmazhatóságát. 

Felmérések mutatják, hogy a gyógyítás számos területén mindmáig rendszeresen előfordul, hogy nem-tiszta 

placebót, például vitaminokat, antibiotikumokat vagy nem vény-köteles fájdalomcsillapítókat adnak a betegnek 

az orvosok azzal a céllal, hogy olyan tüneteket enyhítsenek, amelyekre ezek a készítmények egyébként nem 

alkalmasak. Egy 2008-ban publikált felmérésben például a kérdőíveket visszaküldő 679 amerikai belgyógyász 

és reumatológus közel fele számolt be placebo terápiák rendszeres használatáról (Tilburt és mtsai, 2008). Egy 

friss tanulmány szerint pedig az angol háziorvosok 77%-a használ heti rendszerességgel bizonytalan hasznú 

terápiákat placebo hatás kiváltása céljából (Howick és mtsai, 2013). Az orvoslás történetéből ismert, korábbi 

gyakorlathoz képest azonban az imitált kezelések szerepe a gyógyítás kontextusában jelentősen háttérbe szorult. 

Ezzel egy időben azonban, vagyis szintén a huszadik század 60-as és 70-es éveiben, a placebo hatás 

felhasználása az orvosi kutatás területén központi jelentőségre tett szert. Erre az időre tehető ugyanis, hogy a 

kutatások alapvető módszertani követelményévé vált az összehasonlító vizsgálatok használata, és ezzel együtt 

széles körben elfogadott lett az a nézet, amely szerint egy gyógyszer vagy gyógyító eljárás elvileg csak akkor 

tartható hatékonynak, amennyiben statisztikai módszerekkel kimutathatóan hatékonyabbnak bizonyul, mint a rá 

jellemző placebo hatás. 

A tudományos kutatás céljából végzett placebo kezelések tényleges elterjedéséhez sok tényező járult hozzá, egy 

orvos, Henry Beecher munkásságát azonban itt mindenképpen meg kell említeni. Beecher a Harvard egyetemen 

oktató aneszteziológus volt, aki a II. világháborúban az amerikai hadsereg katonai orvosaként szolgált. A háború 

vége felé az olasz fronton többször előfordult, hogy a morfin készletek kimerültek, és hathatós 

fájdalomcsillapítás nélkül kellett sebészi beavatkozásokat végezni. Az egyik ilyen esetben egy különösen súlyos 

sérüléssekkel rendelkező katonát kellett ellátni, és félő volt, hogy a fellépő kardiovaszkuláris sokk 

következtében el fogják veszíteni a sebesültet. Ekkor támadt az egyik ápolónőnek az az ötlete, hogy adjanak be 

fiziológiás sóoldat injekciót a betegnek, és sugallják azt, hogy morfint használnak. Beecher képzett 

altatóorvosként megdöbbenve tapasztalta, hogy az imitált kezelés nagyjából olyan hatékonyan csillapította a 

sérült fájdalmait, mintha tényleg morfint használnak volna. Később ezt a trükköt a frontkórházban többször 

sikeresen megismételték, ami Beechert végül arra sarkallta, hogy a háború után, a Harvard egyetemen 

kutatásokba kezdjen a jelenség tanulmányozására. 1955-ben jelent meg Beecher óriási hatást kiváltó cikke, 

amely a The powerful placebo címet viselte, és amelyben 15 vizsgálat-sorozat eredményeit összesítve mutatta be 

a szerző, hogy milyen erejű a placebo hatás különböző betegségek illetve tünetek kezelésében. A placebo 

eljárások átlagosan 35%-os terápiás eredményességhez vezettek ezekben a vizsgálatokban, és bár jóval később, 

a 2000-es évek környékén több szerző világossá tette e kutatások módszertani hiányosságait, a cikk óriási hatást 

gyakorolt a korabeli tudományos közgondolkodásra. Beecher maga is levonta tanulmánya konklúzióit, és az 

egyik első orvos és kutató volt, aki hitet tett amellett, hogy a tudományos megbízhatóság érdekében a placebo 

kontroll-csoport használata többnyire elkerülhetetlen az orvosi kutatások során (Evans, 2003). 

8.3.2. 3.2. Placebo hatás és kutatás módszertan 

Ahogy mondani szokás, a randomizált, kettős-vak, placebo kontroll-csoportos klinikai vizsgálatok alkotják a 

terápiás eredményességet tesztelő orvosi kutatások módszertani „arany-standardját”. A randomizáció azt 

jelenti, hogy valamilyen véletlen-generátor dönti el az egyes betegekről, hogy a vizsgált eljárást fogják-e rajtuk 
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alkalmazni vagy pedig placebo kezelést kapnak a klinikai vizsgálat során, azaz hogy a vizsgálati csoportba vagy 

pedig a placebo kontroll-csoportba lesznek-e besorolva. A randomizáció azért szükséges, mert az biztosítja a 

legnagyobb valószínűségét annak, hogy a vizsgálati és a kontroll-csoport között egyenlően lesznek elosztva 

mindazok a még nem ismert faktorok, amelyek hatással lehetnek az eredményekre (például az alanyok bizonyos 

genetikai sajátosságai). A kettős-vak próba pedig azért lényeges, mert segít kiszűrni mind a betegek, mind pedig 

a vizsgálatot lebonyolító orvosok szubjektív attitűdjeit a kísérletekből. A kettős-vak módszer ugyanis azt 

jelenti, hogy sem a betegek, sem az orvosok nem tudják, hogy melyik beteg kapja a kontroll, és melyik beteg 

kapja a vizsgált kezelést. Ez főképpen gyógyszer-kísérletek esetén megvalósítható, hiszen akkor az osztályon 

dolgozó személyzet csak annyit tud, hogy melyik betegnek melyik dobozból kell gyógyszert adni, de azt nem 

tudja senki, csak a vizsgálat szervezője, hogy a dobozokban milyen hatóanyagot tartalmazó tabletták vannak. 

Az a tény, hogy elmúlt fél évszázadban az orvostudományi kutatások során tömegesen részesítették placebo 

terápiában a résztvevőket, két jelentős következménnyel járt, amelyeket már csak azért is fontos megemlíteni, 

mert ezek a következmények tehetőek felelőssé néhány olyan félreértésért a placebo hatással kapcsolatban, 

amelyek mindmáig még a tudományos közgondolkodásban is jelen vannak. Az egyik ilyen következmény az 

volt, hogy a placebo hatás a terápiás hatástalanság szinonimájává vált (Kaptchuk, 2002; Miller és Kaptchuk, 

2008). Az orvostudományi kutatások módszertani kritériumaiból ugyanis az következik, hogy orvosi 

felhasználásra alkalmatlannak kell tekinteni minden olyan eljárást vagy gyógyszert, amely „csupán” annyira 

mutatkozik hatékonynak, mint a placebo hatás. Vagyis a placebo kezelések terápiás ereje leértékelődött, amiben 

az a paradoxon, hogy pontosan azért kellett a placebo kontrollcsoportos vizsgálatokat az orvostudományba 

bevezetni, mert a placebo hatás némely esetben olyan erős, hogy még ha igazán hatékonynak is tűnik egy 

terápia, akkor is indokoltan áll fenn a gyanú, hogy mindez valójában placebo hatáson alapszik. 

.A placebo hatás széleskörű kutatási alkalmazásának a másik következménye az lett, hogy a placebo hatás 

mértékére vonatkozóan megalapozatlan adatok váltak mértékadóvá. Ez abból eredt, hogy többnyire azokkal a 

gyógyulási eredményekkel azonosították a placebo hatás erejét, amelyeket a klinikai vizsgálatok placebo 

kontrollcsoportjainál mértek, ami viszont többszörös módszertani tévedés (Miller és Rosenstein, 2006; Miller és 

Kaptchuk, 2008). Egyfelől amikor a klinikai vizsgálatok során a betegek egy csoportja placebo kezelést kap, 

akkor ezt hiába követi időben az így kezelt betegek egy részének a gyógyulása, ebből nem következtethetünk 

arra, hogy oksági reláció is fennáll a placebo kezelés és a megfigyelhető gyógyulási arány között. Sok tényező 

közrejátszhat ugyanis abban, hogy miért figyelhető meg a betegek egy részénél az állapotuk javulása, és két 

nagyon fontos ilyen tényező a spontán gyógyulás, illetve a tünetek spontán, időbeli hullámzása. Vagyis ha 

semmilyen kezelést sem kapnának a betegek, még imitált terápiát sem, egy részük némely esetben akkor is 

gyógyulást mutatna. Ezért van, hogy a placebo hatás mértéke a legmegfelelőbb módon úgy állapítható meg, ha a 

placebo kezelést kapó betegcsoport gyógyulási arányait összevetjük egy olyan betegcsoport gyógyulási 

arányaival, amelynek a tagjai semmilyen kezelést nem kapnak. Az úgynevezett nem-kezelt kontroll-csoport 

(vagy természetes lefolyású csoport) fontosságát a placebo hatás erejének megállapításában jól példázzák az 

antidepresszánsok terápiás eredményességére vonatkozó áttekintő tanulmányok (meta-analízisek). Az 

antidepresszánsok vizsgálatából ismert, hogy a depresszió nagyon jól reagál a placebo kezelésekre. Például egy 

1998-ban publikált és 19 kutatás eredményeit összegző tanulmány szerint az akkoriban lefolytatott 

antidepresszáns gyógyszervizsgálatok placebo kontroll-csoportjaiban mért tünetjavulás átlagosan 75%-a volt a 

ténylegesen gyógyszert kapók között megfigyelhető gyógyulási rátának (Kirsch és Sapinstein, 1998). Ha 

azonban ezt a számot összehasonlítjuk depresszióban szenvedő, de nem kezelt betegek gyógyulási arányaival, 

akkor egy még árnyaltabb képet kapunk mind a depresszióban alkalmazott placebo kezelések erejéről, mind 

pedig az antidepresszánsok észlelt terápiás hatásának összetevőiről (lásd 2. ábra). Ez utóbbi szerint a tényleges 

gyógyszerszedés következtében megfigyelhető tünetjavulás nagyjából 50%-ban köszönhető a placebo hatásnak, 

és körülbelül 25-25%.-ban a gyógyszer farmakológiai hatásának, illetve a természetes gyógyulásnak. 

4.47. ábra - 2. ábra: Antidepresszánsok észlelt terápiás hatásának összetevői (Kirsch és 

Sapirstein, 1998) 
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Ugyanakkor más szempontból is valamelyest hamis képet festenek a placebo hatás erejéről a placebo 

kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok adatai. Az ilyen vizsgálatok előtt ugyanis a résztvevőket mindig 

tájékoztatni kell arról, hogy a kísérletek során jó eséllyel placebo kontrollcsoportba lesznek besorsolva. Ebből 

viszont az következik, hogy azok a páciensek, akik placebo terápiában részesülnek a klinikai vizsgálatok során, 

pontosan tudják, hogy egyáltalán nem biztos, hogy tényleges kezelést kapnak, ami viszont sok esetben csökkenti 

a placebo hatást, ahogy ezt már jó néhány tanulmány empirikusan is kimutatta (Pollo és mtsai, 2001; Vase és 

mtsai, 2002). 

Végül meg kell említeni, hogy az elmúlt 10-15 évben magának a placebo hatásnak a kutatása is egy önálló és az 

evidencia-alapú orvostudomány legszigorúbb kritériumainak megfelelő tudományterületté vált. Két tényező 

járult hozzá ahhoz, hogy egyre letisztultabb tudás megszerzésére nyílt lehetőség a korábban kissé misztikusnak 

tűnő, bár rendszeresen alkalmazott placebo hatásról. Egyfelől az ezredforduló tájékán megjelent néhány cikk, 

amely átfogó empirikus adatokra hivatkozva kételyét fejezte ki az iránt, hogy létezik-e egyáltalán objektív 

következményekkel járó placebo hatás (Kienle és Kiene, 1997; Hróbjartsson és Gøtzsche, 2001). A placebo-

szkepszis feltűnése azért bizonyult nagyon hasznosnak, mert olyan vitákat indított el, amelyek során a placebo 

hatás mérésére vonatkozó, részben már említett módszertani zűrzavarokat sikerült feltárni (Hróbjartsson, 2002). 

A módszertani tudatosság fokozottabb megjelenése mellett még egy nagyon fontos tényező járult hozzá a 

placebo rejtély oldódásához, nevezetesen az, hogy az elmúlt 10-15 évben, részben az agyi képalkotó eljárások 

legmodernebb technikáinak elterjedésével összefüggésben, jelentősen megszaporodtak a placebo hatás 

neurokémiai hátterét vizsgáló tanulmányok (lásd 4.8.5.2. alfejezet) 

8.4. 4. Mi is akkor a placebo hatás? 

8.4.1. 4.1. Specifikus és nem specifikus hatás, nyílt és rejtett terápiák 
hatékonysága 

A közgondolkodásban egy meglehetősen zavaros felfogás él arról, hogy tulajdonképpen mit is nevezhetünk 

placebo hatásnak. Általában a következő három, egymásnak ellentmondó állítás foglalja össze az idevonatkozó 

nézeteket: 

a. A placebo hatás a terápiásan hatástalan eljárások terápiás hatása. 

b. A placebo hatás a beteg megtévesztésén alapul és valójában emiatt működik. 

c. A placebo hatás a normál orvoslás során is jelen van. 

Az (a) állítás már önmagában ellentmondás, hiszen ha egy terápiát hatástalannak nevezünk, akkor az kizárja, 

hogy annak mégis legyen valamilyen gyógyító hatása. Persze megtehetjük, hogy különbséget teszünk a 

specifikus és a nem-specifikus hatás között (amit hívhatunk biomedikális és nem-biomedikális hatásnak is). Egy 

terápiás céllal alkalmazott eljárás specifikus hatással rendelkezik akkor, ha meghatározott fizikai és kémiai 

folyamatokon keresztül a beteg számára terápiás értékkel bíró fiziológiai változásokat képes elindítani. A 

probléma ezzel a megközelítéssel az, hogy a placebo hatás is többnyire specifikus neurokémiai útvonalakon 

keresztül járul hozzá a beteg állapotának javulásához (Miller és Kaptchuk, 2008). A mai tudásunk a placebo 
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hatás működési mechanizmusairól már bőven elegendő annak kijelentéséhez, hogy tulajdonképpen nem is 

létezik olyan, hogy úgy általában placebo hatás, hanem sokkal inkább kell beszélni placebo hatásokról 

(Benedetti, 2008). A placebo fájdalomcsillapítás például egészen más neurokémiai folyamatokon keresztül fejti 

ki hatását, mint amikor hatóanyag nélküli kezelésekkel befolyásoljuk az immunrendszer működését (lásd 

4.8.5.2. alfejezet). 

Még ha fel is oldjuk az (a) állítás ellentmondásait azáltal, hogy különbséget teszünk a specifikus és nem-

specifikus terápiás hatás között, az (a) állítás akkor is ellentmondásban lesz a (c) állítással, hiszen a normál 

orvoslás során fellépő placebo hatás nem kötődik biomedikálisan hatástalan terápiák használatához. Ugyanígy a 

(b) állítás is ellentmond (c)-nek, mert ha a placebo hatás tényleg a beteg megtévesztésén alapul, akkor a normál 

orvosi tevékenység nem indukálhat placebo hatást, hiszen annak során az orvosok tudatosan nem tévesztik meg 

a beteget. A (c) állítást ugyanakkor nem lehet elvetni, hiszen az nem pusztán egy gyakran hangoztatott nézet, 

hanem empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tény, amelynek a kimutatása nyílt és rejtett terápiák 

eredményességének az összehasonlításával lehetséges. 

Egy terápia nyílt, ha a beteg informálva van arról, hogy mi történik vele, és tudatában is van a zajló terápiának, 

míg rejtett terápiáról akkor beszélünk, ha a beteg nincs tudatában annak, hogy éppen milyen kezelésben 

részesül (lásd 1. animáció). Több vizsgálatban például jól ismert fájdalomcsillapítók, többek között a morfin és 

a ketorolac eredményességét tesztelték posztoperatív fájdalom kezelésében, nyílt és rejtett terápiás feltételek 

mellett. Az első esetben az orvos adta be az injekciót a betegnek, miközben tájékoztatta is a beteget arról, hogy 

milyen hatóanyagot és milyen céllal juttat a szervezetébe. A rejtett terápia pedig úgy zajlott, hogy egy chip-

vezérelt, programozott adagoló fecskendezte be a fájdalomcsillapítót a beteg infúziójába. Az eredmények azt 

mutatták, hogy a rejtett kezelések hatékonysága kisebb volt, mint a nyílt kezeléseké. Például kiderült, hogy 

rejtett terápia esetén sokkal nagyobb adag kellett a fájdalomcsillapítókból ahhoz, hogy felére csökkentsék a 

fájdalom mértékét, mint nyílt terápia esetén. A különbséget az okozta, hogy a rejtett terápiák során nem tudott 

fellépni placebo hatás, amely viszont hozzáadódva az adott hatóanyagok által indukált biomedikális hatáshoz, 

jóval hatékonyabbá tette a nyílt terápiákat (Amanzio és mtsai, 2001; Benedetti és mtsai, 2003; Colloca és mtsai, 

2004). 

4.48. ábra - 1. animáció 

 

8.4.2. 4.2. Kontextuális hatás, jelentés-válasz 

A placebo hatás meghatározásához tehát figyelembe kell venni, hogy nem pusztán az imitált, úgynevezett 

placebo terápiák esetleges gyógyító hatása, de az orvos-beteg interakció és a terápiás körülmények ilyen irányú 
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hatása szintén a placebo hatás témakörébe tartozik. Összességében a következő tényezők járulhatnak hozzá a 

beteg állapotának javulásához (Miller és Rosenstein, 2006): 

a. A kezelés-alapú hatás 

b. A placebo-alapú, megtévesztéshez köthető hatás 

c. Az orvos-beteg interakció és a terápiás körülmények hatása 

d. Spontán gyógyulás 

Ahhoz, hogy megérthessük, mi is az a placebo hatás, a (b) és a (c) típusú terápiás hatás közös és csak rájuk 

jellemző, lényegi elemeit kell megragadnunk. Ezek a következőek: 

i. Bizonyos pszichológiai (vagy még tágabban: mentális) tényezőknek kulcsszerepet kell játszani a terápiás 

hatás kiváltásában. 

ii. A terápiás hatásnak befolyásolhatónak kell lennie a társas interakció bizonyos jellemzői és/vagy kulturális 

tényezők által. 

Fontos megemlíteni, hogy az (i) kritérium teljesüléséhez elegendő, ha a legtágabb értelemben vett mentális 

tényezők, mint amilyenek például az észlelési állapotok, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az adott hatás 

előidézésében. Ezt már csak azért is fontos nyilvánvalóvá tenni, mert mint látni fogjuk, állatok esetében is 

lehetséges placebo hatás indukálása kondicionálás segítségével, ami viszont nem feltételezi olyan pszichológiai 

folyamatok jelenlétét, amelyek magasabb kognitív funkciókhoz kapcsoltak (lásd 4.8.5.1.2. alfejezet). 

Az (i-ii) kritériumokat foglalja össze az a manapság egyre szélesebb körben elfogadott megközelítés, amely a 

placebo hatást kontextuális hatásként határozza meg (Benedetti 2008; Miller és Kaptchuk, 2008). E szerint: 

A kontextuális hatás az a terápiás hatás, amelyet egy terápiás szituáció vagy folyamat pszicho-szociális 

kontextusa vált ki. 

Ebből a definícióból egyértelműen következik, hogy a beteg megtévesztése nem szükséges feltétele a placebo 

hatás kiváltásának, hiszen a megtévesztés csupán egy módja egy olyan pszicho-szociális helyzet 

megteremtésének, amely elősegítheti a pozitív terápiás kimenetel elérését. Noha a kontextális hatás fenti 

definíciója a placebo hatás egy letisztultabb megértését teszi lehetővé, mint néhány korábban alkalmazott 

megközelítés, a benne található túlságosan általános megfogalmazás félreértéseket is okozhat. Például a fenti 

definíció alapján a pszichoterápiát, illetve az orvosi céllal alkalmazott pszichológiai beavatkozásokat (például a 

hipnózissal történő fájdalomcsillapítást) a placebo hatás témakörébe kellene sorolnunk, ami viszont eltér a 

megszokott felfogástól, ráadásul a pszichológiai módszerek némelyikének (például a hipnózisnak) a 

hatásmechanizmusa nem is szolgáltat indokot erre (Hróbjartsson, 2002; Bárdos és Cziboly, 2003; Köteles és 

Bárdos, 2008/a; Varga, 2006). 

Végül meg kell említeni, hogy létezik egy másik, főképpen az Egyesült Államokban használt meghatározása is a 

placebo hatásnak, amely az úgynevezett jelentés-válasz koncepcióra épül. E megközelítés a placebo hatást egy 

olyan fiziológiai válasznak tekinti, amelyet a terápia során használt tárgyak, illetve a terápia során történő 

események szimbolikus tulajdonságai váltanak ki. Ahhoz, hogy jobban megérthessük ennek a felfogásnak a 

hátterét, érdemes a verbális kommunikációt példaként tekinteni. Amikor beszédet hallunk, akkor jórészt 

automatikusan különböző jelentéseket társítunk a hanghullámok keltette ingerekhez, aminek következtében már 

értelmes szavakként és mondatokként észlejük a levegő rezgését. A hanghullámoknak többféle fizikai 

tulajdonsága van, de ezek között nem szerepel a jelentés, mert azt csupán mi, emberek „vetítjük ki” azáltal, hogy 

folyamatosan szimbolikus tulajdonságokkal ruházzuk fel az adott hangingereket. A szavak és a mondatok mégis 

főképpen a jelentésüknél fogva hatnak ránk, cselekedetekre sarkallnak, érzelmi válaszokat indukálnak. Ehhez 

hasonlóan, miközben a biomedikális orvoslás hajlamos kizárólag azokra a fiziológiai változásokra koncentrálni, 

amelyeket a kezelések fizikai-kémiai jellemzői váltanak ki, egy terápia során egyfolytában hatással van a 

betegre a terápia szimbolikus kontextusa is, vagyis az a jelentés, amit a beteg nagyrészt automatikusan a terápiás 

folyamat legkülönfélébb elemeihez társít. Az orvos szavai, hanghordozása, metakommunikációja, a 

gyógyszerek színe, márkája, vagy például a gyógyító rituálé felépítése és összetettsége egyaránt reakciókat 

váltanak ki a betegből, a nekik tulajdonított jelentésüknél fogva (Kaptchuk, 2002; Köteles és Bárdos, 2007). Ha 

e reakciók között található terápiás relevanciával bíró fiziológiai reakció is, akkor azt placebo válasznak, vagy 

jelentés-válasznak nevezzük. A pontos definíció így szól (Brody, 2000): 
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Jelentés-válasz: egy olyan, klinikai relevanciával bíró fiziológiai változás, amely azoknak a szimbolikus 

tulajdonságoknak köszönhető, amelyeket a beteg tulajdonít a terápiás folyamatnak. 

Fontos látni, hogy ez a meghatározás nem tesz különbséget a beteg gyógyulására nézve negatív és pozitív 

fiziológiai változások között. Ez utóbbi megkülönböztetést a pozitív/negatív jelentés-válasz, vagy 

placebo/nocebo válasz fogalmaival tehetjük meg. A placebo hatás jelentés-válasz koncepciója természetesen 

nem vetélytársa, hanem kiegészítője a kontextuális hatásra épülő megközelítésnek, főképpen azáltal, hogy 

sokkal hangsúlyosabban képes megjeleníteni a társadalmi és kulturális tényezők szerepét a placebo hatás 

kiváltásában. Kultúránként ugyanis jelentősen eltérhetnek a különböző tünetekkel, betegségekkel és gyógyítási 

technikákkal kapcsolatos attitűdök és hiedelmek, illetve az, hogy mi a megszokott laikus és professzionális 

kezelési módja egy-egy egészségügyi problémának, és ez markáns befolyással bír a placebo hatás létrejöttére. 

Csak egyetlen, viszonylag egyszerűbb példát említve, egy tanulmányban, amely 22 kutatás adatait összesítette, 

kiderült, hogy a migrénre használt placebo tabletták és placebo injekciók egymáshoz viszonyított terápiás 

hatékonysága mást mutat az Egyesült Államokban, mint Európában. Az imitált kezelést követően két órával 

több páciens tapasztalta a tünetei jelentős enyhülését akkor, ha sóoldat injekciót kapott (33.6%), mint ha 

cukortablettát (22.3%), legalábbis az Egyesült Államokban, mert Európában ez a különbség eltűnt, sőt az arány 

megfordult. Az európai adatok szerint ugyanis, míg a migrénben szenvedők 27.1 %- a reagált jól a placebo 

tabletta bevételére, addig csak 25.1%-uk számolt be a tünetei enyhüléséről a placebo injekció használata után 

(lásd 3. ábra). A különbséget valószínűleg az okozta, hogy az Egyesült Államokban a felméréseket megelőzően 

jóval gyakrabban alkalmaztak injekciós kezelést migrénre, mint Európában (de Craen, 2000; Moreman, 2002). 

4.49. ábra - 3. ábra: Migrénre használt placebo tabletta illetve injekció terápiás 

sikerességi rátája Európában, USA-ban és összesítve (forrás: de Craen, 2000; 

Moreman, 2002) 

 

8.5. 5. Hogyan jön létre a placebo hatás? 

8.5.1. 5.1. Pszichológiai mechanizmusok 

A 18. században a léleknek a testre gyakorolt hatásaként fogták fel a megtévesztésen alapuló terápiák gyakran 

tapasztalt sikereit, és főképpen a képzelőerőnek tulajdonítottak központi szerepet az így létrejött hatás 

kiváltásában (Anderson, 2005). Manapság az idevonatkozó kutatások alapján egyértelmű, hogy sokféle lelki 

mechanizmus járulhat hozzá a placebo hatás kialakulásához, többek között a tanulás, az emlékezet, a 

motivációk, a szorongás-csökkenés, a jutalmazási mechanizmus és a jelentés-tulajdonítás szerepe is kimutatható 

(Finnis és mtsai, 2010). Két tényező azonban olyan alapvető jelentőségű, hogy azok alapján a placebo hatás két 

alapvető típusát szokás elkülöníteni: az expektancia (elvárás)-alapú és a kondicionálás-alapú placebo hatást. 
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8.5.1.1. 5.1.1. Az expektancia-alapú placebo hatás 

A jövőben bekövetkező eseményekre irányuló várakozásokat és elvárásokat gyűjtőszóval expektanciának 

nevezzük. Orvosi relevanciával a kezelés kimenetelére irányuló várakozás, illetve a páciensnek a saját 

megküzdési hatékonyságára irányuló várokozás bír. Pozitív várakozások esetén az első azt jelenti, hogy a beteg 

hisz abban és arra számít, hogy a terápia sikeres lesz, és a betegsége megszűnik, vagy legalábbis a tünetek 

enyhülnek, a második pedig azt jelenti, hogy a beteg hisz abban és arra számít, hogy képes lesz megküzdeni a 

betegségével, és képes lesz hatékonyan végigcsinálni a kezelést (Crow és mtsai, 1999; Bensing és Verhaul, 

2010). 

A terápiás értékkel bíró elvárások kialakulásában a személy hiteinek, érzelmi állapotának és a gyógyulás iránti 

vágyának egyaránt szerepe van (Finnis és mtsai, 2010). A külső tényezők közül az információs kontextus, és 

azon belül is az orvos verbális közlése a legismertebb és leginkább tanulmányozott meghatározója annak, hogy 

a beteg milyen várakozásokkal tekint a terápiára. Az orvos szavai következtében kialakított expektanciák akár a 

beadott hatóanyagok fiziológiai hatását is képesek felülírni, ahogy erre már a placebo kutatások korai 

időszakában is fény derült. Például a 60-as évek végén egy amerikai kutatócsoport 20 asztmás betegen tesztelte, 

hogy az orvosi közlés hogyan befolyásolja a hörgőtágító izoproterenol, illetve a hörgőszűkítő carbachol hatását. 

Átlagosan mindkét szer hatékonyabbnak bizonyult akkor, amikor az orvosok igazat mondtak a betegnek arról, 

hogy melyik szert tartalmazza a belélegzett készítmény. A kutatás azonban meglepő eredménnyel is szolgált, 

mert az izoproterenol használatát követően 4 páciens légúti kapacitása mérhetően lecsökkent akkor, amikor az 

orvosok hamisan azt állították, hogy hörgőszűkítőt adtak a betegnek. A carbachol hatásával ellentétes reakciót 

pedig 5 beteg mutatott a hamis informálás következtében (Luparello és mtsai, 1970). 

Kevésbé közismert, de jó néhány vizsgálat kimutatta, hogy az expektanciák a sebészi beavatkozások 

eredményességét is képesek befolyásolni. Az 50-es évek végén például kiderült, hogy az angina pectoris 

tüneteire akkoriban gyakran alkalmazott arteria mammaria interna elkötés csupán a placebo hatásnak 

köszönhette az eredményességét. Betegek egy csoportján ugyanis placebo műtétet hajtottak végre, vagyis 

altatásban vágást ejtettek a mellkasukon, majd összevarrták a sebet anélkül, hogy bármilyen egyéb, tényleges 

beavatkozás történt volna. A páciensek több mint kétharmada mégis a tünetei jelentős enyhüléséről számolt be, 

ami nagyjából megegyezett a tényleges sebészi eljárást követő gyógyulási rátával, ráadásul a hatás hosszú távú 

volt, legalább hat hónapig fennállt (Crow és mtsai, 1959; Diamond és mtsai, 1960). Egy másik ilyen híres 

vizsgálat, amelynek az eredményit 2002-ben a New England Journal of Medicine ismertette, 165 páciens 

bevonásával mutatta ki, hogy térdízületi gyulladásban szenvedő betegeknél az arthroszkópos beavatkozások 

(öblítés és debridement) terápiás eredményei egy éves utánkövetéssel sem jobbak annál, mint amikor placebo 

sebészi eljárással kezelik a betegeket (Moseley és mtsai, 2002). 

Az elvárás-alapú placebo hatás egy újabban vizsgált, nagyon speciális formája az úgynevezett meta-placebo 

hatás, amely akkor léphet fel, ha valaki informálva van a placebo hatás hatékonyságáról, és ezért még ha tudja 

is, hogy inaktív szert kap, számít a terápia pozitív kimenetelére (van Deventer, 2008; Chiapeddi, 2009). Egy 

2010-es vizsgálatban például 80 betegen tesztelték, hogy az irritábilis bél szindróma tüneteinek enyhítésében a 

nyílt, vagyis hazugság nélküli placebo terápia vajon jobb eredményekhez vezet-e annál, mint amikor semmilyen 

kezelést nem kapnak a páciensek. A vizsgálat adatai szerint, noha a betegek tudták, hogy cukortablettát kapnak, 

egyértelműen nagyobb mértékű tünetjavulás volt tapasztalható a placebo kezelések köszönhetően, mint amennyi 

a spontán gyógyulás következtében lépett fel (Kaptchuk és mtsai, 2010). 

8.5.1.2. 5.1.2. A kondicionálás-alapú placebo hatás 

A spontán tanulási folyamatok egyik legfontosabb összetevője a rendszeresen együtt megjelenő ingerek 

társítása, amelynek a legegyszerűbb formája az úgynevezett klasszikus kondicionálás. A klasszikus 

kondicionálás során egy feltétlen ingerhez, amely automatikusan valamilyen választ vált ki egy organizmusból, 

rendszeresen egy semleges, feltételes inger társul, ami egy idő után azt eredményezi, hogy a feltételes inger már 

önmagában is képessé válik az adott organikus válasz kiváltására. Például ha egy kutya mindig csengetést hall, 

mielőtt eledelt kap, akkor egy idő után a csengetés önmagában is elindítja a nyálelválasztást. Ugyanez a 

mechanizmus kiválóan használható placebo hatás indukálására embernél és állatnál egyaránt. Egy 

kísérletsorozatban például egerek rendszeresen kaptak immunszupresszív hatású ciklofoszfamidot egy sajátos 

ízzel rendelkező folyadékhoz keverve, aminek következtében egy hét után már elegendő volt az adott ízű 

folyadék elfogyasztása ahhoz, hogy az egerek immunrendszere mérhető módon csökkent működést produkáljon 

(Ader és Cohen, 1975, lásd 2. animáció). Hasonló eljárással antitest-termelést, különböző hormonok 

elválasztását és egyéb fiziológiai folyamatokat is ki lehetett váltani hatóanyag nélküli készítményekkel, pusztán 

valamilyen íz, szag vagy vizuális ingert használva, mind ember, mind pedig állat esetében (Benedetti, 2008). A 

klasszikus kondicionálással létrejövő tanult válasz persze egy idő után kioltódik, amennyiben nem kap 
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megerősítést, vagyis amennyiben pusztán a feltételes ingert használjuk az adott válasz előidézésére. Ugyanakkor 

az ingerek hatásának társítása ekkor már csak blokkolás alá kerül, ami azt eredményezi, hogy a tanult válasz 

könnyen felidézhető, sőt, néha spontán is felbukkan a kioltódás után. 

4.50. ábra - 2. animáció 

 

A kondicionálás mechanizmusa és az expektancia többnyire együtt felelős a placebo hatás fellépéséért az 

orvoslás során. Ha például valaki többször szedett már valamilyen gyógyszert fejfájása csillapítására, akkor 

egyfelől az adott tabletta színe, nagysága és íze feltételes ingerként hatva automatikusan elindítja az endogén 

fájdalomgátló mechanizmusokat, másfelől a múltbeli tapasztalatokra alapozva a páciens könnyebben alakít ki 

pozitív várakozásokat a gyógyszerhatás eredményességére vonatkozóan. A kondicionálás egy másik formája, az 

úgynevezett operáns kondicionálás, amikor is egy élőlény megtanulja, hogy bizonyos viselkedésformákat adott 

következmények követnek, szintén hozzájárulhat a placebo hatás kialakulásához. Az előbbi példát folytatva, 

nem pusztán a tabletta érzékelhető jellemzői, de maga a gyógyszerbevétel aktusa is társulhat ilyen módon a 

fejfájás enyhüléséhez, mint eredményhez. 

8.5.2. 5.2. Neurokémiai mechanizmusok 

Az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megszaporodtak a placebo hatás neurokémiai hátterét feltáró 

tanulmányok (Benedetti, 2008, 2009). Az ilyen irányú vizsgálatok jelentősége abban áll, hogy minél többet 

tudunk meg azokról a neurobiológiai hatásmechanizmusokról, amelyek egy-egy betegség esetében a placebo 

kezelések terápiás hatékonyságáért felelősek, annál inkább kell úgy tekintenünk a placebo hatásra, mint egy 

objektív jelenségre. A pszicho-szociális tényezők terápiás hatása ugyanis sok esetben pontosan olyan jól 

követhető neuro-kémiai folyamatokon keresztül jön létre, mint a gyógyszerhatás. A következőkben néhány 

idevonatkozó kutatás eredményei kerülnek bemutatásra. 

8.5.2.1. 5.2.1. Fájdalomcsillapítás 

Már a hetvenes évek végén megjelent egy tanulmány, amely kimutatta, hogy az opioid receptor antagonista 

naloxon gátolja a placebo hatás kialakulását posztoperatív fájdalom enyhítésében (Levine és mtsai, 1978). A 

kilencvenes évek végén szigorú vizsgálatok egész sorát elvégezve sikerült egyértelműen visszaigazolni ezt az 

eredményt, és kiderült az is, hogy csak a nagy dózisban alkalmazott naloxon képes a placebo fájdalomcsillapítás 

gátlására (Benedetti 1996; Benedetti és Amanzio, 1997). Ez az utóbbi megfigyelés arra utal, hogy a μ, δ és κ-

opioid receptorok egyaránt szükségesek a placebo analgézia fellépéséhez, mert a kis dózisban alkalmazott 

naloxon csak a μ-opioid receptorok működését blokkolja. 

Az első közvetlen evidenciát arra, hogy nagyon is objektív neurokémiai folyamatok tehetőek felelőssé a placebo 

fájdalomcsillapításért, egy 2005-ben megjelent tanulmány ismertette (Zubieta és mtsai, 2005). Az agyi 
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képalkotó eljárásokat (PET és MR) alkalmazó kísérlet során azt vizsgálták, hogy megfigyelhető-e különbség a 

μ-opioid receptorok aktivitásában akkor, ha a kísérletben résztvevők egyik csoportja a fájdalom kiváltását 

követően nem kap semmilyen kezelést, míg a másik csoport a fájdalom indukció után egy imitált terápiában 

részesül (hamis informálás és fiziológiás sóoldat intravénás befecskendezése). A vizsgálatok több agyterületen 

is nagyobb mértékű receptor aktivitást mértek a második esetben, többek között a dorzolaterális prefrontális 

kéreg, az elülső rostrális cinguláris kéreg és a nucleus accumbens mutatott különbséget. Később újabb 

tanulmányok részben megerősítették, részben pedig kiegészítették a kapott eredményeket, így mára már egyre 

átfogóbb kép kezd kirajzolódni a placebo fájdalomcsillapítás neurokémiai hátteréről (lásd például Wager és 

mtsai, 2007; Price és mtsai, 2007). A jelenség komplexitását azonban jól jelzi, hogy léteznek adatok az endogén 

opioid rendszerhez nem köthető placebo fájdalomcsillapításról is, például ha két napig a nem-opioid ketorolac-

kal enyhítik a beteg fájdalmát, akkor az ezt követő placebo analgézia már nem gátolható naloxonnal (Amanzio 

és Benedetti, 1999). 

8.5.2.2. 5.2.2. Parkinson-kór 

Az izommerevséggel és remegéssel, illetve a mozgás lelassulásával járó Parkinson-kórról már régóta ismert, 

hogy különösen a kialakulásának korai stádiumában nagyon jól reagál a placebo terápiákra. Kutatóknak először 

2001-ben sikerült kimutatniuk, hogy a placebo kezelést követő tünetjavulás ugyanazoknak a neurokémiai 

mechanizmusoknak köszönhető, mint amelyek a gyógyszeres kezelést is eredményessé teszik. A Parkinson-kór 

gyógyszeres kezelése ugyanis a mozgás-koordinációért felelős agyi törzsdúcok fő átvivő anyagának, a 

dopaminnak a termelését fokozza az agyban. Radioaktív dopamin receptor antagonista felhasználásával és PET 

vizsgálattal sikerült kimutatni, hogy a törzsdúci területeken a dopamin koncentráció jelentősen megnőtt akkor is, 

ha olyan sóoldat injekciót kaptak a betegek, amelyről azt hitték, hogy az hatékony készítményt tartalmaz a 

Parkinson-kór kezelésére (de la Fuente-Fernandez és mtsai., 2001; de la Fuente-Fernandez és Stoessl, 2002). In 

vivo mérések visszaigazolták ezt az eredményt, mert több mint 200%-os extracelluláris dopaminszint emelkedés 

volt megfigyelhető az említett placebo terápia következtében. Nem-kezelt páciensek esetében, spontán módon 

ilyen változás nem történt, ráadásul a kutatók összefüggést találtak a tünetjavulás mértéke és a dopamin 

koncentráció emelkedésének mértéke között - legalábbis bizonyos törzsdúci területeket, főképpen a motoros 

striátumot illetően (de la Fuente-Fernandez és mtsai, 2002a és 2002b; Lidstone és mtsai, 2010). A Parkinson-

kórban alkalmazott placebo terápiák hatását a törzsdúci területek idegaktivitására beültetetett agyi elektródákkal 

is sikerült mérhetővé tenni (Benedetti és mtsai, 2004). Ezek a kutatások, mint sok más hasonló, világosan jelzik, 

hogy az orvoslás pszicho-szociális elemei sokszor ugyanazokon a neurokémiai útvonalakon keresztül fejtik ki 

terápiás hatásukat, mint amelyeket a gyógyszeres kezelések is megcéloznak. 

4.51. ábra - 4. ábra: A dopamin receptor antagonista racloprid koncentrációjának 

csökkenése jelzi a dopamin koncentráció növekedését a törzsdúci területeken, 

Parkinson-kórra alkalmazott placebo kezelést követően (de la Fuente-Fernandez és 

Stoessl, 2002) 
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8.5.2.3. 5.2.3. Immunrendszer 

A pszicho-neuro-endokrino-immunológia (PNEI) a placebo hatás vizsgálatától függetlenül is egyre alaposabban 

kutatott terület, ezért kellő mennyiségű adat áll a rendelkezésre jó néhány hatásmechanizmus megértéséhez. A 

placebo hatás egyik nagyon fontos összetevője az úgynevezett affektív moduláció, vagyis a pszicho-szociális 

faktorok befolyása a páciens érzelmi állapotára és ezen keresztül a fiziológiai folyamatokra, többek között az 

immunrendszerre. Már maga az a tény, hogy a beteg orvossal találkozik és megvizsgálják, többnyire stressz- és 

szorongáscsökkentő hatással bír, aminek viszont az ellenkezője is igaz, azaz ha a beteg például fél egy terápiás 

beavatkozástól, mert arra számít, hogy az fájdalmas lesz a számára, akkor az így kialakított fájdalom-

expektancia az immunrendszert is érintő nocebo hatást generálhat. A szorongás ugyanis a hipotalamuszon 

keresztül serkenteni képes az agyalapi mirigy ACTH kibocsátását, ami viszont a mellékvesekéregben fokozza a 

nagy koncentrációban már immunszupresszív hatású kortizol termelést (Benedetti 2009). Léteznek más, kevésbé 

ismert neuro-endokrin útvonalak is, amelyek közvetíthetik az elvárások és az érzelmi változások hatását az 

immunrendszer felé. Például a szorongás a ventromediális hipotalamuszon keresztül aktiválhatja a lép 

szimpatikus beidegzését, ami viszont az NK sejtek csökkent tevékenységéhez vezethet (Benedetti 2009). 

Ugyanakkor, mint már korábban volt róla szó, az immunrendszer viszonylag könnyen befolyásolható a 

kondicionálás mechanizmusán keresztül is, legalábbis állatok esetében nagyszámú tanulmány mutatta ki a 

jelenséget (lásd 4.8.5.1.2. alfejezet). A kondicionált immunszupresszió segítségével például sikerült autoimmun 

betegségben szenvedő állatok túlélési idejét meghosszabbítani, illetve egerekbe ültetett idegen szövetek 

kilökődését lelassítani (Ader és Cohen, 1982; Grochowicz, 1991; Exton és mtsai, 1998). Embernél először 

2002-ben igazolták egyértelmű adatokkal, hogy egy meghatározott ízű, de hatóanyag nélküli folyadék 

elfogyasztása a limfocita szaporulat és az interleukin termelés mérhető csökkenéséhez vezet, amennyiben a 

páciensek korábban többször kaptak ciklosporin A-t az adott ízű folyadékhoz keverve (Goebel és mtsai, 2002). 

Később újabb tanulmányok megerősítették ezt az eredményt, de még sok kutatásra van szükség ahhoz, hogy a 

placebo hatás e formája a klinikai alkalmazás vonatkozásában is komolyabb vizsgálatok tárgyává válhasson. 

8.5.3. 5.3. A személyiségvonások és a terápiás körülmények kölcsönhatása 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a placebo terápiákra nagyon különböző mértékben reagálnak az emberek, és 

hogy vannak, akik hajlamosabbak a tüneteik enyhülésével válaszolni az imitált kezelésekre. A placebo hatás 

kutatásának korai stádiumában ezért sok vizsgálat próbálta meg kideríteni, hogy melyek az úgynevezett 

placebo-érzékeny személyiség vonásjegyei, vagyis hogy milyen jellemvonások hajlamosítanak valakit arra, 

hogy gyógyulással reagáljon az álterápiákra. Az ilyen irányú kutatások azonban olyan ellentmondó adatokat 

produkáltak, hogy mára elfogadott lett az a nézet, hogy jellemvonások alapján nem jósolható meg, hogy ki fog 

tünetjavulást tapasztalni placebo terápiát követően (Caspi és Bootzin, 2002; Moreman, 2002; Geers és mtsai, 

2007). Bár a társas megfelelési igény, vagy más néven a társas konformitás, illetve az optimizmus szerepéről a 

placebo válasz kialakulásában viszonylag meggyőző eredmények születtek, a kutatások az utóbbi években 

inkább a személyiségvonások és a terápiás körülmények interakcióját vizsgálják (Brody, 2000; Geers és mtsai, 

2007; Köteles és Bárdos, 2008/a, 2008/b). Ez a korábbinál eredményesebb megközelítés arra a feltételezésre 

épül, hogy bizonyos típusú pszicho-szociális tényezők csak bizonyos típusú személyiségek esetében képesek 

jelentős mértékű terápiás hatás kiváltására, ami fordítva is igaz, azaz vannak olyan jellemvonások, amelyek 

érzékenyebbé teszik az embert bizonyos típusú, placebo hatást kiváltani képes tényezőkre, de nem úgy 

általánosságban a placebo hatásra. 

. Egy kutatásban például azt vizsgálták, hogy az orvos érzelmileg támogató, empatikus kommunikációja hogyan 

segíti elő az irritábilis bél szindróma tüneteinek javulását (Kelly és mtsai, 2009). A vizsgálatba bevont 289 

beteget három csoportba osztották: az egyik csoport tagjai várólistán maradtak, a másik csoport tagjai 

rendszeresen kaptak ál-akupunktúrás kezelést (nem a megfelelő helyeken, nem teljesen megszúrva a személyt), 

miközben az orvos szűkszavúan és ridegen kommunikált a beteggel, a harmadik csoport tagjai pedig szintén ál-

akupunktúrás terápiában részesültek, de az orvosi kommunikáció ebben az esetben empatikus és érzelmileg 

támogató volt. Három hét után az eredmények egyértelmű különbséget mutattak a három csoportban megfigyelt 

tünetjavulás között, és az érzelmileg támogató kommunikáció jelentős mértékű terápiás hatására derítettek fényt. 

Igazán nagy különbség a rideg és az empatikus kommunikációval kísért placebo kezelések sikeressége között 

azonban csak a női páciensek esetében állt fenn, férfiak esetében ez a különbség szerényebb mértékű volt. Ezen 

felül kiderült az is, hogy bizonyos jellemvonások, mint például az extraverzió, az együttműködési készség és a 

nyitottság a tapasztalatokra szintén érzékenyebbé tették a pácienseket az empatikus kezelések pozitív hatására. 

Vagyis a tanulmány konklúziója az volt, hogy egy bizonyos típusú pszicho-szociális tényező (empatikus 

kommunikáció) csak bizonyos típusú páciensek kezelésekor volt képes igazán jelentősen hozzájárulni a placebo 

hatás kialakulásához. Ugyanakkor ez a tanulmány egy nem-várt eredménnyel is szolgált, mert kiderült, hogy a 

vizsgálatba bevont négy orvos sikerességi rátája az empatikus kommunikációval előidézett placebo hatás 
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kiváltásában nagyon nagy mértékben eltért egymástól. Volt egy olyan orvos, akinek a páciensei szinte mindig 

tünetjavulással reagáltak az érzelmileg meleg légkörű, ál-akupunktúrás kezelésekre. Mindez rávilágít arra a 

jelenségre, hogy a pszicho-szociális tényezők terápiás hatékonysága jelentős mértékben függ a gyógyító 

személyétől is. 

8.5.4. Tesztkérdések 

1. Mit jelent magyarul az a latin kifejezés, hogy „placebo”? 

A. „Örömet fogok szerezni” 

B. „Hazudni fogok” 

C. „Én vagyok a gyógyító” 

D. „Higgy nekem!” 

2. Mi az a meta-placebo hatás? 

A. Amikor a placebo hatás képessé válik. egy gyógyszer farmakológiai hatásának a felülírására. 

B. Amikor a betegek tudják, hogy pusztán imitált kezelést kapnak, ám mégis fellép a placebo hatás azért, 

mert a páciensek hisznek a placebo hatás erejében. 

C. Amikor több különböző pszicho-szociális tényező egyszerre járul hozzá a placebo hatás kialakulásához. 

D. Amikor egyszerre több placebo terápiát alkalmaznak egy betegen, és azok interakcióba lépnek egymással. 

3. Mit mutat az a tény, hogy a placebo fájdalomcsillapítás legtöbb formája gátolható a Naloxon nevű 

készítménnyel? 

A. Azt mutatja, hogy a placebo fájdalomcsillapítás legtöbb formája kizárólag szubjektív jelenség. 

B. Azt mutatja, hogy a placebo fájdalomcsillapítás legtöbb formája az agyi dopamin termelés fokozásán 

keresztül fejti ki hatását. 

C. Azt mutatja, hogy a placebo fájdalomcsillapítás legtöbb formája az endogén opiát rendszer aktiválásán 

keresztül fejti ki hatását. 

D. Azt mutatja, hogy a Naloxon farmakológiai hatása nagyobb részt a placebo hatásnak köszönhető. 

4. Melyek az alábbiak közül a placebo hatás (illetve a placebo-válasz) olyan definíciói, amelyek a 

jelenkori szakirodalomban általánosan elfogadottak (több válasz is helyes)? 

A. A placebo hatás a szimulált terápiák terápiás hatása. 

B. A placebo hatás az a terápiás hatás, amelyet egy terápiás szituáció vagy folyamat pszicho-szociális 

kontextusa vált ki. 

C. A placebo hatás a megtévesztés és a hazugság terápiás hatása. 

D. A placebo-válasz egy olyan fiziológiai változás, amelyet azok a szimbolikus tulajdonságok és jelentések 

váltanak ki, amelyeket a beteg a terápiás folyamat különböző elemeihez társít. 

5. Mit jelez az, hogy sok betegség esetében különbség van a nyílt és a rejtett terápiák eredményessége 

között a nyílt terápiák javára? 

A. Azt, hogy nem érdemes becsapni betegeket a placebo hatás kiváltása érdekében. 

B. Azt, hogy a placebo hatás működik a konvencionális, biomedikális terápiák alkalmazása során is. 

C. Azt, hogy a nyílt terápiák során az orvosok sokkal jobban figyelnek a betegekre. 
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D. Azt, hogy nyílt terápiák esetében a betegek is nyitottabbá válnak. 

6. Azoknak a gyógyulási eredményeknek a kialakulásában, amelyeket a klinikai vizsgálatok placebo 

kontrollcsoportjaiban mérnek, milyen tényezők játszhatnak szerepet a tényleges placebo hatáson 

túlmenően (több válasz is helyes)? 

A. A természetes gyógyulás 

B. A tünetek időbeli hullámzása 

C. A beteg megtévesztésének következményei. 

D. A randomizáció mellékhatásai 

7. Mi a tudományosan legkorrektebb módja a placebo hatás mérésének? 

A. A placebo hatás mértéke csakis akkor értékelhető reálisan, ha a betegek, akik placebo-kezelést kapnak, 

előzetesen fel lettek készítve erre a lehetőségre. 

B. A placebo hatás mértéke akkor értékelhető a legkorrektebb módon, ha nem- kezelt (természetes lefolyású) 

kontrollcsoport gyógyulási eredményeivel hasonlítják össze a placebo-kezelést kapó csoport esetében mért 

gyógyulási eredményeket. 

C. A placebo hatás mértéke egyértelműen kiderül azokból a gyógyszerkutatási vizsgálatokból, amelyek során 

alkalmaztak placebo-kontrollcsoportot. 

D. A placebo hatás mértéke csakis akkor értékelhető korrekt módon, ha a placebo kezelést kapó betegek 

pszichológiailag egészségesek. 

8. A tudományos korrektség szempontjából miért van szükség randomizációra a klinikai 

gyógyszervizsgálatok során? 

A. Mert így küszöbölhető ki mind a betegek, mind pedig az orvosok szubjektivitása a kísérlet eredményeinek 

kialakulásából. 

B. Mert a randomizáció biztosítja a legnagyobb valószínűségét annak, hogy a betegekkel kapcsolatos összes 

faktor egyenlően oszlik majd el a kísérleti csoportot és a kontroll-csoportot alkotó betegek között. 

C. Mert etikailag így a leghelyesebb. 

D. Mert a randomizáció révén elkerülhető a résztvevők pontos tájékoztatása az alkalmazandó kezelések 

természetéről. 

9. Vannak-e arra utaló empirikus adatok, hogy a betegek mentális várakozásai (expektanciái) képesek 

olykor a betegnek adott gyógyszerek biokémiai hatását is felülírni, akár a gyógyszer-hatással ellentétes 

hatást is produkálva? 

A. Nincsenek ilyen empirikus adatok. 

B. Vannak ilyen adatok, de azok szerint ilyen esetek csakis a szorongó típusú betegeknél fordulnak elő. 

C. Vannak ilyen adatok. 

D. Nincsenek ilyen adatok, de kondicionálás segítségével ki lehet váltani a betegnek adott gyógyszer 

hatásával ellentétes placebo hatást. 

10. Hogyan váltható ki placebo immunszupresszió kondicionálással állatok esetében (több válasz is 

helyes)? 

A. Feltételes ingerkért valamilyen immunszupresszor anyagot (p.: ciklofoszfamid) kell adni az állatnak. 

B. Feltétlen ingerkért valamilyen immunszupresszor anyagot (p.: ciklofoszfamid) kell adni az állatnak. 
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C. Mindenképpen növelni kell valahogy a stressz és a szorongás szintet az állatban, mert ez 

immunszupresszióhoz fog vezetni. 

D. A feltétlen ingert egy ideig együtt kell alkalmazni valamilyen, az immunszuppresszió szempontjából 

neutrális, feltételes ingerrel (Pl.: egy adott íz). 

11. Mi igaz általánosságban a placebo-hatásról (több válasz is helyes)? 

A. A placebo-hatás a konvencionális, biomedikális kezelések során is jelen van. 

B. A placebo-hatás kizárólag szubjektív jelenség objektív, fiziológiai következmények nélkül. 

C. A placebo hatás bizonyos formái állatok esetében is kiválthatóak. 

D. Placebo-hatás csak azokban az esetekben lép fel, amikor a beteget az orvosok megtévesztik. 

12. Miért félrevezető a placebo kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok adatainak a felhasználása a 

placebo hatás erejének megállapítására (több válasz is helyes)? 

A. Azért, mert a klinikai vizsgálatok során csak ritkán alkalmaznak randomizációt. 

B. Azért, mert a klinikai vizsgálatok során egy csökkentett erejű placebo hatás van jelen, annak 

köszönhetően, hogy a klinikai vizsgálatokban résztvevő páciensek bizonytalanok a tekintetben, hogy 

tényleges kezelésben vagy placebo kezelésben részesülnek. 

C. Azért, mert a klinikai vizsgálatok során a páciensek többnyire rejtett terápiában részesülnek. 

D. Azért, mert a klinikai vizsgálatok során a placebo kontrollcsoportban megfigyelt gyógyulási eredmények 

nem csupán a placebo hatásnak köszönhetőek. 

13. Mit jelent az, hogy az elmúlt 10-15 évben a placebo hatás kutatása egy önálló és az evidencia-

alapú orvostudomány legszigorúbb kritériumainak megfelelő tudományterületté vált (több válasz is 

helyes)? 

A. Azt, hogy az orvosi praxisban újra egyre szélesebb körben terjed az imitált terápiák alkalmazása a placebo 

hatás kiváltása érdekében. 

B. Azt, hogy a placebo hatásért felelős neurokémiai hatásmechanizmusok feltárása az elmúlt 10-15 évben 

megkezdődött. 

C. Azt, hogy a klinikai gyógyszer vizsgálatokból mára egyre pontosabb adatok állnak a rendelkezésünkre a 

placebo hatás erejére vonatkozóan különböző betegségek esetében. 

D. Azt, hogy a placebo hatás kutatásának legfőbb módszertani kérdései letisztázódtak az elmúlt 10-15 évben. 

14. Mi az aktív placebo? 

A. Olyan készítmény, amely tényleges hatóanyagot tartalmaz, de amelyet egy olyan betegségre/tünetre 

használnak, amelyre nézve az adott hatóanyag nem rendelkezik terápiás értékkel. 

B. Olyan hatástalan készítmény, amelyről mind az orvosok mind pedig a betegek azt hiszik, hogy aktív 

hatóanyagot tartalmaz. 

C. Olyan készítmény, amelynek a terápiás hatása nagyobb részt a placebo hatásnak köszönhető. 

D. Olyan készítmény, amely nem tartalmaz tényleges hatóanyagot egy adott betegségre/tünetre nézve, de 

amely tartalmaz valamilyen mellékhatást kiváltani képes, tényleges hatóanyagot. 

15. Mi igaz a Parkinson-kórban szenvedő betegeknek adott placebo kezelésekről (több válasz is 

helyes)? 

A. A Parkinson-kór tünetei jól reagálnak a placebo kezelésekre, különösképpen a betegség korai 

stádiumában. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonóm idegrendszer  

 957  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. A kondicionált immunszupresszióról kimutatták, hogy tekintélyes hatással bír a Parkinson-kór tüneteire. 

C. Noha a Parkinson-betegségben alkalmazott placebo terápiák pszichológiailag jótékony hatással vannak a 

betegekre, sem a betegség tünetei, sem pedig a betegségért felelős neurokémiai folyamatok nem 

befolyásolhatóak pusztán placebo kezeléssel. 

D. A Parkinson-kórra alkalmazott placebo kezelések eredményessége ugyanazoknak a neurokémiai 

mechanizmusoknak köszönhető, mint amelyek a betegség gyógyszeres kezelését is eredményessé teszik. 
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9. 4.i. Tudatállapotok, szintek és tudatzavarok. – Mike 
Andrea [Szakmai lektor: Hidasi Eszter] 

A tudat fogalma többkomponensű és jelenleg nincs olyan általános érvényű definíció, mely magába foglalná 

valamennyi lényeges jellemzőjét. Ennek ellenére gyakorlati szempontból a tudat két különböző működése 

azonosítható: (1) éberség (vigilancia), mely a tudat szintjét határozza meg, és a környezeti és belső ingerek 

iránti globális viselkedésbeli válaszkészséget jelenti. (2) Tudatosság (awareness), mely a tudat tartalmát 

határozza meg, és a környezet és a saját én felőli tudatosságot jelenti. A tudatosság a különböző szenzoros 

(vizuális, szomatoszenzoros, auditoros, interoceptív [viszcerális és testhelyzeti]) ingerek agykérgi szintű 

felfogásának a képessége, melyek révén érzetek és gondolatok keletkeznek. A tudatosság továbbá felosztható 

külső és belső tudatosságra. A külső tudatosság teszi lehetővé, hogy a szenzoros rendszerek által felvett 

információk észleletté váljanak. A belső tudatosság, vagy öntudat ingerektől független gondolatok, képzetek, 

képzelődések, belső beszéd, önirányú gondolatok keletkezését jelenti. Bár az éberség és a tudatosság egymással 

szorosan összekapcsolódó jelenségek – általánosságban aki éber, az tudatánál van – mégis előfordulhatnak 

olyan állapotok, melyekben különválnak: komplex parciális rohamban a beteg éber, de nincs tudatánál, vagy 

gyors szemmozgású alvásban (REM) az élénk álmok tudatosulnak anélkül, hogy ébren lennénk (1. ábra). 

4.52. ábra - 1. ábra 
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A tudatos észleléshez továbbá kognitív folyamatok működésére is szükség van, mint a figyelem és a memória. 

A munkamemória az információk átmeneti tárolását és kezelését teszi lehetővé; a figyelem az a folyamat, mely 

lehetővé teszi a környezetből jövő releváns ingerek kiválasztását, ezekre az ingerekre irányuló összpontosítást és 

megfelelő viselkedés fenntartását, a mentális aktivitás áttolását újabb ingerek felé, és az ingerek fontossága 

szerint a magatartás újraszervezését. A figyelem a tudattól eltérő, de attól függő funkció. Ilymódon teljesen 

megtartott tudat mellett különböző fokú figyelem állhat fenn, de tudatzavarban tökéletes figyelem és 

összpontosítás nem lehetséges. 

9.1. 1. A tudat neuranatómiai megfelelői 

Az éberség és a tudatosság különböző élettani és neuroanatómiai rendszerektől függő működések. Az éberség 

kiterjedt kétoldali kortikális hálózatok normális aktivitásától függ, melyek működését szubkortikális éberségi 

rendszerek módosítják. A szubkortikális struktúrákból, mint a talamuszból, bazális előagyból és az agytörzsi 

retikuláris aktiváló rendszerekből felszálló excitatorikus projekciók éber állapotban alapvető fontosságú szerepet 

játszanak az agykéreg fenntartó ingerlésében. Az aszcendáló retikuláris aktiváló rendszer (ARAS), mely a felső 

agytörzs tegmentumában (formáció retikulárisz) helyezkedik el, a centrális talamuszt (elsődlegesen az 

intralaminaris magvakat) és a bazális előagyat aktiválja glutamáterg és kolinerg neuronjai által. Ennek 

következtében a centrális talamusz glutamáterg, a bazális előagy kolinerg projekciók révén aktiválja a kortexet. 

Az éberség fenntartásában egyéb agyterületek is résztvesznek, mint a noradrenalint, dopamint, szerotonint és 

más neurotranszmittereket használó felső agytörzsi magvak, melyeknek elsősorban az éberséget módosító 

szerepük van. Ezek a magok a bazális előagyra, a talamuszra, a striatumra és a kortexre hatva fejtik ki hatásukat. 

A hipotalamusz szintén részt vesz az alvás-ébrenlét szabályozásban, hisztaminerg kimenő rostjai révén 

hozzájárul az éber állapot fenntartásához. Összességében, számos agyterület vesz részt az éberség 

fenntartásában, melyek működése redundáns, így egy régió szelektív károsodása, még ha kétoldali is, ritkán 

okoz permanens eszméletlenséget. 

A belső és külső tudatosság idegrendszeri megfelelőit csak napjaink kutatásai kezdték meg feltárni. Főként 

funkcionális képalkotó vizsgálatokból (pozitron emissziós tomográfia, [PET], funkcionális mágneses 

rezonanciás képalkotás [fMRI]) és elektrofiziológiai vizsgálatokból (EEG, kiváltott válasz vizsgálat) származó 

növekvő számú bizonyíték utal arra, hogy egy kiterjedt fronto-parietális hálózat játszik kritikus szerepet a 

tudatosság fennállásában. Ezen belül két különálló rendszer azonosítható: (1) extrinsic/laterális hálózat, mely 

laterális parietális és dorzolaterális prefrontális kérgi területeket foglal magába, és főként a külső tudatossággal 
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áll kapcsolatban; (2) intrinsic/középvonali hálózat, mely a középvonali precuneust és poszterior cinguláris 

kérget, valamint a meziofrontalis és anterior cinguláris kérget foglalja magába, és főleg a belső tudatossággal áll 

kapcsolatban. Ezen multimodális, egymással gazdagon összekapcsolt asszociációs területek, különösen a 

precuneus, tartoznak azon agyterületek közé, melyek a legaktívabbak éber, tudatos állapotban, és melyek a 

legkevésbé aktívak megváltozott tudatállapot esetén. Mivel ezen területek kiterjedten egyéb kortikális és 

szubkortikális kapcsolatokkal bírnak, valószínűsíthető, hogy az agytörzsi/diencefalon károsodás esetén kialakuló 

válaszképtelen állapot oka a magasabb rendű fronto-parietális hálózatok fiziológiás aktiválásának 

megszakadása. 

Érdekes módon, a tudat anatómiai struktúrái jelentős átfedést mutatnak az úgynevezett „default mode hálózat” 

agyterületeivel. Funkcionális MRI vizsgálatok azt mutatták, hogy ép tudatú nyugalmi állapotban (éber, csukott 

szemmel fekvő helyzet, feladatvégzés nélkül) a default mode hálózat struktúrái aktivitást mutatnak, míg 

deaktiváció figyelhető meg célirányos viselkedés időszaka alatt. A default mode hálózat szelektíven 

deaktiválódik alvás alatt és gyógyszer-indukált anesztéziában is. A default mode hálózatot kapcsolatba hozták a 

belső tudatossággal és az ingerektől független gondolkodással. A default mode hálózat csökkent aktivitását 

mutatták ki eszméletvesztés alatt, és korrelációt figyeltek meg a hálózat integritása és agykárosodott, nem 

kommunikáló betegek tudatszintje között. 

9.2. 2. Tudatzavarok 

A tudatzavarok közé szindrómák széles spektruma tartozik, melyekben globálisan károsodott a betegek 

könyezetükkel folytatot interakciója. Tudatzavar mind a bilaterális fronto-parietális asszociációs kortexet, mind 

az agytörzs-diencefalon éberségi mechanizmusait érintő károsodások esetén kialakulhat. 

Tudatzavart számos strukturális agyi károsodás okozhat, úgy, mint traumás agyi sérülés, hypoxiás károsodás, 

cerebrovasculáris ischaemiás vagy vérzéses károsodások, központi idegrendszeri infekciók, toxinok, 

mérgezések, degeneratív betegségek, daganatok vagy veleszületett fejlődési rendellenességek. 

Napjainkban a tudatzavarok spektrumának leírására a következő állapotokat különböztetjük meg: a tudat 

szintjének zavarai (somnolencia, sopor, kóma), a tudatosság zavarai (vegetatív állapot, minimálisan tudatos 

állapot), és locked-in szindróma (1. ábra). Megjegyzendő azonban, hogy ezen állapotok nem írják le 

tökéletesen az összes beteget, valamint tudatzavar keletkezhet funkcionális agyi zavar következtében is, mint 

például generalizált és komplex parciális epilepsziás roham alatt, vagy metabolikus és toxikus delírium 

állapotában. 

Az éberség vagy a tudatosság zavarai nem tévesztendők össze azokkal az állapotokkal, melyekben a külvilággal 

interakcióba lépő emberi viselkedés komplexitása károsodik. A tudatzavarok különböznek azoktól a mentális 

állapotoktól, melyekben a beteg zavartan viselkedik, mert környezetére nem megfelelően reagál. Ilyen kóros 

mentális állapotok a dezorientáció, a figyelmetlenség, a memóriaromlás (új információk tanulásának és 

korábban megtanult információk előhívásának csökkent képessége), az exekutív funkciók (mint tervezés, 

szervezés, sorrend felállítás, elvonatkoztatás) zavara, nyelvi zavarok (perszeveráció/szóismétlés, hibás 

megnevezés), rendezetlen gondolkodás (inkoherens beszéd, gondolatok zavaros vagy logikátlan áramlása, 

megfelelő döntések meghozásának és egyszerű feladatok kivitelezésének képtelensége, csökkent belátó- és 

ítélőképesség, delúziók), perceptuális zavarok (illúziók, hallucinációk, félreértelmezések), zavart 

pszichomotoros viselkedés (hyperexcitabilitás, agitáció, vagy letargia, apátia) és érzelmi zavarok (depresszió). A 

demencia a kognitív funkciók tartós és gyakran progresszív kiterjedt csökkenésével jár, és általában csak az 

előrehaladottabb stádiumokban kísérheti tudatzavar. 

A kognitív funkciók specifikus károsodása (pl.: a nyelv iránti tudatosságé afáziában, a tér iránti tudatosságé bal 

oldali neglektben, ép szenzoros funkciók ellenére a tárgyak felismerésének és azonosításának hibája agnóziába) 

a globális tudatzavarral szemben a tudatosság fokális károsodásaként értelmezhetők. 

9.3. 3. A megváltozott tudatállapotok klinikai jellemzői 

Az alvás a tudatszint visszatérő, fiziológiás csökkenése, mely nem kóros állapot. Az alváshoz hozzátartozik a 

visszafordíthatóság: megfelelő mértékű stimulációra az egyén normál éber állapotba visszahozható. Alvás alatt a 

felszálló éberségi rendszer aktivitásának megszűnését belsőleg szabályozott gátás hozza létre. Éjszakai alvás 

alatt növekvő és csökkenő mélységű nem gyors szemmozgással járó (NREM) alvás jellegzetes ciklusai 

figyelhetőek meg, melyek a gyors szemmozgású alvás (REM) periódusaiban végződnek, mely utóbbi általában a 
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NREM fázis legfelületesebb fázisában lép fel (1. ábra). Az alvó egyén számos testhelyzeti változtatást, ásítást, 

nyújtózkodásokat, forgást végez, melyek nem fordulnak elő a tudat patológiás változása esetén (2. ábra). 

4.53. ábra - 2. ábra 

 

Szomnolencia (aluszékonyság): az éberség szintjének enyhe-közepes mértékű csökkenése, melyet a környezet 

iránti csökkent érdeklődés kísér (1. ábra). Az aluszékony beteg magára hagyva elalszik, de enyhe (verbális vagy 

enyhe taktilis) ingerekre, esetleg mérsékelt intenzitású ingerekre ébreszthető, és ekkor cselekedete adekvát, de 

kissé meglassult. 

Sopor: mély alvási, illetve válaszképtelenségi állapot, melyből az egyén erős és ismételt ingerekkel 

felébreszthető, de utána azonnal visszaalszik (1. ábra). Maximálisan ébresztett állapotban is kognitív 

funkciózavar figyelhető meg, és a beteg nem képes adekvát kommunikációra. 

9.3.1. 3.1. Kóma 

A kóma a teljes eszméletlenség állapotát jelenti: a kómában lévő egyénre az éberség és a tudatosság teljes 

hiánya jellemző (1. ábra). Kómában a szemek állandóan csukva vannak, a beteg még a legerősebb stimulusokra 

sem reagál, és akaratlagos magatartási válasz semmilyen megnyilvánulása sem detektálható. Ártalmas 

stimulációra a betegek egyáltalán nem mozognak, vagy csak sztereotíp reflexmozgásokat végeznek (2. ábra). 

A kóma jellemzően agytörzsi vagy kétoldali kiterjedt féltekei károsodást követően lép fel. 

A szinkópétől, agyrázkódástól vagy más átmeneti eszméletvesztéssel járó állapotoktól való elkülönítés miatt a 

kómának egy órán túl kell fennállnia. A valódi kóma azonban csak ritkán áll fenn egy hónapnál hosszabb ideig 

komplikáló metabolikus, infektív vagy toxikus faktorok jelenléte nélkül. Általánosságban, a túlélő komatózus 

betegek vagy fokozatosan visszanyerik eszméletüket vagy 2-4 héten belül vegetatív állapotba kerülnek (3. 

ábra). 

4.54. ábra - 3. ábra 
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A kómás állapot prognózisa összetett, függ az etiológiától és a sérülés súlyosságától. 

Fluorodeoxiglukóz (FDG)-PET vizsgálatok alapján a traumás vagy hypoxiás eredetű kómás állapotokban a 

szürkeállomány anyagcseréje a normál érték 50-70%-ának felel meg. Ez az érték hasonló általános 

anesztéziában is. Emellett a posztanoxiás kómából felébredő betegekben is megfigyelhető csökkent agyi 

metabolizmus, mely a normál érték 75 %-ig is süllyedhet. Jelen ismereteink szerint azonban nincs bizonyított 

kapcsolat a PET-vizsgálatokkal mért glukóz vagy az oxigén agyi metabolikus szintje és a betegség kimenetele 

között. 

9.3.2. 3.2. Agyhalál 

Az agyhalál az összes agyfunkció irreverzibilis megszűnésének következménye, mely az agyi aktivitás klinikai 

és neurofiziológiai jeleinek teljes hiányával tásul (2. ábra). 

Az agyhalál diagnózisa 6-24 órán belül a következő kritériumok alapján állítható fel: 

• A kóma oka egyértelműen tisztázott, és bizonyított, hogy a beteg gyógyíthatatlan strukturális 

agykárosodásban szenved. 

• Korrigálandó vagy kizárandó minden komplikáló faktor, mint a gyógyszer-intoxikáció, metabolikus zavar és 

hipotermia. 

• Bizonyítandó valamennyi agytörzsi reflex kiesése és a folyamatos apnoe jelenléte a komatózus betegben. 

Az agyfunkciók megszűnését három független vizsgálónak kell megállapítania, akiknek egyet kell érteniük 

abban, hog az agyhalál összes kritériuma fennáll. 

Agyhalott betegekben az agyi perfúziót és metabolizmust mérő funkcionális képalkotó eljárások a jellegzetes 

„üres koponya jelenséget” („empty skull phenomenon”) mutatják, mely megerősíti a neuronális aktivitás hiányát 

az agy teljes területén. 

9.3.3. 3.3. Vegetatív állapot 
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A vegetatív állapotot (más néven nem reagáló éber állapot, vigil kóma, apalliumos állapot) éber tudatszint 

jellemez, mely mellett öntudatra és a környezet létezése iránti tudatosságra utaló semmilyen jel nem észlelhető 

(1. ábra). Klinikailag vegetatív állapotban a betegek spontán lélegeznek, szemüket spontán vagy ingerre nyitják, 

de csak környezetükkel nem összefüggő, reflexes viselkedést (spontán vagy ingerre fellépő sztereotíp 

mozgások, mint pislogás, grimaszolás, sírás vagy nevetés, fogcsikorgatás, nyelés, a kézszorítás, morgás vagy 

nyögés) mutatnak. Jellemzően a betegek szemükkel tartósan nem fixálnak semmire, de ritkán röviden 

követhetnek a tekintetükkel mozgó tárgyakat vagy kis ideig fordulhatnak hangos zaj irányába. Vegetatív 

állapotban a kardiopulmonális funkciók és az autonóm funkciók agytörzsi szabályozása megtartott, mely az alsó 

agytörzs ép működésre utal. Vegetatív állapotban a betegek mélyreflexei és agyideg-reflexei épek. A 

betegeknek nincs normális alvás-ébrenléti ciklusuk, az EEG–jük jellemzően monoton, lassult tevékenységet 

regisztrál, függetlenül attól, hogy szemeik nyitva vagy csukva vannak, vagy a normál elektroencefalográfiás 

alvás-ébrenléti mintázat töredékes komponensei láthatóak. A szemnyitási periódusok alatt csak durva ébredési 

mintázat figyelhető meg, mely a felső agytörzsi magvak működésének eredménye lehet (2. ábra). 

A vegetatív állapot klinikai kritériumai a következők: 

• Nincs arra utaló jel, hogy a beteg bármely időpillanatban tudatában van környezete vagy önmaga létezésének. 

• A beteg nem mutat akaratlagos választ vizuális, auditoros, taktilis vagy ártalmas ingerekre. 

• Nincs a beszédértésre vagy –kifejezésre utaló jel. 

• Szemnyitási és -zárási ciklusok jelenléte, melyek alvást és ébrenlétet utánzó megjelenésűek lehetnek. 

• A légzés és a keringés fenntartásához elégséges hipotalamikus és agytörzsi funkciók megtartottak. 

Vegetatív állapot előfordulhat a tudat visszanyerését megelőző átmeneti állapotként, vagy súlyosabb 

agysérülések esetében krónikussá válhat. A felépülés valószínűsége az idő múlásával egyre kisebb (3. ábra). A 

perzisztáló vegetatív állapot fogalma használt azon betegek esetében, akik traumás, vagy nem traumás 

agykárosodást követően 1 hónapnál hosszabb ideig vannak vegetatív állapotban. A nemzetközi irányelvek 

szerint permanens vegetatív állapotról akkor beszélünk, ha traumás agyi sérülést követően 12 hónapon át, nem 

traumás agyi károsodást követően pedig az USA irányelvei szerint 3, míg az Egyesült Királyság irányelvei 

szerint 6 hónapon keresztül áll fenn vegetatív állapot. Ilyen időtartamú vegetatív állapotok esetén a felépülés 

valószínűsége minimális. A „Multi-Society Task Force on Persistent Vegetative State” vizsgálat azt találta, hogy 

traumás agysérülés után kialakult vegetatív állapotból az első 3 hónapon belül a betegek 33%-a épült fel, 3-6 

hónapon között 13 %-uk, és 6-12 hónap között 6%-uk. 

A vegetatív állapot patológiai hátterében általában kiterjedt agyikérgi károsodás áll, melyet agyi hypoxia 

okozott, vagy létrejöhet súlyos fejsérülés következtében kialakult kiterjedt szubkortikális károsodás 

eredményeként. Kevésbé gyakori megjelenésű formáját felső agytörzsi és kiterjedt talamusz lézió okozza, mely 

általában az artéria basilaris ellátási területét érintő stroke-kokban fordul elő. Ezzel ellentétben a formatio 

reticularist, a hipotalamuszt és a bazális előagyat magábó foglaló éberségi struktúrák relatíve megkíméltek 

maradnak. 

Vegetatív állapotú betegek FDG-PET vizsgálatai egészséges kontroll csoporttal összehasonlítva a globalis 

anyagcsere 40-50%-os csökkenését mutatják, de ez az arány idővel tovább csökkenhet 30-40%-ra. Általános 

anesztéziában és lassú hullámú alvás (NREM) alatt egészséges kontroll egyénekben az agyi anyagcsere 

folyamatok ehhez hasonló csökkenése figyelthető meg. Általánosságban, az anyagcsere-csökkenése egészséges 

kontroll egyénekkel összehasonlítva kisebb mértékű az agytörzsben, és kifejezettebb az agykéregben és a 

szubkortikális magvakban, melyen belül ez a legkövetkezetesebben a külső és belső tudatossági hálózatokban és 

a talamuszban jelentkezik. Vegetatív állapotban az agytörzs és a társuló struktúrák metabolizmusának relatív 

megtartottsága elégséges az éberség és az autonóm funkciók fenntartásához. 

9.3.4. 3.4. Minimálisan tudatos állapot (minimally conscious state, MCS) 

Minimálisan tudatos állapotban a betegek éberek, és a tudatosság ugyan fluktuáló, de reprodukálható jeleit 

mutatják (1. ábra). A betegek képesek érzelmi és célirányos viselkedési válaszokra, mint szóbeli utasításra adott 

válasz, tárgymanipuláció, ártalmas ingerekre adott célirányos válasz, vizuális követés és fixáció (2. ábra). A 

minimálisan tudatos állapotot újabban a viselkedési válaszok összetettsége alapján minimálisan tudatos állapot 

plusz (MCS+) és minimálisan tudatos állapot mínusz (MCS-) csoportokra osztják fel. Az MCS- olyan betegeket 

foglal magába, akik a viselkedési interakcióknak és a nem-reflexes mozgásoknak csak alacsony szintjét 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonóm idegrendszer  

 966  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mutatják. Ezen betegek célirányos viselkedést mutathatnak káros ingerekkel szemben, vagy végezhetik mozgó, 

felbukkanó ingerek vizuális követését. A környezet ingerei kiválthatnak adekvát érzelmi válaszokat, például 

családtag láttán vagy hangja hallatán sírást, vagy nevetést. Az MCS+ betegekre komplexebb viselkedés 

jellemző, úgymint utasítások követése, nyelvi értés, intelligens verbalizáció, vagy verbálisan, illetve 

gesztusokkal igen/nem válaszok adása. 

A minimálisan tudatos állapot bizonytalan ideig perzisztálhat, vagy a tudat teljes visszanyeréséig javulhat (3. 

ábra). 

A minimálisan tudatos állapot hátterében a vegetatív állapotban előforduló mintázathoz hasonló agysérülés 

fordul elő, azonban a túlélő idegsejtek aránya nagyobb, ezáltal elégséges kapcsolatot biztosítanak a kortex, a 

talamusz és az agytörzsi éberségi központok között. Összességében az agyi metabolizmus csökkent, de a 

vegetatív állapotban megfigyeltnél kevésbé kifejezett mértékben. Minimálisan tudatos állapotban a precuneus a 

vegetatív állapothoz képest magasabb aktivitást mutat és kevésbé kiterjedt a kortikális hipometabolizmus is. 

Minimálisan tudatos állapotban a külső tudatossági hálózat kisebb mértékben érintett, mint a belső, mely a 

betegek éntudatosságának károsodását tükrözheti. FDG-PET vizsgálatok különbséget mutattak ki a MCS+ és az 

MCS- állapot agyi metabolizmusa között. MCS- betegekben relatív hipometabolizmust detektáltak a bal féltekei 

beszédközpontban, mely arra utal, hogy ezen betegek különböző súlyosságú afáziában szenvednek. 

Funkcionális MRI vizsgálatok arra utalnak, hogy szenzoros ingerek alkalmazásakor a minimálisan tudatos 

állapotú betegekben hasonlóan, mint az egészséges kontrollokban magasabb rendű asszociációs kérgi területek 

aktiválódnak, míg a vegetatív állapotú betegekben legfeljebb a primer szenzoros kéreg aktiválódik. Ugyanakkor 

egészséges kontrollokkal összehasonlítva, a minimálisan tudatos állapotban az aktiváció hasonló mintázatát csak 

erőteljesebb inger tudja kiváltani. Érdekes módon minimálisan tudatos állapotban emocionális jelentéssel bíró 

hangok (gyermeksírás, családi történet mesélése) az agyi aktivációt erőteljesebben fokozzák, mint a jelentést 

nem hordozó hangok. 

9.3.5. 3.5. Locked-in (bezártság) szindróma 

A locked-in szindrómában nincs tudatállapot-változás, azonban a betegek megjelenése nagyon hasonlíthat a 

vegetatív állapotban jelentkező magatartási mintázathoz, mely miatt hibás diagnózis felállítása könnyen 

előfordulhat. A locked-in szindrómában szenvedő betegek ugyanis nem tudnak mozogni és beszélni, de 

vertikális szemmozgásokkal és pislogással képesek a környezetükkel kommunikálni (1. ábra, 2. ábra). A 

betegek megtaníthatók arra, hogy a pislogást mint jelrendszert használják a válaszadásnál. A locked-in 

szindróma oka a kortikospinális és kortikobulbáris leszálló pályák megszakadása, melynek következtében 

szelektív szupranukleáris motoros de-efferentáció jön létre tetraplégiával és az alsó agyidegek bénulásával, nem 

alakul ki azonban tudat- vagy kognitív zavar. A motoros károsodás kiterjedése alapján a locked-in szindróma 

különböző típusai fordulhatnak elő: a klasszikus locked-in szindrómában teljes immobilitás (tetraplégia) mellett 

megtartott a vertikális szemmozgás és a pislogás; az inkomplett locked-in szindrómában maradvány, nem-

okuláris akaratlagos mozgások (fej- vagy ujjmozgások) fordulhatnak elő; totális locked-in szindrómában a 

betegek teljesen immobilisak és semmilyen kontrollált szemmozgásra nem képesek. 

A locked-in szindróma neuropatológiai alapja általában a híd ventrális részének kétoldali léziója. Jóval 

ritkábban mesencephalon lézió következménye is lehet. A locked-in szindróma etiológiai hátterében 

leggyakrabban vascularis ok áll, nevezetesen az artéria basilaris okklúziója. Hasonló klinikai kép fordulhat elő 

néha a hídban elhelyezkedő tumor, vérzés, centrális myelinolysis, traumás agykárosodás vagy agytörzsi 

encefalitisz esetében is. Valamennyi esetben a felépülés csak kivételesen fordul elő. 

Az EEG általában normális aktivitást mutat. PET vizsgálatok locked-in szindrómás betegekben magasabb agyi 

metabolikus aktivitást jeleztek, mint vegetatív állapotú betegekben. A PET vizsgálatok arra utalnak, hogy 

egészséges kontroll egyénekkel összehasonlítva egyetlen szupratentoriális kortikális régió sem mutat 

szignifikánsan alacsonyabb anyagcserét locked-in szindrómában. Továbbá locked-in szindrómás betegekben az 

amygdala helyileg fokozott aktivitását mutatták ki. Számos PET-tanulmány igazolta egészséges önkéntesekben 

az amygdala aktivációját negatív érzelmek (pl. félelem és szorongás) hatására. Mivel idegi aktivitás csökkenés 

egyik kérgi régióban sem figyelhető meg, így feltételezik, hogy a fokozott amygdala aktiváció az ép tudatú, 

szenzitív egyén rémítő helyzethez hasonlítható, aki frusztrációt, stresszt és gyötrelemet él át saját mozdulatlan 

testébe bezárva. 

9.3.6. 3.6. Delirium/akut zavart állapot 

A jelenleg érvényes DSM kritériumok szerint a delíriumot (vagy nevezik akut zavart állapotnak is) rapid 

kezdetű tünetek jellemzik, melyek egy napon belül is fluktuáló tendenciát mutathatnak megváltozott 
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tudatszinttel, a mentális képességek globális zavarával vagy perceptuális zavarokkal, és hátterében fizikai ok, 

intoxikáció/megvonás, vagy egyéb multiplex etiológia igazolható. A delíriumra az éberség megváltozása, 

dezorientáció, a rövid-távú memória romlása, a figyelem fenntartásának és áttolásának csökkent képessége, 

felbomlott gondolkodás, perceptuális zavarok, érzékcsalódások és/vagy hallucinációk és az alvás-ébrenléti 

ciklus felborulása jellemző. 

9.3.7. 3.7. Abulia és akinetikus mutizmus 

Mind az abuliát, mind az akinetikus mutizmust a motiváltság és a kezdeményezés jelentős csökkenése jellemzi. 

Az abuliás betegek általában teljesen ébernek tűnnek, azonban párbeszédet, cselekvést nem kezdeményeznek, és 

verbális ingerre is csak lassan, ha egyáltalán válaszolnak. Azonban megfelelően intenzív stimulációra a betegek 

normálisnak számító kognitív funkciókat mutatnak. Az abulia átmehet akinetikus mutizmusba. Akinetikus 

mutizmusban a betegek éberek, de spontaneitásukat és motoros műveletek kezdeményezésének képességét 

teljesen, vagy csaknem teljesen elvesztették, bár a motoros rendszereken belül nincs károsodás. Következésképp 

a betegek mozdulatlanul fekszenek (súlyos akinesia), nem beszélnek (mutizmus), és érzelmeket nem fejeznek 

ki. Súlyos eseteket a vegetatív állapottól csak a megőrzött vizuális fixáció és a finom követő szemmozgásokkal 

végzett vizuális követés különíti el. Akinetikus mutizmusban a betegek időnként követhetnek utasításokat, 

melyeket azonban általában hosszabb latenciával hajtanak végre. 

Az abulia és az akinetikus mutizmus hátterében álló patológia az esetek többségében a mediofrontalis lebenyek 

és az anterior cinguláris kéreg bilaterális károsodása, melyet térfoglaló folyamat vagy artéria cerebri anterior 

területi infarktus hozhat létre. Kialakulhat még kétoldali törzsdúci lézió, dorzális és centrális talamusz lézió, 

vagy középagyi károsodás következtében is, mivel ezek a területek a célirányos viselkedés kiváltásában 

szorosan együttműködnek a frontális lebenyekkel. 

9.3.8. 3.8. Pszichogén válaszképtelenség/Katatónia 

A pszichogén válaszképtelenség előfordulása ritka, és elkülönítése strukturális betegségek által okozott 

állapotoktól sokszor nagyon nehéz. Számos pszichiátriai betegség okozhat pszichogén válaszképtelenséget. 

Ezek közé tartozik: (1) a konverziós reakció, mely személyiségzavar, súlyos depresszió, szorongás vagy akut 

szituációs reakció másodlagos következménye lehet; (2) a katatón stupor, mely gyakran skizofrénia 

megnyilvánulása; (3) a disszociatív vagy „fúga” állapot és (4) a faktíciózus zavar, vagy szimulálás. A 

pszichogén válaszképtelenség bármely fajtájának diagnózisához demonstrálni kell azt, hogy mindkét agyfélteke 

és az agytörzsi aktiváló rendszer fiziológiás funkciója kiváltható, annak ellenére, hogy a beteg látszólag nem 

reagál a környezetére. A beteg csukott, nyitott vagy félig-nyitott szemmel fekszik és környezetére nem figyel. 

Előfordulhat, hogy fenyegető vizuális stimulusra nem pislognak, viszont spontán pislogás megfigyelhető. Ha 

akarattal megpróbáljuk nyitni a zárt szemhéjakat, a beteg gyakran aktívan ellenáll, és mihelyst elengedtük a 

szemhéjakat gyorsan összezárja azokat. A pupillák enyhén dilatáltak lehetnek, de egyenlőek és fényre jól 

reagálnak. Katatóniában szenvedő betegek nem végeznek akaratlagos, vagy ingerre adott mozgásokat és nem 

húzódnak el az ártalmas ingerektől sem. A légzésszám és -mélység általában normális, de bizonyos esetekben a 

betegek hiperventillálnak. Az EEG megegyezik az egészséges éber alanyokban regisztrált aktivitással (2. ábra). 

Kalorikus ingerlés során a tónusos bulbusdeviáció vagy teljes válaszhiány helyett mindig normális, 

kompenzatorikus gyors fázissal bíró nisztagmus váltható ki, melynek gyors komponense a jéghideg vizes 

irrigációval ellentétes irányú. A kalorikus ingerlésre megjelenő normális nisztagmus arra utal, hogy a 

nisztagmus gyors komponenséért (kompenzatórikus szakkád) felelős magasabb agykérgi struktúrák épek. 

9.3.9. 3.9. Epilepsziás rohamok 

Az epilepsziás rohamokat intenzív, repetitív neuronális kisülések jellemezik, melyeket különböző fokú és 

időtartamú posztiktális cerebrális metabolikus depresszió követ. Az epilepsziás rohamok drámaian ronthatják a 

beteg tudatállapotát csökkent éberségi szint és/vagy megváltozott tudatossági állapot formájában. A generalizált 

tónusos-klónusos roham, az absence és a temporális lebeny komplex parciális rohama tartozik azok közé a 

rohamtípusok közé, melyek a leggyakrabban társulnak megváltozott tudatszinttel. Generalizált tónusos-klónusos 

rohamokban az epilepsziás aktivitás mind a kortikális, mind a szubkortikális struktúrákat involválja, mely teljes 

eszméletvesztést eredményez. Temporális lebenyi komplex parciális rohamokban az epilepsziás aktivitás a 

mesiotemporális lebenyről a szubkortikális struktúrákra (medialis talamuszra) és a felső agytörzsre terjed, mely 

utóbbi gátolja a bilaterális fronto-parietális kérgi területek aktivációját, és ezáltal felelős a késői iktális és a 

közvetlen posztiktális szakban észlelhető viselkedési válaszképtelenségért vagy tudatzavartért (1. ábra). 

9.4. 4. A nem reagáló beteg fizikális vizsgálata 
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Kontaktusba nem vonható beteg esetében a tudatállapot felmérésének kulcselemei a következők: (1) a beteg 

tudatszintjének megállapítása, (2) légzésminta, (3) a pupillák mérete és fényreakciói, (4) szemmozgások és 

vesztibulo-okularis válaszok, valamint (5) motoros válaszok. 

A vizsgálat a beteg tudatszintjének informális felmérésével kezdődik. Először az orvos megszólítja a beteget. Ha 

a beteg nem reagál a normális hangra, az orvos hangosabban szól, és megrázza a beteget. Ha a beteg erőteljes 

rázásra és hangra sem reagál, akkor a vizsgáló fájdalomingert alkalmaz a beteg felébresztésére. Regisztrálni kell 

a beteg felébresztéséhez szükséges erőfeszítés fokát és az adott válasz sebességét, mivel ennek megfigyelése 

iránymutató az éberség szubjektív és objektív felmérésénél. Ha hiányzik a spontán, vagy ingerléssel provokált 

szemnyitás, akkor a kómás állapot formálisabb vizsgálatát kell elvégezni. 

A spontán légzésminta, a légzésszám és a légzés mélységének megfigyelése a válaszképtelen betegben fontos 

információt nyújthat az agykárosodás szintjét és típusát illetően. Cheyne-Stokes légzés fordulhat elő metabolikus 

encefalopátiákban, valamint az előagy és a diencefalon funkcióját károsító léziók esetében. A Cheyne-Stokes 

légzés hiperpnoés és apnoés periódusok szabályos váltakozásából álló periodikus légzésminta. A légzés 

mélysége a hiperpnoés fázis kezdetén egyenletesen növekszik légzésről légzésre, majd mikor eléri a csúcsot 

hasonló egyenletes csökkenés indul el az apnoés periódusig, melyet általában a mintázat 10-20 ms múlva ér el. 

A hiperpnoés fázis általában tovább tart, mint az apnoés. Centrális neurogén hyperventilláció leggyakrabban 

metabolikus encefalopátiában fordul elő, de ritkán magas agytörzsi tumorok esetében is megfigyelhető. A 

légzésmintát mély, gyors, > 24/min légzésfrekvenciájú légzés jellemzi. Apneuziás légzés bilaterális híd 

magasságú léziót elszenvedett betegekben fordulhat elő. Az apneuzis légzési szünetet jelent a teljes belégzés 

állapotában. Az ataxiás légzés szabálytalan, ziháló légzés, mely pontomedullaris junkció magasságában 

elhelyezkedő léziókban fordulhat elő. 

A pupillareakciók vizsgálatának fontos lokalizációs értéke van és elkülöníthet strukturális agykárosodásokat 

metabolikus/toxikus okoktól, mivel az utóbbiakban a pupillareakciók általában épek. A pupillatágasságot a 

szimpatikus (pupilla dilatatoros) és a paraszimpatikus (pupilla konstriktor) pályák működése közötti komplex 

kapcsolat határozza meg, mely szorosan összefonódik a felszálló éberségi rendszer komponenseivel. 

Az okulomotoros rendszer vizsgálata éber állapotban magában foglalja mind az akaratlagos, mind a reflexes 

szemmozgások vizsgálatát. Tudatzavar esetén ezt a spontán és a reflexes szemhéj- és szemmozgások 

megfigyelése jelenti. Észre kell venni a spontán pislogás során jelentkező esetleges aszimmetriát (arcideg-

bénulás), a szemhéj helyzetét nyugalomban (ptosis jelenléte), és csukott szemmel fekvő válaszképtelen betegben 

a szemhéjak felemelésekor és elengedésekor észlelt tónust és záródást. Fenyegető vizuális inger kiváltotta 

reflexes pislogás (oculopalpebralis reflex) látótér-defektusról informálhat. A közepesen élénk cornea-reflexek és 

a bulbusok szehéj nyitásakor észlelt emelkedése (Bell-jelenség) ép agytörzsi reflex- működés jelei. A nyugalmi 

szemállás és a spontán szemmozgások vizsgálata nagy mértékben hozzájárulhat az agyi lézió természetének és 

lokalizációjának megállapításához. A szemállás lehet konjugált, diszkonjugált, vagy divergens helyzetű. A 

szemek konjugált laterális deviációja a szupranukleáris tekintésközpontok (frontalis tekintőmező, laterális pons) 

destruktív, vagy irritatív lézióját jelzi (Videó 1). 

1. videó. 

 

1. videó. 

A diszkonjugált szemállás/szemmozgás (oculomotorius vagy abducens mag- vagy ideglézió, internukleáris 

oftalmoplégia [INO], skew deviation) agytörzsi sérülés gyanúját kelti. Spontán szemmozgások, melyek a 

szemek lassú, konjugált, random deviációjával járnak (úszó szemmozgások), repetitív, ritmusos és konjugált 

horizontális szemmozgások (periodikus alternáló szemmozgások), nisztagmoid szemmozgások utalhatnak 

metabolikus encefalopátiára vagy struktúrális agytörzsi lézióra. A vesztibulo-okuláris reflexet az 

okulocephalikus reflex-szel (vagy más néven babafejtünet) teszteljük. Emellett a kalorikus ingerléssel kiváltott 

vesztibulo-okuláris válaszok vizsgálatais fontos. Spontán nisztagmus jelenléte komatózus betegben roham 

aktivitásra utalhat. A köhögési, vagy garatreflex vizsgálata az endotracheális tubus mozgatásával, vagy 

szívásával történik és fontos része az alsó agytörzsi funkciók értékelésének. 

A motoros válaszok vizsgálatának a beteg általános válaszkészségére kell fókuszálnia. Az izomtónus petyhüdtté, 

spasztikussá, rigorossá válhat vagy gegenhalten alakulhat ki. Az izomerő meghatározásakor a szenzoros 

stimulációra adott legjobb motoros választ kell értékelni. A fájdalomingerre adott válaszok lehetnek 

megfelelőek, nem megfelelőek és hiányozhatnak. Megfelelő válasz esetén a beteg próbálja elkerülni az ingert, 

például az inger eltolásával vagy elhárítási kísérlettel. A motoros válasz társulhat arcgrimaszolással, vagy a 
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mozgás általános fokozódásával. Nem megfelelő hárítási válasznak tekinthető a sztereotíp elhúzódás, amilyen a 

triflexiós válasz az alsó végtagokban, vagy az ujjak, a csukló és a könyök flexiója. Ilyen spinalis szintű motoros 

mintázatok súlyos agykárosodást szenvedett betegekben, sőt agyhalottakban is előfordulhatnak. Fontos felmérni 

a válaszok aszimmetriáját is. Az egyik oldali hárítás elmaradása jelezhet szenzoros és motoros károsodást is, 

azonban ha arcgrimaszolás, vérnyomás-emelkedés, pupillatágulat vagy ellenoldali mozgás jelenik meg, akkor a 

defektus motoros eredetű. 

A mélyreflexek, a bőrreflexek, a talpi válasz és a prefrontális reflexek tudatzavar esetén eltérést mutathatnak. 

Kóros testhelyzetet hozhat létre a törzs és a végtagok sztereotíp tartása. A felső végtagok flexiós, az alsó 

végtagok extenziós tartása dekortikációs tartásnak felel meg. A dekortikációs állapot általában az előagytól a 

rostralis középagyig terjedő kiterjedt léziók okozta agykárosodás eredménye. Valamennyi végtag extenziós 

tartását decerebrációs tartásnak hívjuk, mely a dekortikációs tartásnál súlyosabb állapotot tükröz. 

A tudat tartama és a kognitív működések csak bizonyos fokban megtartott éberségi szint esetén vizsgálhatóak. 

Továbbá a beteg éberségi szintje ép lehet (tartósan nyitott szem) a tudatosság jelei nélkül, mint ahogy az 

vegetatív állapotban is előfordul. A kifelé irányuló tudatosság meghatározása az automatikus motoros válaszok 

és a nem-reflexes célirányos akaratlagos izommozgások, vagy utasításra adott reprodukálható válaszok 

elkülönítésén alapszik. Ilyen tudatos viselkedés lehet a szemek követő mozgása, fájdalomra adott lokalizált 

válaszok, egészen az utasítások pontos követésének képességéig és tárgyak (pl. egy fésű vagy fogkefe) 

rendeltetésszerű használatáig. Megjegyzendő, hogy a motoros rendszereket érintő bármely szintű strukturális, 

vagy funkcionális károsodás esetén a beteg képtelen lehet utasításokat végrehajtani ép felfogóképesség és 

szándék ellenére. A motoros válaszok lehetnek következetlenek, nagyon kicsik és könnyen kimerülők, mely 

miatt az ilyen vizsgálat különösen nagy kihívást jelentő. A helyzetet tovább bonyolítja, ha a betegben a verbális 

és non-verbális kommunikációs készségekért felelős agyterületek is károsodnak, mint afázia, agnózia vagy 

apraxia esetében. 

9.4.1. 14.1. Viselkedési skálák 

A pontos diagnózis felállítása rendkívül fontos nemcsak a napi ellátás (különösen a fájdalomterápiában) és az 

életvégi döntések szempontjából, hanem prognosztikai megfontolásokból is, mivel a minimális eszméletet 

mutató állapot funkcionális kimenetele kedvezőbb, mint vegetatív állapoté. Számos viselkedési skálát 

fejlesztettek ki és validáltak a tudat szintjének felmérésére és a pontos diagnózis felállítására. 

9.4.2. 14.2. Glasgow Coma Skála (GCS) 

A GCS volt az első, validált pontozóskála, melyet a tudatszint intenzív osztályokon történő monitorozására 

fejlesztettek ki. Ez a skála viszonylag rövid és könnyen beilleszthető a rutin klinikai gyakorlatba. Három alskálát 

foglal magába, melyek az éberségi szintet, a motoros funkciókat és a verbális képességeket tesztelik. Az 

alskálákra adott pontokat össze kell adni, így a teszt egy 3 és 15 közé eső összpontszámot fog adni (4. ábra). A 

GCS-t sokan bírálják bírálják (sok benne a szubjektív elem, a szemtraumás, tracheostomizált vagy 

légzéstámogatott betegek pontozása problematikus), mégis napjainkban is széles körben használják. 

4.55. ábra - 4. ábra 
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9.4.3. Tesztkérdések 

Többszörös választás: 

Ha 1, 2, 3 igaz: A 

1, 3 igaz: B 

2, 4 igaz: C 

4 igaz: D 

1, 2, 3, 4 igaz: E 

1. Megváltozott éberségi szinttel járó tudatzavar: (C) 

1. locked-in szindróma 

2. szoporózus tudatzavar 

3. komplex parciális roham 

4. fiziológiás alvás 
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2. Megváltozott tudatossággal járó állapot: (B) 

1. komplex parciális roham 

2. REM alvás 

3. vegetatív állapot 

4. locked-in szindróma 

3. Éberségre jellemző: (D) 

1. külső szenzoros ingerek agykérgi észlelésének képessége, melynek eredményeképpen érzetek és gondolatok 

keletkeznek 

2. megtartott figyelem és rövidtávú memóriafunkció 

3. fronto-parietális kérgi területek működéséhez kötött 

4. a környezeti és a belső ingerek iránti globális viselkedésbeli válaszkészség 

4. Vegetatív állapotra jellemző: (A) 

1. spontán légzés megtartott 

2. éber tudatállapot mellett öntudatra és a környezet tudatos észlelésére utaló semmilyen jel nincs 

3. célirányos viselkedést nem végeznek 

4. a környezetére nem megfelelően reagáló, zavart viselkedésű beteg 

5. Minimálisan tudatos állapotra jellemző: (D) 

1. permanens állapot, melyben a tudatzavar állapota végleges 

2. csak reflexes viselkedés fordul elő 

3. dezorientáció, a rövid-távú memória romlása, a figyelem fenntartásának és áttolásának csökkent képessége 

4. a betegek képesek végrehajtani egyszerű szóbeli utasítást és adekvát érzelmi választ adni 

6. Locked-in szindrómára jellemző: (B) 

1. nem tudatzavar 

2. hátterében általában kiterjedt agykérgi károsodás áll 

3. vertikális szemmozgásokkal és pislogással képesek a környezetükkel kommunikálni 

4. a betegek éberek, de súlyos fokban indítékszegények 

7. Akinetikus mutizmusra jellemző: (A) 

1. a motiváltság és a kezdeményezés jelentős csökkenése jellemzi 

2. intenzív stimulációra a betegek normálisnak számító kognitív funkciókat mutatnak 

3. hátterében általában bilaterális frontalis lebeny károsodás áll 

4. nincs beszédértésre utaló jel 

8. Katatóniára jellemző: (C) 

1. hátterében általában bilaterális frontalis lebeny károsodás áll 
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2. háterében pszichiátriai betegség áll 

3. valamennyi agytörzsi reflex kiesése bizonyítható 

4. nem végeznek akaratlagos vagy külső ingerrel kiváltott mozgásokat 

9. A Glasgow Coma Skálára (GCS) jellemző: (B) 

1. Három alskálát foglal magába, melyek az éberségi szintet, a motoros funkciókat és a verbális képességeket 

tesztelik. 

2. Teszteli a figyelemet, rövidtávú memóriát és exekutív funciókat. 

3. A minimális pontszám 3, a maximális pontszám 15. 

4. A kognitív funkciók rövid, betegágy melletti femérésre szolgál. 

10. Eszméletlen beteg kóros testtartására igaz: (C) 

1. A felső végtagok flexiós, az alsó végtagok extenziós tartása decerebrációs tartásnak felel meg. 

2. A felső végtagok flexiós, az alsó végtagok extenziós tartása dekortikációs tartásnak felel meg. 

3. Valamennyi végtag extenziós tartását dekortikációs tartásnak hívjuk, mely a decerebrációs tartásnál 

súlyosabb állapotot tükröz. 

4. Valamennyi végtag extenziós tartását decerebrációs tartásnak hívjuk, mely a dekortikációs tartásnál 

súlyosabb állapotot tükröz. 

11. Eszméletlen beteg motoros válaszának értékelése: (E) 

1. Fájdalomingerre adott sztereotíp spinális reflexes mozgás agyhalottban is előfordulhat. 

2. Fájdalmas ingerre adott megfelelő motoros válasz esetén a beteg próbálja elkerülni az ingert, mely társulhat 

arcgrimaszolással vagy a mozgás általános fokozódásával. 

3. Fájdalmas ingerre adott nem megfelelő motoros hárítási válasz esetén a felső végtagban flexió, az alsó 

végtagban triflexiós sztereotíp mozgás jelenhet meg. 

4. A fájdalomingerre adott motoros válasz hiányozhat. 

12. Válaszképtelen beteg vizsgálatának fő lépései: (D) 

1. Tudatszint, kognitív működések és a tudat tartalmának vizsgálata. 

2. Spontán légzésminta, légzésszám, légzésmélység, pupillatágasság vizsgálata 

3. A spontán és a reflexes szemhéj- és szemmozgások megfigyelése. 

4. Tudatszint, légzésminta, pupillák, szemmozgások és vesztibulo-okularis válaszok és motoros válaszok 

vizsgálata. 

13. Az éberség fenntartásában résztvevő agyterületek: (E) 

1. hipotalamusz 

2. kétoldali kiterjedt kortikális hálózatok 

3. felső agytörzsi monoaminerg magvak 

4. talamusz, bazális előagy, agytörzsi retikuláris aktiváló rendszer 

14. Az agytörzsi retikuláris aktiváló rendszer működésére jellemző: (B) 
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1. Fontos szerepet játszik az agykéreg fenntartó ingerlésében. 

2. Alapvető szerepe van a tudatosság fenntartásában. 

3. A felső agytörzs tegmentumában (formáció retikulárisz) helyezkedik el. 

4. Gátolja a talamusz intralaminaris magvait és aktiválja a bazális előagyat és körülírt kérgi területeket. 

15. A tudatosság fennállása függ: (D) 

1. szubkortikális rendszerek működésétől 

2. az aszcendáló retikuláris aktiváló rendszer műküdésétől 

3. az éberséget fenntartó központok működésétől 

4. kiterjedt fronto-parietális hálózat működédétől 
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10. 4.j. Tudatzavar megítélése az igazságügyi 
orvostanban – beszámíthatóság véleményezése. – 
Bajnóczky István [Szakmai lektor: Sótonyi Péter] 

Elöljáróban elengedhetetlen néhány alapvető jogi fogalmat tisztázni. Egy cselekmény akkor büntethető, ha 

veszélyes a társadalomra, és a törvény (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – hatályba lép 2013. 

július 01. – továbbiakban Btk.) büntetni rendeli. A cselekmény büntethetőségének feltétele, hogy megvalósuljon 

a büntető törvényben meghatározott tényállás. A tényállásnak négy eleme van, ezek közül bármelyik hiányzik, a 

bűncselekmény nem valósul meg, azaz a cselekmény nem büntethető. Az egyik tényállási elem a bűnösség (a 

cselekmény alanyi oldala). 

A beszámíthatóság véleményezésének törvényben előírt szabályai vannak. 

A Btk. IV. fejezete tartalmazza a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok felsorolását. 

15.§ b) pontja szerint a cselekmény büntethetőségét kizárja vagy korlátozza a kóros elmeállapot.… 

17.§ (1) „Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában követi el, 

amely képtelenné teszi cselekménye következményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésnek 

megfelelően cselekedjen.” 

A 2013. június 30-ig hatályos büntető törvény (1978. évi IV. tv) 24.§ tételesen felsorolja, hogy milyen okból 

következhetett be a kóros elmeállapot (elmebetegség, gyengeelméjűség, szellemi leépülés, tudatzavar, 

személyiségzavar). Az új Btk. indokolása szerint az új szabály azért tekint el a taxatív felsorolástól, mert azt 

kizárólag orvosi kérdésnek tekinti. 

A büntetőeljárás szabályait tartalmazó 1998. évi XIX. Törvény (továbbiakban Be) kimondja: 

99. § (1) „Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, 

szakértőt kell alkalmazni. … 

(2) Szakértő alkalmazása kötelező, ha a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés személy kóros 

elmeállapota, illetőleg kábítószer-függősége. … 

101. § (1) Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni. … 

(2) A halál oka és körülményei, valamint az elmeállapot vizsgálatánál két szakértőt kell alkalmazni. … ” 

105. § (1) A szakértő szakértői vizsgálat alapján ad véleményt. … 

(3) A szakértő a vizsgálat során személyt vizsgálhat meg, hozzá kérdéseket intézhet, … 

106. § (1) A megvizsgálandó személy testének sérthetetlenségét érintő szakértői vizsgálat csak a kirendelő külön 

rendelkezése alapján végezhető. A terhelt és a sértett köteles a szakértői vizsgálatnak, illetve beavatkozásnak 

magát alávetni, kivéve a műtétet és a műtétnek minősülő vizsgálati eljárást. … 

(3) Ha a terhelt a közreműködési kötelezettségét nem teljesíti, vele szemben elővezetésnek és kényszer 

alkalmazásának van helye. Ha a sértett szegi meg a közreműködési kötelezettségét, elővezethető, valamint 

rendbírsággal sújtható.” 

Ha a vizsgálat alapján nem lehet eldönteni, hogy a terheltnél a cselekmény idején (vagy a vizsgálat 

időpontjában) valamilyen – akár tartósan fennálló, akár átmenetileg létrejött – kóros elmeállapotot okozó 
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betegség vagy reakció fennállott-e, és ennek eldöntéséhez a vizsgált személy tartós megfigyelése szükséges, a 

hatóság elrendelheti az elmeállapot intézetben történő megfigyelését (Be 107.§). 

A tudatzavar kóros elmeállapot. 

A „tudatzavar” megjelölés a magyar büntető törvényben 1961. óta szerepel(t). 

1878-ban került jogszabály szövegébe először (1878. évi V. tc.), az „öntudatlan állapot”, ezt később az 

„öntudatzavar” kifejezés váltotta fel (BtÁ 10.§). A „tudatzavar” kifejezés használatát Nyírő javasolta. Az új 

(2013. július 01-én hatályba lépő) büntető törvényben már nem szerepel. 

Az előző fejezet a tudatzavarokat orvos-szakmai szempontból elemzi. 

A szakértői gyakorlatban azonban figyelembe kell venni olyan szempontokat is, melyek nem kizárólag orvosi 

jellegűek. 

Orvos-szakmai szempontból a tudatzavarok két csoportját különböztetik meg: a pszichogén eredetű és az 

organikus eredetű tudatzavarokat. 

A jogalkalmazó szempontjából teljesen közömbös, hogy milyen élettani ok (vagy okok) vezettek a kóros 

elmeállapot bekövetkezéséhez. A szakértőnek a beszámíthatóságot érintő állapot tényleges fennállását kell 

szakmai bizonyítékokkal alátámasztania, ezért a szakértői véleményben – szakértői szempontból is – kevéssé 

jelentős a kóreredet tisztázása. 

A jogalkalmazó (a szakértőt kirendelő) hatóság számára világosan kell elmagyarázni (az írásban előterjesztett 

véleményben, és sokszor a bírósági tárgyaláson, szóban is), milyen szakmai bizonyítékai vannak a kóros 

elmeállapot fennállásának, és sokszor igen nehéz lenne az orvosi ismeretekkel nem rendelkező rendőr, ügyész, 

ügyvéd, bíró számára elmagyarázni, hogy milyen ideg-élettani folyamatok vezettek az állapot kialakulásához. A 

szakértői gyakorlat számára az is követelmény, hogy minden érintett (eljárásban részt vevő) számára világos 

módon fogalmazzon; ne használjon olyan kifejezéseket, melyeket az eljárásban részt vevő személyek nem 

értenek (ezek elmagyarázása olykor hosszabb időt venne igénybe, mint maga a szakértői vizsgálat). 

A tudat – mint az emberi agy tevékenységének legmagasabb rendű képessége – nehezen definiálható fogalom. 

Sokféle meghatározás létezik, következésképp a tudatzavar fogalmát is sokféleképp’ értelmezik; egyetlen, 

mindenki által elfogadott, ugyanazon értelmezésben használatos definíció sem a közfelfogásban, sem a 

pszichiátriában nem ismert. Ha végig gondoljuk, hányféle értelmezésben, szó-összetételben fordul elő 

nyelvünkben a „tudat” fogalma, és hogy ezek a közbeszédben olykor nem is egységes módon értelmezett 

kifejezések, még a szabatosan fogalmazott, a magyar nyelv minden szabályát ismerő (és alkalmazni tudó) 

vélemények is gyakran szorulnak magyarázatra a tárgyaló-teremben. Az eljárásban részt vevők – az eljárásban 

elfoglalt helyük (és „szerepük”) szerint – „egyénenként” más-más értelmezést tartanak fontosnak, vagy 

lehetségesnek. 

Szakértői (és jogalkalmazói) szempontból a legfontosabb kérdés, hogy a megállapított kóros elmeállapot és az 

adott cselekmény milyen összefüggésben van egymással. Egy orvos-szakmai szempontból kétségtelenül 

kórismézhető elmebetegség vagy kóros tudat-állapot a megvalósított cselekmény szempontjából más-más 

jelentőséggel bír; ugyanazon kóros elme(tudat) állapot az egyik fajta cselekménynél beszámíthatóságot kizáró 

ok lehet, másfajta cselekménynél esetleg még beszámíthatóságot korlátozó tényezőként sem vehető figyelembe. 

A heveny toxikus tudatzavarok esetében maga a jogalkotó alkalmazza az „önhibából eredő” állapot 

megkülönböztetését. (Btk. 18. § : „A 17. § nem alkalmazható arra, aki a bűncselekményt önhibájából eredő ittas 

vagy bódult állapotban követi el.”) 

Az ittasság esetében csak kivételesen hivatkoznak az elkövetők arra, hogy „nem vették észre”, amikor alkoholt 

itattak meg velük; a drogok vagy bódító hatású gyógyszerek „észrevétlen” elfogyasztása azonban – elvben – 

nem kizárható (és büntető ügyekben ritkán elő is fordul). 

(Nem mentesíti az elkövetőt, ha nem olvasta el a dobozban található gyógyszer-ismertetőt, és ezért nem tudta, 

hogy tilos a szer hatása alatt gépkocsit vezetni, vagy balesetveszélyes tevékenységet folytatni.) 

Igazságügyi elmeorvos-szakértői szempontból (és didaktikai okokból is) a tudatzavarokat három csoportba 

soroljuk. A tudat tágasságának zavarai, a tudat világosságának zavarai, és a tudat integrációjának zavarai. 
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10.1. 1. A tudat tágasságának zavarai 

Ritkán értékelhetők beszámítást kizáró vagy korlátozó állapotként. Az egy dologra koncentrálás önmagában 

beszűkíti a tudatot, ez az állapot azonban – általában – nem tekinthető kóros állapotnak. A tudat beszűkülését 

jelenti a koncentráció olyan mértékű fokozódása, amely akár monoidesztikus állapottá fajul, hosszabb távon 

elfogultságot eredményez; merevebbé, rugalmatlanná teszi a beállítódást, nehezíti az „átállást”, a mérlegelést, 

ezáltal – hátrányosan – befolyásolja a reagálást. 

Az indulat is a tudat beszűkülését okozza. Az igazságügyi elmeorvos-szakértő számára ilyenkor az indulat 

keletkezésének esetleges kóros oka ad eligazítást abban a kérdésben, hogy az állapot érinti-e a 

beszámíthatóságot. 

Külön említést érdemel a „rövidzárlati cselekmény”, valamint az „erős felindulás”. 

Rövidzárlati cselekményről akkor beszélhetünk, ha az indulat hatására beszűkült tudat miatt a cselekvés – 

mintegy „megkerülve a személyiséget” – közvetlen reakciót eredményez. Általában tartós negatív érzelmi 

feszültség állapotában következik be, a személy a „megoldás kényszerét” érzi, és egyetlen képzetsor tudati 

betörésének engedve cselekszik. Az így véghezvitt cselekvés alkalmatlan a helyzet tényleges megoldására; a 

cselekvő személyiségére nem jellemző („énidegen”); az ötlet betörését azonnal követi a cselekvés. A tudat 

feszes, tiszta; a cselekvő később tisztán emlékszik minden részletre. A személyiségétől idegen cselekvést 

önmagának sem tudja megmagyarázni, az önvád akár depressziót is eredményez. 

Az igazságügyi elmeorvos-szakértő ilyen esetekben – mérlegelve a cselekményt megelőző élethelyzet jellegét és 

tartósságát, a cselekvőre gyakorolt negatív hatás mértékét, a cselekvő személyiségét és magát a cselekvést – 

akár a beszámítási képesség teljes hiányát is megállapíthatja. 

Az „erős felindulás” tudatszűkítő hatását a jogalkotó is elfogadta; az erős felindulásnak azonban „méltányolható 

okból származónak” kell lennie. Az erős felindulásban elkövetett emberölés büntetési tétele jóval alacsonyabb, 

mint az emberülés miatt „alapesetben” kiszabható büntetés. (Btk. 160. § (1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt 

évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. … Btk.161. § Aki mást méltányolható okból 

származó erős felindulásban megöl, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.) 

Az „erős felindulás” és a „méltányolható ok” vizsgálata nem szakértői kérdés, azt maga a jogalkalmazó 

mérlegeli. 

10.2. 2. A tudat világosságának zavarai 

Az éberség (vigilancia) állapotát szokás a tudat energetikai állapotával jellemezni. Az alvás és az ébrenlét 

periódusainak váltakozása élettani; az „átmeneti” állapotok és a (valamilyen okból bekövetkező) felfokozott 

energetikai állapot jelentik a tudat világosságának zavarait. 

Az alvásból történő ébredés és az elalvás általában folyamat, amely – különböző egyéneknél, de sokszor 

ugyanazon személynél is – különböző gyorsasággal történik. Az ébrenlét állapotában is különböző lehet a tudat 

energetikai szintje. Ez a környezeti ingerek mennyiségétől, milyenségétől (erősségétől) függ, az adott 

szituációhoz „igazítva” tartja fenn és irányítja a figyelmet, az élettani határokon belül. 

A tudat energetikai szintjének (világosságának) élettani szintet meghaladó fokozódását valamilyen szer hatása 

okozza. A „stimulálás” következménye – az excitációs szakban – valamilyen inadekvát cselekvés, vagy 

túlméretezett (agresszív) megnyilvánulás lehet. 

Az ilyen szerek – az excitációs szak lezajlása után – általában a tudat homályosulását (bódultság) eredményezik 

(némelyek integrációs zavarokat okoznak). Ezeknek igazságügyi elmeorvos-szakértői konzekvenciája azért 

nincs, mert maga a büntetőjog zárja ki a mérlegelés köréből ezeket azzal, hogy „az önhibából eredő” állapotban 

elkövetett cselekményeknél nem alkalmazható – a beszámíthatóságot egyébként nyilvánvalóan korlátozó – 

mentesítés. (Btk. 18. §) 

Az energetikai szint csökkenését eredményezheti valamilyen testi állapot (betegség) is. Az egyre mélyülő 

álmosság, kóros alvás – az elkövetői oldalon – inkább csak gondatlan cselekményeknél jön szóba; a sértetti 

oldalon a cselekmény minősítésénél bír jelentőséggel. Mind az emberölésnél (Btk. 160.§) mind a testi sértésnél 

(Btk. 164. §) súlyosabb büntetéssel fenyegeti a törvény azt az elkövetőt, aki védekezésre képtelen személy 

sérelmére követi el a cselekményt. 
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A közlekedési balesetek okaként gyakran említett elalvás csak akkor méltányolható ok, ha az álmosságot (az 

elalvást) – a tudat világosságának beszűkülését – olyan betegség vagy állapot idézte elő, amelynek meglétéről a 

gépkocsivezető nem tudott, vagy ilyen állapot bekövetkezésére nem számíthatott. (Az ilyen állapotra hivatkozó 

gépkocsivezetők nem számítanak arra, hogy ha valóban megállapítható náluk olyan betegség vagy állapot, 

amely a vezetés közben bekövetkező rosszullétet, elalvást okozta, kérdésessé válik gépjármű-vezetői 

alkalmasságuk.) 

10.2.1. 2.1. Az ébrenlét és az alvás átmenetének zavara 

Az álomittasság. 

A pszichogén tudatzavarok egyik formája, mely az alvás – álmodás – ébredés élettani folyamatokkal 

kapcsolatos. Ha (általában a kezdeti) mély alvásból hirtelen ébresztik az alvó személyt, a motoros aktivitás 

hamarabb térhet vissza, mint a tudat ébersége. Ebben az állapotban a valós helyzet felismerése „késik”, a 

felébresztett álomképnek tekintheti a történéseket, és hirtelen reakciója „védekezésre” készteti; bántalmazhatja a 

felébresztőt. 

Ugyancsak az alvás első szakaszában fordulhat elő, hogy az alvó hirtelen (spontán) ébred (felriad), nyugtalan 

(szorong), menekül (elrohan) mielőtt tudata „kitisztulna”. Megnyugtatni is nehezen (vagy egyáltalán nem) lehet. 

Ennek az állapotnak büntetőjogi következménye ritkán van, inkább a balesetveszély okoz gondot (esetleg a 

környezetében lévő személyek „gondatlansága” és a „segítségnyújtás elmulasztása” miatt gyanúsíthatják őket). 

Az állapot, mint pavor nocturnus szerepel a szakirodalomban (angolban sleep terror néven is emlegetik). 

Előfordulhat, hogy az álomtartalom lidérces (nyomasztó) jellege „ébreszti fel” az alvót, aki – mintegy folytatva 

az álmodottakat – „védekezik”, és sérülést okozhat a környezetében lévő(k)nek. (Incubus néven kórismézik a 

nagyon ritkán előforduló állapotot.) 

A narkolepszia hirtelen (napközben – akár többször is – bekövetkező, „rohamszerű”) elalvással jár. 

A katalepszia átmeneti, rövid ideig tartó teljes izomtónus-vesztést jelent, amely erős érzelmi hatás 

következtében, hirtelen alakul ki, spontán szűnik. (Epilepszia-ekvivalensnek tekintették, de a kutatások 

eredménye szerint nincs kapcsolatban az epilepsziával.) 

Mindkét állapot inkább a balesetveszély miatt bír igazságügyi jelentőséggel, és inkább a környezetében lévő 

személyek mulasztásának gyanúja szokott felmerülni. 

A tudat világosságának jellegzetes zavara a homályállapot. 

A pszichogén tudatzavarok közé sorolt állapotot régebben tranzitorikus pszichózisnak is nevezték (Vargha M.). 

Általában szélsőséges és intenzív pszichés reakció után alakul ki, gyakran akár érzékcsalódás, élmény-hamisítás 

kíséri. Igazságügyi pszichiáter-szakértői problémát az jelent, hogy a személy – vagy „vágy-beteljesítő”, vagy 

éppen valamilyen élményt elfojtani akaró – törekvése miatt a történteket nem valósághűen idézi fel. 

A rendezett homályállapot (melyet többen a disszociatív zavarok csoportjába sorolnak), olyan állapotot jelent, 

amelyet a környezet nem ismer fel, mivel a személy cselekvései látszólag koherensek, viselkedése rendezettnek 

látszik (legfeljebb „kissé furcsának” találják). A cselekedeteket automatizmusok vezérlik. Ez az állapot 

hosszabb ideig eltarthat, a személy akár hosszabb – teljesen céltalan – utazásra is indulhat, egyéb 

cselekedeteiből is hiányzik a célképzet. Az állapot fennállása alatt személyiségétől teljesen idegen 

cselekményeket követhet el. Az állapot elmúltával „maga is csodálkozik, hogy’ került oda”, ahol az állapot 

megszűnése bekövetkezett; „miért vette meg a teljesen fölösleges dolgokat”? Az emlékezetkiesés olykor teljes, 

máskor homályos „mozaik-emlékképei” megmaradnak. (Mivel a homályállapot fluktuálhat.) 

Igazságügyi pszichiátriai jelentősége akkor van, ha ebben az állapotban valamilyen bűncselekményt elkövetett. 

(A becsületsértéstől az emberölésig terjed azon cselekmények sora, melyeket rendezett homályállapotban 

elkövettek.) 

A homályállapot lehet organikus eredetű is. Vagy valamilyen krónikus mérgezés, vagy testi (agyi hypoxiához 

vezető bármely) betegség. 

Ismert a poszttraumás homályállapot is. Ez az agyat ért erőbehatás (átmeneti keringési zavar) 

következményeként alakulhat ki. A mozgáskészség visszatér, a pszichés állapotot azonban dezorientáció 
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jellemzi. A cselekvések motiválatlanok, a szituációba nem illők, a személyiségtől idegenek. Közúti baleset után 

előfordul a motiválatlan „vakon elfutás”; oka lehet cserbenhagyásnak is. A tanúk általában csak rövid ideig 

észlelik a személy cselekvéseit, ezért magatartásukat nem látják rendezetlennek. A traumás homályállapotot 

létrehozó, átmeneti agyi keringési zavar nem feltétlenül okoz eszméletvesztést. A homályállapotot követő 

emlékezés-zavar élesen körülhatárolt (az organikus elváltozás időtartamára szorítkozik). Az ilyen állapotra 

jellemző, hogy a személy sohasem törekszik a cselekmény elfedésére. 

Az organikus eredetű homályállapotok közül talán a legismertebb az epilepsziás roham utáni (vagy a rohammal 

ekvivalens) tenebrozitás. 

Az organikus tudatzavarok legsúlyosabb formája a delírium. Gyakran alakul ki agyi hypoxiás állapotok átmeneti 

epizódjaként. A szerfüggőségben szenvedő betegek megvonásos delíriuma közismert. Delíriumos állapotban 

hallucinációk, érzékcsalódások jelentkeznek; ezek motiválják a cselekvéseket. A személy minden 

vonatkozásban tájékozatlan (dezorientált); beszéde összefüggéstelen, cselekedetei rendezetlenek. Az állapot 

kóros jellegét laikusok is könnyen felismerik, ezért utólagos kórismézése nem jelent nehézséget a szakértő 

számára. Büntetőjogi jelentősége azért csekély, mert ilyen állapotban bűncselekményt ritkán követnek el; a 

deliráló személy vagy balesetet szenved, vagy bűncselekmény áldozatává válik. 

Bármely homályállapot lezajlása után terminális alvás következhet. Ez nem minden homályállapot után 

következik be, és hiánya nem zárja ki homályállapot kórismézését. 

A homályállapotok igazságügyi pszichiátriai megítélése vonatkozásában is a tudatzavar jellegzetességei 

fontosak, és teljesen közömbös, hogy pszichogén vagy organikus kóreredetűek. 

10.3. 3. A tudat integrációjának zavarai 

A tudat-dezintegráció, tudat-szétesés megnevezés mellett olykor a „tudatborulás” is használatos; utóbbi azonban 

inkább a tudat világosságának zavarait jelenti. A tudat világosságának zavara és integrációjának zavara gyakran 

együttesen fordul elő, és az egyes tünetek (jellemzők) keverednek egymással. 

A tudat szervezettsége (integrációja) azt a tudatműködést jelenti, amely során a szervezetet érő ingereket a tudat 

„szétválogatja”, mintegy fontossági sorrendbe rakja; összeveti a már megszerzett ismeretekkel, tapasztalatokkal; 

elindítja, „megszervezi” a szervezet reakcióját. A dezintegráció azt az állapotot jelöli, amelyben ez a „szervező 

képesség” megszűnik, a folyamatok „szétzilálódnak”, a koherens működés zavart szenved, a tudat szétesik. 

Ha a tudat energetikai zavara ehhez nem társul, „konfúzió”, „amencia” kórismékkel jelöljük az állapotot. (Az 

energetikai zavarral is járó dezintegrációt nevezhetjük „tudatborulásnak”; ebben az állapotban a „tudatos emberi 

lét” gyakorlatilag „eltűnik”.) 

Organikus eredetű integrációs zavar jellemzi a tudathasadás (skizofrénia) aktív szakaszait; bizonyos 

pszichoaktív szerek (első sorban az LSD) hatására is integrációs zavar (súlyos esetben akár teljes dezintegráció) 

következik be. 

Igazságügyi pszichiátriai szempontból ez az állapot – általában – a beszámíthatóság teljes hiányát jelenti. 

10.3.1. 3.1. Kóros (patológiás) részegség 

A tudat integrációs zavarai közül különös jelentőségű a kóros részegség. A heveny toxikus tudatzavarnak – 

amilyen a szokványos részegség által okozott állapot – különleges formáját jelenti; attól nem súlyosságban, 

hanem minőségileg különbözik. 

Egyetlen közös a szokványos és a patológiás ittasságban, hogy mindkettő alkohol hatására következik be. A 

kóros részegség kialakulása teljesen független az elfogyasztott ital mennyiségétől; kialakulhat igen kevés 

alkohol fogyasztásától, de nagyobb mennyiség elfogyasztása után is. A „minőségi intolerancia” olyan 

személynél következik be – teljesen kiszámíthatatlanul és váratlanul – aki más alkalmakkor szokványosan 

reagált az alkoholra. 

(Régebben a patológiás részegséget csak első alkalommal fogadta el a jogalkalmazó, mint beszámítási 

képességet kizáró tudatzavart, a másodikat azért nem, mert a terheltnek már tudnia kellett, hogy szervezete ilyen 

módon reagálhat az alkoholra. Később – első sorban szakértői javaslatok alapján – a jogalkotó és a jogalkalmazó 

is megváltoztatta álláspontját; elfogadta, hogy sértené az emberi jogot az alkoholfogyasztás teljes tilalma, mivel 
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a patológiás ittasság teljesen kiszámíthatatlanul következik be, és lehet, hogy soha többé nem jelentkezik. Nem 

várható el valakitől, hogy életében soha többé, egyetlen csepp szeszesitalt se’ fogyasszon, ha életében egy 

alkalommal előfordult, hogy ilyen állapotában büntetendő cselekményt követett el.) 

Egyes pszichiáterek (addiktológusok) szerint a patológiás ittasság nem önálló identitású kórállapot, hanem 

alkohol által kiváltott, epilepsziás ködös állapot; mások szerint „testileg megalapozható átmeneti alkoholos 

pszichózis”. Alkohológiával foglalkozó pszichiáterek között gyakran hangoztatott nézet, hogy sokkal több 

patológiás ittasság fordul elő, mint amennyiről tudomást szerzünk, hiszen csak azok kerülnek regisztrálásra, 

akik valamilyen büntetendő cselekményt követtek el. A kórállapottal kapcsolatban az jelenti a legfőbb 

nehézséget, hogy közvetlen orvosi észlelés igen kivételes, a büntetendő cselekményt elkövetőknél pedig 

egyáltalán nincs. A szakértői megállapítás mindig utólagos; többnyire a tanúvallomások, az események 

rekonstrukciója alapján történik. 

10.3.1.1. 3.1.1. A kóros ittasság megállapítását megalapozó tünetek és jelek 

(1) az állapot kevés alkoholtól is létrejöhet – (2) a környezete nem tartja ittasnak – (3) a személy kapcsolat-

teremtő (kapcsolat-felvételi; kapcsolat-tartó) képessége súlyosan megnehezül (vagy teljesen megszűnik – (4) az 

adott helyzethez nem illő reakcióval (gyakran túlméretezetten, heves indulattal, „érthetetlen módon”) reagál – 

(5) az adott helyzethez képest inadekvát módon viselkedik (érzékcsalódásai, hallucinációi vannak) – (6) 

viselkedése személyiségétől teljesen eltérő (énidegen) – (7) nem lehet lecsillapítani, mindenki számára 

„hozzáférhetetlen” – (8) az állapotot terminális alvás követi (ébreszthetetlen) – (9) a történtekre egyáltalán nem 

emlékszik (a teljes amnézia néha anterográd, azaz az ittasságát megelőző időre sem emlékszik). 

Ez az állapot – szakértői szempontból – a beszámíthatóság teljes hiányát jelenti. 

A kóros ittasság fent felsorolt ismérvei közül nem minden esetben jelenik meg mindegyik. Az ilyen állapotokat 

abortív patológiás ittasságnak nevezzük. A kóros ittasság abortív formája nem minden esetben jelenti a 

beszámíthatóság teljes hiányát; a tünetek (jelek) mennyisége és minőségi jellemzői alapján lehet eldönteni a 

szakértőnek, hogy az állapot milyen mértékben korlátozta az elkövetőt abban, hogy cselekménye 

következményeit felismerje, vagy, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen. 

A tudatzavarok megállapításánál a szakértő számára alapvető nehézséget jelent, hogy – általában – a vizsgálat 

idején tiszta tudatú személyt vizsgál. A cselekménykori tudatzavar fennállását csak olyan jelekből tudja 

megállapítani, amelyek a vizsgálat idején már nem észlelhetők. A tudatzavarok – általában – múló jellegűek, 

csak igen kivételesen ismétlődnek; ismétlődésük esetén nem ugyanolyan tünetekkel járnak (és – ha ismétlődnek 

is – nincs objektív adat, mert nem vezettek valamilyen büntetendő cselekmény elkövetéséhez). A tudatzavarokat 

kísérő emlékezet-kiesést kritikával lehet csak értékelni, mert gyakran csak védekezésül hangoztatott, és nem 

valós. Találkozik a szakértő olyan esettel is, amikor a ténylegesen kiesett emlékképet az elkövető (vagy a 

sértett) „kiegészíti”, és beszámol olyan eseményről, mozzanatról, amely valójában nem történt meg. A többszöri 

kihallgatás eredményezheti azt is, hogy a valójában meg sem történt események mozaikjaiból „összeállít” 

magának egy olyan esemény-sort, amelyet később valósnak hisz maga is. 

A szakértő segítségére lehet, ha az események időrendjét rekonstruálja, és azt vizsgálja, hogyan illeszkednek 

egymáshoz a vizsgált személy által elmondottak (és a bizonyítási eljárás más adatai). 

A gyógyító orvos nem (vagy alig) találkozik olyan esettel, amikor kétségbevonhatónak kell tekintenie a páciens 

által előadottakat. A páciensnek nem érdeke – sőt érdekeivel ellentétes – hogy félrevezesse kezelőorvosát. A 

kezelőorvos ritkán találkozik disszimulációval, szimulálással, legfeljebb a tünetek súlyosságával kapcsolatban 

előadottak valós voltát mérlegeli. A szakértőnek mindig számolnia kell azzal, hogy – jól vagy rosszul 

értelmezett önérdekből – a vizsgált személy nem a valóságos történetet adja elő. 

10.3.2. Tesztkérdések 

Típus: egyszerű választás. 

1. A beszámíthatóság szakértői megítélésénél hány szakértőnek kell végeznie a vizsgálatot? (C) 

A. Egy szakértő – ha igazságügyi elmeorvostanból szakorvos 

B. Két szakértő – ha egyiknek sincs igazságügyi elmeorvostanból szakorvosi képesítése 

C. Két szakértő – az egyiknek igazságügyi elmeorvostanból szakorvosi képesítéssel kell rendelkeznie. 
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2. A beszámíthatóságot érintő vizsgálatot köteles-e tűrni a terhelt (gyanúsított, vádlott)? (B) 

A. Nem, ha az sértené a személyiségi jogait 

B. Igen, ha azt a hatóság elrendelte. 

C. Szabadon dönt arról, hogy a vizsgálatnak aláveti-e magát. 

3. Ha ambuláns vizsgálattal nem dönthető el, hogy a terheltnél a cselekmény elkövetése idején, vagy a 

vizsgálatkor kóros elmeállapot fennállott-e, kötelezhető-e, hogy elmeosztályon megfigyeljék? (C) 

A. Nem, mert az sérti személyiségi jogait. 

B. Nem, mert elmeosztályon csak köz- vagy önveszélyes állapotú páciens kezelhető. 

C. Igen, ha a szakértő javaslatára a hatóság azt elrendelte. 

4. Lényeges szempont-e, hogy a kizárt vagy korlátozott beszámíthatóságot pszichogén vagy organikus 

eredetű tudatzavar okozza? (A) 

A. Nem, mert a jogalkalmazó szempontjából teljesen közömbös a kóreredet. 

B. Igen, mert az organikus eredetű tudatzavar nem a terhelt akaratán múlik. 

C. Igen, mert az állapot ismétlődésének lehetősége nem azonos a különböző kóreredetű tudatzavaroknál. 

5. Lehetséges-e, hogy a terheltnél megállapítható tudatzavar más-más cselekmény elkövetésével 

kapcsolatos beszámíthatóságot nem, vagy nem egyformán érinti? (C) 

A. Nem, mert a tudatzavar – ha valamennyi cselekmény idején fennállott – azonos állapotot jelent. 

B. Nem, ha a tudatzavar a cselekmény idején fennállott, és csak azt követően szűnt meg. 

C. Igen, ha a tudatzavar – a cselekmény jellege alapján, szakértőileg megállapíthatóan – a cselekmény 

elkövetését nem motiválta. 

6. A heveny toxikus tudatzavar (ittasság, kábítószeres befolyásoltság) lehet-e beszámíthatóságot érintő 

állapot? (C) 

A. Nem, mert a büntető törvény szerint ezt az állapotot maga a terhelt idézte elő. 

B. Nem, mert ilyen állapot sem az organikus, sem a pszichogén eredetű tudatzavarok közé nem sorolható. 

C. Igen, ha az állapot nem a terhelt önhibájából következett be. 

7. A tudat tágasságának zavara érintheti-e a beszámíthatóságot? (C) 

A. Igen, mert a fokozott, erős koncentráció, az erős indulat beszűkíti a tudatot. 

B. Nem, mert ép-lélektani folyamat része. 

C. Igen, ha a tudat beszűkülését kóros folyamat okozza. 

8. Melyik élethelyzetben nem beszélhetünk „rövidzárlati cselekményről”? (B) 

A. Ha a cselekményre az elkövető hosszabb idő eltelte után is élesen emlékszik. 

B. Ha az állapot létrejötte és a cselekmény között hosszabb idő telt el. 

C. Ha a cselekmény nem idegen az elkövető személyiségétől. 

9. Mikor állapíthatja a szakértő, hogy a cselekményt „erős felindulásban” követte el a terhelt? (A) 

A. Soha. Az „erős felindulás” megítélése nem szakértői illetékesség. 
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B. Csak akkor, ha a kiváltó ok és a cselekmény között rövid idő telt el. 

C. Csak akkor, ha méltányolható okból keletkezett. 

10. A tudat világosságának zavarai közé sorolható alábbi állapotok közül melyik lehet 

beszámíthatóságot kizáró (korlátozó) tudatzavar? (B) 

A. Valamilyen szer által okozott excitáció. 

B. Az alvás-ébrenlét határállapota. 

C. Valamely organikus betegség által okozott (kóros) alvás-zavar. 

11. Melyik homályállapot az, amelyet a környezet általában nem ismer fel (vagy nem is gyanakszik a 

tudatállapot megváltozott jellegére)? (B) 

A. Rendezett homályállapot. 

B. Post-traumás homályállapot. 

C. Megvonásos delírium. 

12. A tudat integrációjának zavarát melyik esetben nevezhetjük „tudatborulásnak”? (B) 

A. Amelyben a tudat teljes dezintegrációja következik be (Skizofrénia, LSD hatás, stb.)? 

B. Amelyben a tudat integrációjának zavara mellett a tudat energetikai zavara is fennáll. 

C. Az „amencia”, a „konfúzió” állapotát. 

13. A kóros ittasság megállapításánál nem meghatározó ismérv: (A) 

A. Kevés alkohol elfogyasztása után jelentkezett. 

B. Az állapot inadekvát cselekvés(eke)t eredményezett. 

C. A személy kontaktus-képtelen („nem hozzáférhető”) volt. 

14. A szakértői vizsgálatnál gyakran hangoztatott emlékezet-kiesés nem fogadható el (A) 

A. indulati cselekménynél (tudat-beszűkülés esetén), 

B. rendezett homályállapot gyanúja esetén, 

C. patológiás ittasság gyanúja esetén. 

15. Emlékezetkiesésére hivatkozásnál védekezési stratégiának lehet tekinteni (A) 

A. az eseményre vonatkozó amnéziát 

B. az anterográd amnéziát, 

C. a hézagos (lacunáris) amnéziát. 

Ajánlott irodalom: 

Balassa L: Igazságügyi elmekórtan, Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest 1961. 

Haddenbrock S: A büntetőjogi beszámíthatóság megítélésének kérdéseihez (különös tekintettel az affektív 

anomáliákra és megbetegedésekre), Ideggyógy. Szemle 33:241, 1980 

Juhász P. – Pethő B. Általános pszichiátria, Medicina, Budapest 1983. 
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Kelemen J. – Irányi J. – Kuncz E: Rövidzárlati cselekmény megítélése az elmeszakértői gyakorlatban, Psychiat. 

Hung. 4:119, 1989 

Nyírő Gy:A rövidzárlati cselekvésekről, Morph. és Igazságügyi orvosi Szemle 3:161, 1963 

Pollner Gy:A tudatzavarok igazságügyi vonatkozásai, Ideggyógy. Szemle 29:556, 1976 

Szobor A:Affektív és voluntáris magatartásmódok igazságügyi elmekórtani értékelése, Medicina, Budapest 

1971. 

Felhasznált irodalom 

Nyírő Gy: Psychiatria, Medicina, Budapest 1961. 

Vargha M: A psychogen tudatzavarok igazságügyi vonatkozásai, Ideggyógy. Szemle 21:569, 1969 

11. 4.k. Stressz és megküzdés. – Tiringer István 
[Szakmai lektor: Szabó-Bartha Anett] 

11.1. 1. Bevezetés 

Sok kutató szerint manapság a stressz korát éljük. Kevés olyan tudományos fogalom van, mely az elmúlt 

évtizedekben olyan nagy karriert futott be, mint a „stressz”. A fogalom gyakori használata a mindennapi 

nyelvben ugyanakkor megnehezíti a tudományos igényű kutatások precíz kérdésfeltevéseiben történő 

használatot. A stressz fogalma a statikából ered, s azt jelöli, hogy az anyag szerkezete hogyan reagál 

terhelésekre. Selye János azért tartotta jól használhatónak ezt a fogalmat, mert kutatásaiban a megterhelés és a 

szervezet kapcsolata foglalkoztatta, s az a megfigyelése, hogy a különböző szélsőséges körülményekre a 

szervezet általános, nem-specifikus reakcióval reagál. Meg kell jegyezni azonban, hogy a mindennapi nyelvben 

– s így a betegek gondolkodásában is – a „stressz” többnyire inkább megterhelő helyzetet, mint arra adott 

reakciót jelent. 

A kutatásokban használt egyik jellegzetes meghatározás alapján stressznek nevezzük az egyén megterhelő 

helyzetekre adott reakcióját. Ettől el kell különítenünk a stresszor fogalmát, mely a megterhelő helyzetet jelöli, 

amely kiváltja a szervezet reakcióját. Stressz – szűkebb értelemben – akkor jön létre, ha a környezet által 

támasztott elvárások meghaladják az egyén megküzdési képességeit. 

Megterhelő helyzetekben az egyén és a környezet közötti összhang megbomlik, aminek hatására homeosztatikus 

szabályozási folyamatok aktiválódnak, melyek biztosítják a belső környezet állandóságát. Például amikor a 

kísérleti állatokat tartósan extrémen alacsony hőmérsékletnek tették ki, hőszabályozásuk nem tudta biztosítani a 

szervezetük stabil működéséhez szükséges belső környezetet. Minél nagyobb az eltérés a szervezet egyensúlyi, 

optimális állapotától, annál nagyobb energiák mozgósítódnak a homeosztázis visszaállítására, annál erőteljesebb 

a stresszválasz. Selye az általa általános adaptációs szindrómának nevezett alkalmazkodási folyamat három 

fázisát írta le: 

1. a vészreakció fázisa: a szimpatikus idegrendszer aktiválódása. A hipofizisben az adrenocorticotrop hormon 

(ACTH) mobilizálása; 

2. ellenállási fázis: az ACTH-kiválasztás hatására a kortizol-szint növekedése; 

3. kimerülési fázis: olyan helyzetekben, melyeket nem lehet megoldani illetve elkerülni, a szervezet válaszának 

dekompenzációja. 

Selye állatkísérletes vizsgálatai során a különböző tartósan megterhelő helyzetek hatására azonos szervi 

elváltozásokat tapasztalt: a mellékvesekéreg megnagyobbodását és túlműködését, a csecsemőmirigy és a 

nyirokcsomók sorvadását, valamint fekélyek kialakulását a gyomorban és a bélrendszerben. 

Az elmúlt évtizedek humán stresszválasszal foglalkozó kutatásai alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az endokrin 

és szervi változások bonyolult pszichoneurológiai szabályozás alatt állnak, illetve, hogy a stresszhelyzetek 

észlelése, valamint az alkalmazkodás során jelentős egyéni különbségek tapasztalhatók. 
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11.2. 2. A stresszt kiváltó tényezők (stresszorok) 

Stresszoroknak nevezzük mindazokat az ingereket, melyek a szervezetet alkalmazkodásra késztetik. 

Stresszornak minősülnek egyrészt fizikai behatások, mint a sérülés, a szélsőséges hideg és meleg, a zaj, mérgező 

anyagok, fertőzések stb., melyek univerzálisan stresszreakciót váltanak ki. A stresszorok másik csoportját 

képezik a pszichoszociális megterhelések, melyek egy része – mint például a zsúfoltság vagy az izoláció – 

szintén általánosan stresszkeltő, míg más esetekben nagy egyéni különbségeket tapasztalunk a tekintetben, hogy 

kinél mi, milyen intenzitású stresszreakciót vált ki. 

A stresszel összefüggő betegségek kialakulásában nem csak az egyszeri, intenzív stresszhatásoknak (traumák, 

negatív életesemények) van jelentősége, hanem a kisebb intenzitású, de ismétlődő vagy állandósuló, 

elkerülhetetlen mindennapi megterhelések halmozódó hatásának is. 

11.3. 3. Akut, súlyos stressz, megterhelő életesemények 

Az akut, intenzív stresszhatások gyakran hosszú távú élettani és viselkedéses változásokhoz vezetnek. A 

nyilvánvalóan súlyos traumák (például életet fenyegető baleset, bűncselekmény, természeti katasztrófa, háború) 

átélésén túl számos más életeseménynek lehet megterhelő, alkalmazkodási erőfeszítéseket kiváltó hatása. A 

leggyakrabban használt életesemény skála 43 ilyen eseményt sorol fel. Ebben a veszteségek (fontos személy 

halála, súlyos betegség, munkanélküliség) mellett szerepel egyebek között a házasságkötés, gyermek születése, 

munkahely változtatás, anyagi helyzet megváltozása is. 

Az egyes életesemények stresszkeltő hatásának pontosabb meghatározása érdekében 0-tól 10-ig súlyozni kell, 

hogy az egyén számára mekkora jelentősége volt az adott életeseménynek, illetve hogy szubjektíve pozitívnak 

vagy negatívnak élte-e meg. 

Az életesemény-kutatások egyértelművé tették, hogy a halmozódó megterhelő életesemények megnövelik a testi 

betegségek kialakulásának kockázatát. A megbetegítő hatás azonban szorosabban összefügg az események 

szubjektív megélésével, mint a helyzet objektív súlyosságával. 

A súlyos, negatív életesemények – például egy közeli hozzátartozó elvesztése – ugyanakkor nem csak egyszeri, 

intenzív megterhelést jelentenek, hanem gyakran megnövelik a krónikus, mindennapi stressz szintjét is. A 

gyászolónak nem csak az érzelmi veszteséget kell feldolgoznia, hanem például új mindennapos problémákkal 

kell szembesülnie azáltal, hogy át kell vennie elvesztett hozzátartozója bizonyos szerepeit és feladatait. 

11.4. 4. Krónikus stressz 

A tartósan fennálló, viszonylag kisebb intenzitású, de elkerülhetetlen mindennapi megterhelések hatására 

hosszútávon egyensúlyvesztés következhet be, ami maradandó egészségkárosodáshoz is vezethet. 

Összességében megállapítható, hogy a stressz egészségkárosító hatása gyakrabban áll összefüggésben krónikus 

megterhelésekkel, mint akut traumákkal. 

A krónikus stresszforrások jelentős része összefügg a társas kapcsolatok, a társadalmi-kulturális integráció 

nehézségeivel. Az alapvető emberi motivációk – mint a szeretetigény, az elismerés igénye – kielégítésének 

nehézsége, kudarca állandó stressz forrásává válhat. Ezzel összefüggésben a legtöbbet vizsgált területek a 

munkastressz, s a párkapcsolati/családi stressz. 

A társadalmi helyzet és az egészségi állapot összefüggéseire vonatkozó egyik jelentős vizsgálatban – a 

Whitehall study-ban – londoni közalkalmazottak egészségi állapotának alakulását követték nyomon évtizedeken 

keresztül. A vizsgálat alapján a szív és érrendszeri megbetegedések valószínűsége fordított kapcsolatban áll a 

munkahelyi státusszal: az életmóddal összefüggő kockázati tényezőktől függetlenül, minél alacsonyabb 

beosztásban dolgozik valaki, annál nagyobb a szív és érrendszeri betegségek kockázata. 

A munkastressz meghatározói a túlterheltség, a munkafolyamat csekély befolyásolási lehetősége, az elismerés 

hiánya, valamint a munkahely bizonytalansága. Az elmúlt évek kutatásainak többsége két hasonló 

érvényességgel bíró munkastressz modellt használt. Az első – a követelmény-kontroll modell (1. ábra) – szerint 

krónikus stresszt okoznak, és hosszú távon egészségkockázatot jelentenek azok a munkahelyek, ahol a kifejezett 

elvárások mellett a munkafolyamat jellemzően kívülről irányított – ilyen például a futószalag mellett történő 

munka, de gyakran az orvosi ügyelet is. 
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4.56. ábra - 1. ábra: A követelmény-kontroll-modell 

 

Az erőfeszítés-jutalom-egyensúlytalanság modell (2. ábra) a munkával kapcsolatos egészségi kockázatokat 

leginkább abban látja, hogy a kifejezett erőfeszítést jelentő munka mellett nincs meg vagy elmarad annak 

ellentételezése, jutalma. Ez nem csak az anyagi elismerésre vonatkozik, hanem arra a helyzetre is, amikor a 

munkahely biztossága, vagy a munkában rejlő önmegvalósítás lehetősége csökken vagy megszűnik. 

4.57. ábra - 2. ábra: Az erőfeszítés-jutalom-egyensúlytalanság modell 

 

A magas munkahelyi stressz-szint nemcsak mint egészséget veszélyeztető, hanem mint az orvoshoz fordulást 

gátló tényező is hozzájárulhat a betegségek kockázatának növekedéséhez. 
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Nők körében nagyobb jelentősége van a krónikus párkapcsolati stresszeknek. Mind fiatal, mind idősebb 

házaspároknál megfigyelhető volt, hogy egy probléma megvitatása során a házastárs negatív, elutasító vagy 

ellenséges viselkedése a nőkben elhúzódóbb stresszreakciót váltott ki, mint férfiak esetében. 

Egyértelmű bizonyítékok támasztják alá, hogy a faji megkülönböztetés is okozhat krónikus stresszt, mely 

szerepet játszhat a hátrányos helyzetű etnikai csoportok rosszabb egészségi mutatóiban. 

Végül, de nem utolsó sorban, gyakori krónikus stresszor az egészségi állapot megrendülése, s a betegségből 

adódó alkalmazkodási kényszer is. A krónikus betegség, fogyatékosság, rokkantság gyakran nem csak az 

érintett személy, hanem a hozzá közelállók számára is tartós megterhelést jelent. A betegségekhez társuló 

stressz sikertelen kezelése több betegség esetében kimutathatóan rontja a prognózist: a tünetek halmozódnak, a 

testi tünetekhez pszichés zavarok társulnak, illetve a hozzátartozók, gondozók körében is gyakrabban jelennek 

meg testi-lelki megbetegedések. 

11.5. 5. Specifikus stressz-reakciók 

Az elmúlt évtizedek kutatásai alapján úgy tűnik, hogy a különböző megterhelő helyzetek nem minden esetben 

váltanak ki ugyanolyan élettani választ. Henry stressz-kutatásai például igazolták, hogy a különböző megterhelő 

helyzetekben specifikus válaszmintázatok figyelhetők meg: a félelem/menekülés helyzetében növekszik az 

adrenalin-szint, a harag/harc során fokozódik a noradrenalin és a tesztoszteron kibocsátás, a 

depresszió/kontrollvesztés/alárendelődés a kortizol-szint növekedésével és a tesztoszteron-szint csökkenésével 

jár együtt (ezek úgynevezett helyzetspecifikus reakciók). 

Számos humán- és állatkísérletes vizsgálat alapján úgy tűnik, hogy megterhelő helyzetekben az ún. szociális 

stresszválasznak is jelentősége van, amit Shelley Taylor és munkatársai tend and befriend (gondoskodó, 

támogató) reakciónak neveznek. Ez abban nyilvánul meg, hogy az érintettek esetében a kezdeti harcolj-

menekülj válasz hamarabb lezárul, s az utódokról és saját magukról történő gondoskodás kerül előtérbe. Úgy 

tűnik, hogy ez a reagálás inkább a nők válasza stresszhelyzetekre. Hátterében az oxytocin hatása feltételezhető: 

stresszhelyzetekben – nemtől függetlenül – a magasabb oxytocin-szintet mutató egyedek viselkedése oldottabb, 

nyugodtabb, gondoskodóbb. 

A megbetegedési kockázat szempontjából döntő jelentőségű, hogy az emberek közel egyharmada hajlamos a 

különböző megterhelő helyzetekben egy adott módon reagálni (individuális reakció-specificitást vagy reakció-

sztereotípiát mutat). Például, van akinek izgalom hatására hideggé válnak a végtagjai, heves szívdobogást érez, 

míg a másoknak a perisztaltikája gyorsul fel, vagy tartós izomfeszültség alakul ki a fej-, és nyakizmokban, 

megint másoknál a kognitív működésekben mutatkozik zavar, míg szomatikus stressztünetek kevésbé 

tapasztalhatók. A pszichoszomatikus kutatások jelentős része foglalkozik a különböző betegségek 

kialakulásában szerepet játszó vulnerábilitási tényezők pontosabb megértésével. Az egyes betegségek 

vonatkozásában a stressz kockázatnövelő hatása összefügg azzal is, hogy az egyén milyen veleszületett vagy 

szerzett diszpozíciókkal, sérülékenységgel rendelkezik (stressz-vulnerábilitás-modell vagy stressz-diatézis-

modell). Például néhány vizsgálat meggyőzően mutatta, hogy a gyerekkori megterhelő életesemények és a 

genetikai hajlam együttes hatása növeli meg a felnőttkori depressziós epizód kialakulásának kockázatát. 

11.6. 6. A stressz élettana 

A stresszreakció evolúciós perspektívában a szervezet fenyegető helyzetekre adott adaptív reagálásának 

tekinthető, mivel az egyént élettanilag felkészíti a harcra vagy a menekülésre. 

Ha az agy a korábbi tapasztalatok alapján az adott helyzetet fenyegetőnek érzékeli, egyfajta riadó-állapot 

(alarm) alakul ki. Az amygdala idegsejtjei aktiválódnak, ami által a reakció markáns érzelmi színezetet kap – az 

egyén többnyire szorongást, haragot érez. Az amygdala sejtjei továbbá nagyobb mennyiségben glutamátot 

(serkentő neurotranszmitter) kezdenek kiválasztani, aminek hatására működésbe lép az agytörzsi locus 

coeruleus. 

A stresszválaszban alapvetően két tengely játszik szerepet: 

• a locus coeruleus-hipotalamusz-szimpatikus-mellékvesevelő-rendszer (gyakran használt angol rövidítése: 

SAM), 

• a hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg-rendszer (gyakran használt angol rövidítése: HPA). 
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11.6.1. 6.1. Locus coeruleus-hipotalamusz-szimpatikus-tengely 

A szimpatikus ág a vegetatív idegrendszer azon része, amely a szervezet aktiválását (ergotrop működését) 

szabályozza. Aktiválás alatt a pszichofizikai izgalmat és az energiák mozgósítását értjük. A szimpatikus ág 

katekolaminok közvetítésével hat a szervezetre, melyek részben a szervi szimpatikus-idegvégződéseken 

választódnak ki (noradrenalin), nagyobb részt azonban a – szimpatikus rész által beidegzett – 

mellékvesevelőben termelődnek és kerülnek a véráramba (nagyrészt adrenalin). Hatásukra növekszik a 

szívritmus, a vérnyomás és a perctérfogat, fokozódik az izmok vérátáramlása, kitágulnak a légutak, szaporábbá 

válik a légzés, fokozódik a vér alvadékonysága és a természetes immunitás, energiaforrásként pedig glukóz 

mozgósítódik. Ez a reakció nagyon gyorsan (másodperceken belül) kialakul, és ha a helyzettel történő 

megbirkózás sikeres volt, a veszély elmúlt, az idegrendszer „riadókészültsége” rövid időn belül lecseng, a locus 

coeruleus már nem aktiválja a szimpatikus idegrendszert, a vérben lévő adrenalin lebomlik, s a szervezet 

nyugalmi állapotba kerül, regenerálódhat. 

11.6.2. 6.2. Hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg-tengely 

Ha a helyzet befolyásolhatósága hosszabb távon bizonytalan vagy lehetetlen, az amygdala és a locus coeruleus 

tartósan aktivált állapotba kerül, s a szimpatikus idegrendszer aktivitása hosszú távon is fennmarad. Az 

amygdalában termelődő glutamát felszálló pályákon keresztül fokozza az egész agykéreg és a limbikus rendszer 

aktivitását, ami végül eljut a hipotalamusz egyes magcsoportjaiba, ahol egy hormonális kaszkád formájában 

percek alatt működésbe lép az ún. második stressztengely. A hipotalamusz a corticotropin-releasing-hormon 

(CRH) kibocsátásával a hipofízist ACTH-termelésére ösztönzi, mely a véráramba kerülve fokozza a 

mellékvesekéregben a kortizol termelődését. A kortizol a stresszhelyzethez történő tartósabb alkalmazkodást 

lehetővé tevő szerteágazó reakciókat indít el: növeli a vércukorszintet, gátolja a gyulladásos folyamatokat, 

finoman áthangolja az immunrendszer működését. A kortizol szerepet játszik az érzelmi szabályozásban is: 

magasabb dózisai depressziót okozhatnak. 

A hormonális stresszválasz szabályozásában egy visszacsatolási mechanizmus játszik kulcsszerepet: a 

megemelkedő kortizol-szint a hipotalamuszban és a hipofízisben gátolja a CRH illetve az ACTH termelését, s 

biztosítja a stresszválasz lezárását. 

A két stressztengely eddigiekben vázolt működése a szervezet természetes alkalmazkodását szolgálja 

megterhelő, fenyegető helyzetekben, s önmagában nem jelent kockázatot az egészségre. 

11.6.3. 6.3. Allosztázis, allosztatikus terhelés 

A stresszválasz „félresiklásának” és megbetegítő hatásának egy újabb megközelítése az allosztatikus 

szabályozás és terhelés modellje, mely abból indul ki, hogy a homeosztatikus folyamatokon túl a megterhelő 

helyzetekhez történő alkalmazkodásban döntő jelentősége van az ún. allosztatikus szabályozásnak. A 

homeosztatikus folyamatokkal ellentétben, az allosztatikus rendszerek lehetővé teszik a szabályozási pont 

eltolódását: a szabályozás egy szélesebb sávban történik, ami jobb alkalmazkodást tesz lehetővé a szervezetet ért 

tartós megterhelések során (homeosztázis-allosztázis modell). Azok a reakciók, melyek kezdetben a stresszel 

történő megküzdést szolgálták, idővel túlzott mértékűvé vagy krónikussá válhatnak. Ezekben a helyzetekben 

már nem a stressz, hanem az ellenszabályozó mechanizmusok vezetnek károsodáshoz, kialakul az allosztatikus 

terhelés állapota, az allosztatikus rendszerek fokozódó szabályozási zavara jön létre (például a stresszhormonok 

termelődése krónikusan magas szinten marad és receptoraik alulszabályozódnak), ami hosszú távon 

betegségekhez – például magas vérnyomás vagy cukorbetegség kialakulásához – vezethet. 

11.7. 7. A stressz befolyása a központi idegrendszerre 

Az eddigiekben a központi idegrendszer működését a stresszreakció kiindulópontjaként tárgyaltuk. Az agy 

azonban a stresszreakció egyik célszerve is. Mind a noradrenalin, mind a kortizol hatással van az agy 

működésére. Az elmúlt évtizedben különösen sokat vizsgálták a stresszhormonok befolyását a központi 

idegrendszer neuronális kapcsolataira. 

A stressz idegrendszeri hatásának megértésében központi jelentősége van a neuronális plaszticitás fogalmának. 

Ez alatt az agynak azt a képességét értjük, hogy az idegsejtek közötti kapcsolódások „használattól függően” 

változnak, és a kapcsolódások finom struktúrái átépülnek. Azok a kapcsolódások, melyek gyakran aktiválódnak, 

idővel stabilizálódnak és megerősödnek. A kevésbé gyakran használt kapcsolódások gátlás alá kerülnek, vagy 

teljesen eltűnhetnek (amerikai agykutatók gyakran idézett szlogenje: „use it or lose it”). Például húros 
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hangszeren játszó zenészek esetében kimutatták, hogy a szenzomotoros kérgi területeken a 2.–5. ujjak 

reprezentációi megnagyobbodnak. Ha azonban az intenzív gyakorlást abbahagyják, a neuronális struktúrák 

bizonyos mértékig leépülnek. A használatfüggő plaszticitás a tanulás egyik neurobiológiai mechanizmusának 

tekinthető. Az elmúlt évtizedek kutatásai alapján egyértelművé vált, hogy agyunk használattól függően formálja 

önmagát, és ma már megdőltnek tekinthető a régi dogma, mely szerint „kész” aggyal jövünk a világra, s az 

idegsejteket a fejlődés során csak veszíthetjük. 

Időközben ismertté váltak azok a mechanizmusok is, melyek lehetővé teszik az idegsejtek közötti 

kapcsolódások változását. Az aktivált idegsejtek a struktúrájuk fenntartását támogató anyagokat – 

idegnövekedési (neurotrop) faktorokat – termelnek, melyek ösztönzik az axonfejlődést és megerősítik az aktív 

szinapszisokat. 

Az elmúlt évtized egyik alapvető felfedezése, hogy a stressz során kiválasztott neurotranszmitterek és hormonok 

hatással vannak az idegnövekedési faktorok termelésére. 

Az akut stresszreakció során termelődő noradrenalin fokozza a neurotrop faktorok kibocsátását. Az ismételt 

noradrenerg aktiváció a rövidtávú és befolyásolható stresszhelyzetek során elősegíti, hogy az agy azon idegsejt-

kapcsolódásai, melyek szerepet játszanak a sikeres megküzdésben, jobban kiépülnek és hatékonyabban 

működnek. 

A tartósan fennálló stressz hatására termelődő kortizol az agyba jutva – dózistól és hatástartamtól függően – 

tartós változásokat okoz az idegsejtekben. A tartósan befolyásolhatatlan megterhelések során kiválasztott 

kortizol hatására csökken a neurotrop faktorok termelése és kiválasztása. Ennek eredményeként a meglévő 

neuronális kapcsolódások gátlás alá kerülnek és destabilizálódnak. 

A stresszhormonok hatása az idegsejtek kapcsolódásaira biológiailag célszerűnek tűnik. Amikor az egyén olyan 

veszéllyel szembesül, melyet az akut stresszválasz segítségével meg tud oldani, a noradrenalin hatására 

stabilizálódnak a működésben lévő ideghálózatok, s elraktározódik a hatékony viselkedésmintázat – s a 

neuronális kapcsolódások megerősödésével az egyén a jövőbeni hasonló helyzetekben még hatékonyabban tud 

reagálni. 

Ha a megterhelő helyzet kevésbé befolyásolható, és tartós stresszreakció alakul ki, az agy a magas kortizolszint 

hatására gátolja és leépíti azokat az ideghálózatokat, melyekben a megküzdésre alkalmatlan viselkedésformák 

tárolódtak. Az agy törli ezeket a mintázatokat, s lehetővé teszi újabb megküzdési módok kialakítását és 

kipróbálását. 

A stressz ezen mechanizmusok révén a tanulási folyamatok fontos katalizátorának tekinthető. 

A stresszhormonok ösztönzik az alkalmazkodást, amennyiben elősegítik a tapasztalatszerzést, valamint az 

újszerű helyzetek feldolgozását. Ez azonban csak rövid távú megterhelések esetén működik. A tartós, 

krónikussá vált stresszreakció a kortizol hatására durván károsíthatja egyes agyi területek neuronális struktúráit. 

Robert Sapolsky kísérletei emberszabású majmokon igazolták, hogy a krónikus szociális stressz hatására 

csökken a hippokampusz mérete. Ez magyarázhatja azt a neuropszichológiai megfigyelést, hogy a krónikusan 

magasabb kortizol-szint kapcsolatban áll a zavart emlékezeti funkciókkal. Klinikai vizsgálatok is megerősítik az 

összefüggést: depressziós illetve poszttraumás stresszbetegségtől (PTSD) szenvedő páciensek esetében jellemző 

a deklaratív emlékezet zavara és kimutatható a kisebb méretű hippokampusz. A poszttraumás stresszbetegség 

jellemzője, hogy az egyén nem képes az átélt megrázó eseménnyel megküzdeni. Ilyen esetben a fenyegetettség 

megszűnését követően még hosszú ideig jelentkeznek a traumás helyzettel kapcsolatos intenzív, tolakodó 

emlékképek (flashbacks), annak ellenére – vagy paradox módon talán éppen azért, mert – az érintettek 

igyekeznek minden olyan gondolatot vagy helyzetet kerülni, mely az átélt eseményre emlékezteti őket. A 

páciensek gyakran számolnak be érzelmi tompultságról, másrészt élettani stressztünetektől szenvednek. 

Újabb vizsgálatok alapján nem egészen egyértelmű, hogy a csökkent hippokampusz-volumen következménye-e 

a poszttraumás stressz-zavarnak. Ha a traumatizált vietnámi veteránokat összehasonlították egypetéjű 

ikertestvérükkel, akik nem vettek részt a háborúban és nem traumatizálódtak, náluk is hasonlóan kisebb 

hippokampuszt találtak. Ez amellett szól, hogy a „zsugorodás” már a traumatizáció előtt is fennállhatott, s 

inkább a PTSD kockázati tényezőjének tekinthető. 

11.8. 8. A stresszreakciót meghatározó korai tapasztalatok 
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Mint említettük, a stressztengelyek érzékenységében jelentős individuális különbségek tapasztalhatók. Számos 

vizsgálat igazolta, hogy hasonló objektív megterhelések hatására különböző személyek jelentősen eltérő élettani 

stresszválaszt adnak. A különbségek különösen szembeötlőek a HPA-tengely vonatkozásában (a CRH, az 

ACTH és a kortizol kiválasztás mértékében). A humán ikervizsgálatok nem támasztják alá azt a kézenfekvő 

feltételezést, hogy a stresszválasz különbségei genetikailag meghatározottak lennének. Az eddigi eredmények 

alapján inkább úgy tűnik, hogy a stresszrendszerek működésében a korai fejlődés tapasztalatai a meghatározók. 

Döntő szerepet játszik ebben a vonatkozásban a korai anyai gondoskodás. A kanadai stresszkutató, Michael 

Meaney állatkísérletes kutatási bebizonyították, hogy a születést követő anyai gondoskodás minősége határozza 

meg, hogy a kifejlett állatok milyen intenzív stresszhormon kiválasztással reagálnak megterhelő helyzetekre. Az 

odaadóan gondozott újszülöttek lényegesen alacsonyabb szintű hormonális stresszválaszt mutatnak, mint azok a 

fajtársaik, amelyeknél az anyai magatartás elhanyagoló volt. Úgy tűnik, a korai gondozás egyfajta 

védőburokként működik az egész életút során. 

Az anyától történő elválasztás a születést követően markáns stresszort jelent, és hosszú távon érzékenyíti az 

élettani stresszrendszereket. Emberszabású majmokkal végzett vizsgálatokban megerősítést nyert, hogy a korai 

szeparáción átesett kölykök 3 éves korukban is a hipofízis-mellékvesekéreg-tengely intenzív aktivációját 

mutatják. 

Hasonló összefüggések emberek esetében is alátámaszthatók: az anyához történő biztos kötődés – felnőttkorig 

kimutathatóan – egyfajta stresszel szembeni védőpajzsként működik. A helyzet fordítva is érvényesnek tűnik: a 

koragyermekkorból eredő bizonytalan kötődés összefüggést mutat a felnőttkori stresszhelyzetekben mutatkozó 

intenzívebb hipofízis-mellékvesekéreg-tengely aktiválással. 

A bizonytalan kötődés kialakulásának egyik háttere az anyai stressz. Az intenzív megterheléseknek kitett 

anyákat túlzottan leköti saját szorongásuk, indulataik vagy tehetetlenségük, s ebből adódóan nem tudnak kellő 

empátiával gondoskodni gyermekükről. Erről tanúskodnak Charles Nemeroff emberszabású majmokkal végzett 

kutatásai. A szülés után stressznek kitett anyák kicsinyei intenzívebb élettani stresszválaszt adtak, mint az oldott, 

nyugodt viselkedésű anyáké. Ezek a kísérletek összhangban állnak azzal az elképzeléssel, hogy a 

stresszérzékenység kevésbé genetikailag meghatározott, mint inkább kapcsolati szinten adódik tovább. 

11.9. 9. Hogyan veszélyezteti a stressz az egészségi állapotot? 

A megterhelő helyzetekben kiváltott élettani aktiváció önmagában nem jelent egészségi kockázatot. Éppen 

ellenkezőleg: a stressz „az élet sava-borsa”, ahogy azt Selye János egyszer megfogalmazta. A rövid távú élettani 

aktiváció, amit ellazult állapot követ, az élő szervezetek egyik lényeges sajátosságának tekinthető. Ez nem csak 

a természetes alvás-ébrenlét ritmusban mutatkozik meg, hanem olyan alapvető élettani funkciókban is, mint 

például a szisztole és diasztole, a ki- és belégzés ritmikus váltakozása. A fázisos aktivációt a vitalitás 

megnyilvánulásaként szubjektíve kellemesnek, örömtelinek éljük meg, ami növeli a motivációt és a 

teljesítményt is. Selye ebben az összefüggésben beszélt eustresszről, amit elkülönített az egészséget károsító 

distressztől. Selye-féle stresszmodell a megterhelésre adott reakció jellegzetes fázisait különíti el, melyekben a 

betegségekre való fogékonyság különböző (3. ábra) 

4.58. ábra - 3. ábra: A betegségekkel szembeni fogékonyság és ellenállóképesség a 

stresszreakció egyes fázisaiban 
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Az elhúzódó stresszreakciók, az allosztatikus terhelés egészségkárosító hatása szempontjából az alábbi 

mechanizmusok játszanak leginkább szerepet. 

11.9.1. 9.1. Felhasználatlan mozgósított energia 

A stresszválasz filogenetikailag ősi reakciómód, mely a szervezetet optimálisan felkészíti a fizikailag fenyegető 

helyzetekben történő harcra vagy menekülésre. Evolúciós perspektívából tekintve a territórium megvédése, a 

zsákmányállat elejtése, a csoporton belüli pozícióharcok, a ragadozókkal szembeni védekezés mind olyan 

megterhelő helyzetek voltak, melyekben a stresszrendszer optimálisan előkészítette a hatékony reagálást. A 

helyzettel történt sikeres megbirkózást követően a stresszreakció természetes módon lezárult, a mozgósított 

cukor- és zsírraktárak felhasználódtak, a szervezet nyugalomba került és regenerálódhatott. A modern 

életkörülmények stresszhelyzeteiben ez az ősi válaszkészség elvesztette közvetlen adaptív értékét, mivel a 

fizikai támadás vagy a menekülés csak ritka esetekben megfelelő reagálás a modern élet kihívásaira. A 

stresszhelyzetekben mozgósított energia gyakran nem használódik fel, a zsírok, szénhidrátok és összecsapódott 

vérlemezkék lerakódhatnak a véredények falában. 

A stresszel kapcsolatos egészségi kockázatok megelőzése szempontjából ez azt jelenti, hogy a rendszeres testi 

aktivitás nélkülözhetetlen a stresszreakció során mozgósított energia elhasználásában. Ebből következően, 

minden stresszkezelő program fontos eleme a rendszeres mozgás és sportolás. 

11.9.2. 9.2. Krónikus stresszválasz 

A stresszreakció az evolúció során viszonylag rövid idejű élettani válaszként fejlődött ki. A mai 

életkörülmények között azonban sok megterhelő helyzet hosszú ideig fennáll – gyakran éveken át vagy 

ismételten, például a munkahelyi stressz. Gyakran hiányzik a lazításra és feltöltődésre fordított idő. A szervezet 

folyamatosan aktivált állapotban marad, s a tartós terhelés hatására a szervezet alkalmazkodási képessége zavart 

szenved. A stresszválasz kimerülési stádiumában, az allosztatikus terhelés állapotában különböző funkcionális 

tünetek vagy akár szervi megbetegedések is kialakulhatnak. 

A szervezet a tartósan magasabb ellenállási szint mellett fokozatosan elveszíti természetes önszabályozó 

képességét. Olyan időszakaszokban, amikor nem áll már fenn az akut megterhelés, nem képes visszatérni 

normál nyugalmi állapotába. Például az erek fala elveszti rugalmasságát, az erek nem képesek megfelelően 

tágulni, a vérnyomás tartósan magasabb marad. A megfeszített, fájdalmas izmok ellazítása nehezebben megy, s 

gyakran reflexszerűen további izomfeszülés jön létre, s önrontó körként görcsös izomtónus alakul ki. A pihenés 

– még az alvás során is – egyre nehezebben megy, a hipofízis-mellékvesekéreg-tengely tartósan aktivált 

állapotban marad. A kortizol-kiválasztás önszabályozását biztosító negatív visszacsatolási mechanizmus 

kevésbé hatékonyan működik. Tartósan magasabbá válik a kortizol-szint, aminek következtében szerteágazó 

kórélettani változások alakulnak ki. Például zavar mutatkozik a hasnyálmirigy inzulin-termelésében: a kortizol 

csökkenti az inzulin hatását (az inzulin normális esetben támogatja a sejtek cukorfelvételét), ezért több cukor 

marad a vérben, ami fontos energiaforrás az agy számára, melynek neuronjai nem igényelnek inzulint a cukor 

felvételéhez. A hasnyálmirigy relatív inzulin-hiányként érzékeli a csökkent inzulinhatást, és fokozza 

inzulintermelését. Hosszú távon azonban a sziget-sejtek inzulintermelési kapacitása kimerül. Tényleges inzulin 

hiány alakul ki, tartósan megnövekszik a vércukor-szint, cukorbetegség alakulhat ki. 

A tartós vagy ismétlődő megterhelések hatására kialakult krónikus stresszreakció tehát jelentős egészségi 

kockázatnak tekinthető. Az egészségkárosító hatás megelőzése szempontjából alapvető, hogy a tartós 

igénybevétel időszakaiban is gondoskodjunk a rendszeres lazításról és regenerációról, s hogy ellensúlyozzuk a 

fokozott igénybevételt. 

11.9.3. 9.3. A szervezet ellenálló képességének meggyengülése 

Míg az akut stressz javítja a természetes immunitást, a hosszú távú megterhelések hatására gyengül az 

immunkompetencia. Az immunrendszer stressz által kiváltott meggyengülését megelőzhetjük egészséges 

életmódunkkal, különösen az egészséges táplálkozással, a szabad levegőn történő rendszeres mozgással, ill. 

azáltal, hogy „teret adunk” az immunrendszer működésének: mivel az immunrendszer munkája jelentős részét a 

mélyalvás időszakában végzi, különösen fontos az elegendő és pihentető alvás. 

11.9.4. 9.4. Egészségkárosító magatartásformák 

A tartós stresszhatás alatt álló emberek életmódja jellemzően egészségtelenebb: az átlagosnál többet 

dohányoznak és fogyasztanak alkoholt, rendszertelenül, egészségtelenebbül táplálkoznak és elhanyagolják a 
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rendszeres testmozgást. Gyakran ezáltal próbálnak a kellemetlen tartós feszültséggel megbirkózni. Ezek a 

megküzdési módok azonban hosszú távon alkalmatlannak bizonyulnak, mivel nemcsak egészségkárosítók, 

hanem gyengítik a szervezet teherbíró képességét és hozzájárulnak gyorsabb kimerüléséhez. 

11.10. 10. A krónikus stressz hatásai az egyes szervrendszerek 
működésére 

A megterhelő élethelyzetek megbetegítő hatását a stressz és betegséghajlam kölcsönhatásaként érthetjük meg. 

Az egyén specifikus vulnerábilitása alapján a tartós túlterheltség különböző tünetek és betegségek 

kialakulásához vezethet. Hasonló megterhelések hatására az egyik emberben magas vérnyomás, a másikban 

súlyos depresszió, a harmadikban fekélybetegség alakulhat ki. 

Az alábbiakban röviden áttekintjük a tartósan fennálló stressz következtében kialakuló leggyakoribb testi 

tüneteket és betegségeket. Megjegyzendő, hogy maga a tünet, a betegség is fontos stresszforrás, ennek fontos 

szerepe lehet a tünetek állandósulásában, önrontó körök kialakulásában. 

A kardiovaszkuláris tünetek kialakulása nagyrészt a tartós szimpatikus aktiváció következménye, az artériák 

összehúzódása, a vérnyomás és a pulzusszám emelkedése, a vérkeringés átrendeződése magasvérnyomáshoz 

vezethet. A vércukor- és vérzsír-szint tartós emelkedése és a kialakuló inzulinrezisztencia fokozza az 

arterioszklerózis kialakulásának kockázatát. 

Miközben az agy és az izmok vérellátása fokozódik, a vesékben, az emésztőrendszerben és a bőrben csökken. A 

rosszabb vérellátás fokozza az emésztőrendszer sérülékenységét, fekélyek képződhetnek a gyomorban és a 

nyombélben. A megváltozott szimpatikus/paraszimpatikus egyensúllyal magyarázhatók a funkcionális 

emésztőszervi panaszok, például a gastroeosophageális reflux, s az irritábilis bél szindróma (hasmenés, 

székrekedés, puffadás, fájdalom) tünetei. 

A neuroendokrin változások immunrendszerre gyakorolt hatásai összetettek. Míg az akut stressz fokozza a 

természetes immunitást, krónikus stressz hatására gyengül az immunkompetencia, mely egyrészt az egyes 

mediátorok kimerülésével, másrészt egyfajta adaptációval, például az immunsejtek kortizol iránti 

érzékenységének csökkenésével magyarázható. Az immunrendszer csökkent működésének következményeit 

megfigyelhetjük mindennapi krónikus stresszhelyzetekben. Például egyetemi hallgatók nagyobb 

valószínűséggel betegszenek meg egy kimerítő vizsgaidőszakban (vagy közvetlenül azt követően), mivel 

csökken a fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességük. Kísérleti körülmények között, fokozott 

stresszhatásnak kitett állatokban kimutathatóan nő a már kialakult daganatok növekedésének és az áttétek 

képződésének üteme. Az allergiás vagy autoimmun kórképek kialakulásának előzményeként, illetve a tünetek 

romlásával kapcsolatban gyakran azonosítható valamilyen negatív életesemény, fokozott stresszhatás. 

A szexuális működés zavara a stressz egyik érzékeny mutatója: nőknél a menstruációs zavarok, kismedencei 

fájdalmak, krónikus gyulladás, illetve csökkent fertilitás, spontán vetélés; míg férfiaknál a potenciazavar és a 

korai magömlés mutat szorosabb összefüggést a stresszhatásokkal. A bonyolult szabályozási mechanizmusok 

közül kiemelhető a CRH és a kortizol GnRH-kibocsátást gátló hatása. A kortizol közvetlenül is gátolja a 

luteinizáló hormon (LH), az ösztradiol és a progeszteron termelődését. Férfiaknál a fokozott szimpatikus 

aktivitás közvetlenül szerepet játszik a szexuális diszfunkcióban. 

A stressz hatására fokozódó, szabálytalanná váló légzésritmus, illetve az immunrendszer működésének zavarai 

következtében a légzőszerveket érintő megbetegedések kockázata is nagyobb. A dohányzással szorosan 

összefüggő krónikus bronchitis akut fellángolásaiban, akárcsak egyéb vírusos vagy bakteriális légúti fertőzések 

kialakulásában szerepet játszik a szervezet krónikus stressz hatására meggyengült védekezőképessége. Az 

asztmás rohamok kialakulásában gyakran szerepet játszanak stresszhatások. A kialakuló nehézlégzés, 

fulladásérzés további stressz forrása, önrontó kör alakulhat ki, a krónikus légúti betegségekhez ezért gyakran 

társulnak szorongásos zavarok, pánikrohamok, hangulatzavarok is. 

A stresszválasz során fontos szerep jut az izomzatnak, hiszen a fizikai veszélyt jelentő helyzetekkel történő 

megküzdés gyakran intenzív mozgást feltételez. Krónikus stressz hatására a túlzott izomfeszüléssel 

összefüggésben fájdalomtünetek jelenhetnek meg: tenziós fejfájás, krónikus hát- és derékfájdalmak, és egyéb 

fájdalom-szindrómák alakulhatnak ki. 

Végül, de nem utolsósorban, a legkülönbözőbb pszichiátriai zavarokban is kiemelt jelentősége van a krónikus 

stresszhatásoknak. Pszichiátriai megbetegedésekben is megjelenhetnek stresszel összefüggő testi tünetek, ebben 

az esetben azonban a szociális és érzelmi működések zavara áll előtérben. A stresszhelyzetekhez történő 
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alkalmazkodás nehézsége lényeges szerepet játszik az alvászavarok, a szorongásos, hangulat- és szomatoform 

zavarok kialakulásában és krónikussá válásában. 

11.11. 11. Kognitív tényezők szerepe a stresszválaszban 

Egy adott helyzet megterhelésként történő megélése nagymértékben függ annak szubjektív értékelésétől és a 

megküzdési lehetőségek megélésétől. Ugyanaz a helyzet – például a vizsgaidőszak – az egyik embernél 

kihívásként, megoldható problémaként, míg egy másik esetében fenyegetésként jelenik meg, amelyben 

tehetetlenül kiszolgáltatottnak érzi magát. Ha azt érezzük, hogy megküzdési képességeink lehetővé teszik a 

helyzet kezelését, nem fogunk jelentős stresszt átélni. Ellenkező esetben, amikor úgy látjuk, hogy megküzdési 

lehetőségeink nem elegendők egy fontos helyzet megoldásához, jelentős megterhelést élhetünk meg. 

Az elmúlt évtizedekben a kognitív pszichoterápiás módszerek leírtak néhány jellegzetes gondolkodásbeli 

torzítást, melyek szerepet játszanak a szorongásos és depressziós zavarok kialakulásában és tartós 

fennmaradásában. Ilyen kognitív torzítások, például a fekete-fehér gondolkodás, a negatív eseményekre történő 

szelektív figyelem, illetve ezen tapasztalatok általánosítása, a negatív következmények felnagyítása, a 

katasztrofizálás. Az elmúlt évtizedekben nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a kognitív torzítások nem csak a 

pszichopatológiás dekompenzációkban, hanem a krónikus stressz átélésében és potenciálisan megbetegítő 

hatásában is szerepet játszanak. 

A világgal és önmagunkkal kapcsolatos (irreális) elvárások vizsgálatára a gyakorlatban jól alkalmazható a 

diszfunkcionális attitűdök modellje. Az attitűdök olyan tartós gondolkodásbeli és érzelmi beállítódások, melyek 

meghatározzák mindennapi helyzeteink értékelését. Megterhelő helyzetek során természetes, hogy számítunk 

mások támogatására, hogy szeretnénk az eseményeket befolyásolni, s hatékonyan megoldani. Ezek az 

egészséges törekvések azonban jelentős stresszt fokozó tényezővé, teljesíthetetlen elvárássá válhatnak, ha az 

egyén rugalmatlanul próbálja ezeket megvalósítani. Az egészséges teljesítmény-motivációból perfekcionista 

túlfeszítettség alakul ki, ha a személy úgy érzi, nem engedhet meg magának hibákat, mert akkor bebizonyosodik 

alkalmatlansága és értéktelensége. Hasonló szerepe lehet a stressz felerősítésében a görcsös önállóságra 

törekvésnek – melynek hátterében a függőségtől való szorongás áll –, a túlzott szeretetigénynek – hátterében az 

elutasítástól és a kritikától való markáns szorongással –, s a merev kontrolligénynek – mely a kontrollvesztéstől 

és a kockázatvállalástól való szorongással függ össze. 

Seligman tanult tehetetlenség modellje szintén a megküzdési lehetőségek értékelésének szerepét hangsúlyozza. 

Ha korábbi megterhelő helyzetek tapasztalata szerint nincs összefüggés a lehetséges reagálások és 

következmények között, a reménytelenség, tehetetlenség állapota alakulhat ki. Az egyén megtanulja, hogy 

bármilyen próbálkozás negatív kimenetelhez (büntetéshez) vezet, s a stressz elkerülhetetlen és 

befolyásolhatatlan. Később kontrollálható helyzetekben sem veszi észre a befolyásolási lehetőségeket, 

viselkedése passzivitást, a késztetettség hiányát tükrözi. Azonban az átélt kontrollálhatatlanság hatására nem 

mindenkinél alakul ki a tanult tehetetlenség állapota. Vannak emberek, akik jól tűrik az ismételt kudarcokat, 

töretlenül és kreatívan küzdenek a hosszabb ideig megoldhatatlannak tűnő helyzetek megoldásáért. A 

tehetetlenséggel történő megküzdésben is jelentős szerepet játszanak kognitív tényezők. Kudarcok esetén 

ösztönösen magyarázatot keresünk, hogy mi vezetett a negatív kimenetelhez. Az események alakulásában 

feltételezett okok lehetnek személyesek, illetve tőlünk függetlenek, lehetnek stabilak vagy változhatnak, hatásuk 

lehet körülhatárolt vagy általános. Úgy tűnik, hogy a tanult tehetetlenség állapota gyakrabban alakul ki azok 

esetében, akik a kudarcokat személyes, stabil és általános hatású okoknak tulajdonítják. Például egy 

párkapcsolati szakítást követően az illető úgy éli meg, hogy a kapcsolat sikertelensége személyes 

alkalmatlanságán múlott, s úgy látja, jövőbeli próbálkozásai is hasonlóan végződnének (belső és stabil okok 

feltételezése). 

Az attitűdök kapcsán érdemes még kiemelni az ellenségesség vonását, mely a téves helyzetértékelés azon 

formája, amikor mások viselkedését irreálisan fenyegetőnek és rombolónak ítéljük meg. Az ellenségesség 

krónikus stresszforrás, mely mind a társas kapcsolatokra, mind a megküzdésre negatívan hat. Számos kutatás 

konzisztens eredménye, hogy az ellenségesség a kardiovaszkuláris megbetegedések független kockázati 

tényezőjének tekinthető. 

A stresszreakció megjelenésének, a stresszkezelő viselkedésnek tehát kulcseleme a kognitív értékelés, ezért a 

legtöbb magatartásorvoslási program alkalmaz kognitív terápiás technikákat. 

11.12. 12. Megküzdés 
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Az elmúlt évtizedek pszichológiai kutatásainak egyik központi témája volt a különböző megküzdési módok, s 

azok szerepe a hatékony alkalmazkodásban. A stressz csökkentésének módjai nem könnyen vizsgálhatók, mivel 

több szinten – kognitív-viselkedéses reakciók, az érzelmek szabályozása, tudattalan hárítások – zajlanak, s 

idővel, helyzettől függően is változhatnak. 

A stresszhelyzetekhez történő pszichológiai alkalmazkodással a pszichológia két eltérő és egymástól nagyrészt 

független megközelítésben foglalkozott. A pszichoanalitikus elmélet a külső és belső fenyegetettség kezelésében 

a tudattalan elhárító mechanizmusok (gyakran használt szinonimája az énvédő mechanizmusok) szerepét 

hangsúlyozza. A stressz-kutatásokból kifejlődött megküzdés-elméletek – melyek szorosan kötődnek a kognitív-

viselkedéses megközelítéshez – a stressz kezelésében alkalmazott tudatos stratégiákkal foglalkoznak elsősorban. 

Az elhárító mechanizmusok és a megküzdési formák az alábbiak alapján különíthetők el: 

• Az elhárító mechanizmusok inkább tudattalan törekvések a belső alkalmazkodásban. Általában élményekre 

vonatkoznak, olyan áthangoló stratégiák, melyek az érzelmi fenyegetettséget tudattalan eszközökkel enyhítik 

vagy megszüntetik. A tudattalan elhárítással a személy úgy keresi belső stabilitását, hogy az elviselhetetlen 

valóság észlelését vagy a jelentőségével való szembenézést elkerüli. Az elhárító mechanizmusok a 

viselkedésben többnyire visszavonulással vagy elkerüléssel járnak együtt. Jellegzetes énvédő mechanizmusok 

például az elfojtás, a tagadás, a racionalizálás, az intellektualizálás, izolálás és szublimáció (ezek 

meghatározását lásd a személyiségről szóló fejezetben). 

• A megküzdés ezzel ellentétben inkább a tudatos külső és belső alkalmazkodásra vonatkozik. A megküzdés a 

viselkedésre, a tudatos gondolkodásra és érzelmi szabályozásra orientált, olyan stratégiákat használ, melyek 

révén a környezet és a szituáció megváltoztatható vagy, ha a megterhelés kevéssé befolyásolható, annak 

érzelmi következményei enyhíthetők, kompenzálhatók. 

A megküzdés és a tudattalan elhárítás részben átfedik egymást, gyakran együtt működnek. Például egy 

vészhelyzetben az elhárító mechanizmus révén elért stabilitás teszi lehetővé a tudatos, hatékony 

problémamegoldást. 

Az elhárító mechanizmusoknak a „vészhelyzetekhez” történő alkalmazkodásban – például sebész esetében egy 

nehéz operáció előtt, vagy pilóta esetében rendkívüli repülési körülmények között – fontos védő szerepük van, 

mivel a személynek a súlyos terhelés vagy a fenyegető helyzet ellenére, feladatai optimális ellátása érdekében, 

meg kell őriznie pszichés stabilitását. Más a helyzet azonban, ha az elhárító mechanizmusok tartós 

karaktervonássá válnak (például ha a pilóta vagy a sebész személyes kapcsolataiban habituálisan átsiklik 

kellemetlen érzelmei felett, ha személyes problémáit adott sémák szerint oldja meg). 

Amíg az elhárító mechanizmusok egy probléma megoldását jelentősen nem hátráltatják, nem feltétlenül 

patológiásak. Sok ember ellentmondásosan viselkedik ilyen szempontból – például a rákos beteg, aki a 

diagnózisát tagadja, ennek ellenére a kezelésben együttműködik. 

A stresszhelyzetekben használt megküzdési módok egyszerűbben és megbízhatóbban vizsgálhatók, mint az 

elhárító mechanizmusok, ezért ebben a megközelítésben az elmúlt évtizedekben sokkal több kutatás történt. 

A megküzdésnek alapvetően két célja lehet: az aktív, problémaorientált megküzdések révén a személy a stresszt 

a helyzet megváltoztatásával igyekszik csökkenteni, az érzelemorientált megküzdések esetében viszont negatív 

érzelmeinek tudatos szabályozásával. Problémaorientált megküzdéseket többnyire a befolyásolható, 

megváltoztatható helyzetekben használunk, mint amilyen a munkahelyi vagy tanulással kapcsolatos problémák 

kezelése. Problémaorientált megküzdés például az információgyűjtés, a problémaelemzés, a küzdőszellem. Ha 

viszont a helyzet nem kontrollálható, a megküzdés célja annak a tudatos elkerülése, hogy tartósan 

bizonytalannak, tehetetlennek érezzük magunkat, és szorongást, lehangoltságot éljünk át. Betegségek kapcsán 

gyakran fordulnak elő kevésbé befolyásolható helyzetek, melyekben a megküzdés lehetősége inkább a negatív 

érzelmek szabályozásán keresztül lehetséges. Ilyen megküzdés például a figyelemelterelés, a testi ellazulás, a 

megterhelő érzelmek kifejezése. A megküzdési módok egy része nem sorolható be ebbe a felosztásba. Például a 

támogatás keresése szolgálhatja mind a problémák megoldását, mind a negatív érzelmek enyhítését. 

Az utóbbi években sok kutatás foglalkozott a nehéz élethelyzetekben történő értelemtalálás jelenségével (erről 

részletesen olvashatnak az Életminőség fejezetben az alkalmazkodási mechanizmusok tárgyalásánál). Az 

emberek egy része a megrázó, érzelmi traumát jelentő eseményekkel történő megküzdés során hosszú távon 

személyes növekedést él meg. Ez a megküzdés nem azonos az úgy nevezett „pozitív gondolkodással”. A 
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traumák után növekedést megélő személyek reálisan látják az átélt nehézségeket, de nem vesztik el 

fogékonyságukat a pozitív élményekre, ami segíti helyzetük elfogadását és életük újrarendezését. 

Különböző megterhelő helyzetek megküzdési folyamatainak és kimenetelének vizsgálata alapján úgy tűnik, 

hogy egy adott stresszhelyzet kezelésében több megküzdési mód is eredményes lehet, nincs általánosan 

hatékonynak tekinthető stratégia. Egy megterhelő élethelyzet során az tekinthető leginkább jó megküzdésnek, ha 

az érintett személynek széles megküzdési repertoárja van, többféleképpen tud próbálkozni, s rugalmasan ki tudja 

választani azt a megoldási módot, mely leginkább illeszkedik a helyzet sajátosságaihoz. 

11.13. 13. Stresszkezelés 

Mivel a stressz többszintű jelenség, annak megelőzése és kezelése több megközelítésben lehetséges. Bár a 

stressz kezelésével foglalkozó programok többnyire egy-egy problémaszintre fókuszálnak, a hatékony 

megközelítéseknek egyaránt figyelembe kell vennie a krónikus megterhelések szociális, kapcsolati és 

individuális szempontjait. 

A stressz megelőzésének szociális, strukturális lehetősége például a munkahelyen történő jó munkaszervezés, a 

megfelelő időbeosztás, a munkafolyamatról történő rendszeres visszajelzések. A munka világának törvényi 

szabályozása is hatással van egy adott társadalmi csoport mindennapos stresszel történő megküzdésére, például 

orvosok esetében jelentős hatása lehet annak a rendelkezésnek, hogy hétvégi ügyeleti szolgálatot követően 

kötelező szabadnapot kivenni. 

A stresszkezelő és -megelőző programok egy része elsősorban a krónikus megterhelések kapcsolati szintjével 

foglalkozik, a stresszt fokozó kommunikációs minták leépítésével, a hatékony konfliktuskezelő módszerek 

gyakorlásával, „csapatépítéssel”, a társas támogatás ösztönzésének lehetőségével. 

Legelterjedtebbek azok a programok, melyek a krónikus stressz kezelésének individuális lehetőségeire, a 

megterhelésekhez történő adaptív viszonyulás készségeire fókuszálnak (4. ábra). 

4.59. ábra - 4. ábra: Az individuális megküzdés szintjei 

 

Az egyéni megküzdés alapvetően három szinten javítható: 

• A stresszkeltő helyzetek megváltoztatásával, az aktív cselekvés lehetőségeinek kidolgozásával. Pl. a krónikus 

betegségekkel történő megküzdést támogató programok keretében hangsúlyos a betegséggel és a kezelési 
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lehetőségekkel kapcsolatos információgyűjtés, a betegség terápiás együttműködés keretében történő 

befolyásolása, az önkezelési készségek megtanulása és gyakorlása. 

• A stresszkezelés gondolati szintű támogatásával, a megküzdést ösztönző attitűdök kialakításával. Pl. a súlyos 

betegségek esetén a tartós fenyegetettség-érzés csökkentésében a páciens gyakorolja az időszakos tudatos 

figyelemelterelést, támogatást kap betegsége újraértékelésében, s egy kiszámíthatóbb és befolyásolhatóbb 

betegségkép kialakításában. 

• Az elkerülhetetlen megterhelések esetében a tartós testi-lelki feszültség oldásával, a pihenés és lazítás 

támogatásával, s hatékony módszereinek gyakorlásával. Ezek közé tartóznak pl. az autogén tréning, a 

progresszív izomrelaxáció, s az ellazulást segítő légzési technikák. 

11.13.1. Tesztkérdések 

1. Mit értünk a stresszor fogalma alatt? (C) 

A. a megterhelő helyzetre adott reakciót 

B. a megterhelő helyzetet és az arra adott reakciót együttesen 

C. a megterhelő helyzetet 

2. A fenyegető megterhelő helyzetekre milyen szinten reagálhat az egyén? (A, B, C, D) 

A. testi 

B. érzelmi 

C. viselkedés 

D. kogníciók 

3. Egy esemény jellemzői meghatározzák, hogy mennyire éljük meg stresszként. Stressz-reakció 

leginkább akkor várható, ha az esemény (B) 

A. saját erőfeszítéseink révén elkerülhető 

B. bekövetkeztének valószínűsége nem bejósolható 

C. viselkedésünk révén befolyásolható (kontrollálható) 

D. ismerős helyzetet jelent 

E. előre látható, és rövid ideig tart 

4. A munkahelyi gratifikációs krízis modelljében központi jelentőségű a … (A) 

A. a személyesen befektetett jelentős mennyiségű energia és az ezért kapott csekély jutalom/ellentételezés 

B. a testi ellazulás hiánya 

C. a társas támogatás 

D. a munkahelyi feladatok befolyásolhatósága 

E. társas izolálódás 

5. Egy háborús helyzeteket átélt veterán csoport esetében, azok között, akiknél poszttraumás stressz-

zavar alakult ki, egy MRI vizsgálat azt találta, hogy (C) 

A. nincsenek bejósolható anatómiai változások 

B. különböző kérgi területek hipertrofizálnak 
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C. a jobb oldali hippokampusz mérete csökkent 

D. a jobb és a bal oldali hippokampuszok mérete is megnövekedett 

6. A stresszhez történő alkalmazkodásra nem igaz: (B) 

A. a legtöbb ember pszichológiai szinten alkalmazkodik az enyhe és bejósolható stresszhez. 

B. krónikus stresszhelyzetek során az immunműködések javulnak 

C. sebezhető csoportok (gyerekek, idősek, szegények) érzékenyebbek stresszhatásokra 

D. élettani szinten bizonyos stresszeket képesek vagyunk habituálni 

E. élettani szinten bizonyos stresszek krónikus feszültséghez vezetnek 

7. Az alábbi állítások közül melyik nem tartozik a stresszkezelő programok főbb elemei közé? (D) 

A. a rendszeres testmozgás ösztönzése 

B. az életvezetési stílus megváltoztatása 

C. relaxációs módszerek 

D. a gyermekkori konfliktusok feltárása 

E. a megküzdési stratégiák javítása 

8. A kutatások azt mutatják, hogy egy adott negatív életeseménynek hasonló hatása van minden ember 

esetében. (B) 

A. igaz 

B. hamis 

9. Az egyetemi hallgatók immunrendszere a vizsgaidőszakban kevésbé hatékonyan működhet, ami 

megnöveli a betegségek kockázatát. (A) 

A. igaz 

B. hamis 

10. A stressz elővételezése gyakran ugyanolyan megterhelő, mint a stresszhelyzet tényleges átélése. 
(A) 

A. igaz 

B. hamis 

11. A negatív életesemény skálák figyelembe veszik, hogy az egyének milyen különböző módon élik 

meg a megterheléseket. (B) 

A. igaz 

B. hamis 

12. Az ismétlődő mérsékelt megterhelések során a magasabb szimpatikus reaktivitás és a fokozott 

kortizolválasz kapcsolatban állhat a későbbi krónikus betegségekkel. (A) 

A. igaz 

B. hamis 
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13. A stressz káros utóhatásai – mint pl. a kognitív teljesítmény és a figyelem zavara – a stresszkeltő 

esemény lezárulását követően hamar csökkennek. (B) 

A. igaz 

B. hamis 

14. Az elkerülő megküzdési módnak nincs pozitív hatása rövidtávon. (B) 

A. igaz 

B. hamis 

15. A megterhelő helyzetek kezelésében a megközelítő megküzdési stílus mindig hatékonyabb, mint 

az elkerülő megküzdési stílus. (B) 

A. igaz 

B. hamis 
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12. 4.l. A gyászreakció megítélése nem vagyoni 
kártérítés iránti perekben. – Jegesy Andrea [Szakmai 
lektor: Varga Tibor] 

12.1. 1. A gyászreakció jogi vonatkozásai 

Annak ellenére, hogy fogalmilag a fájdalom és a gyászreakció különbözőek, a lelki sérelem körébe való 

tartozásuk miatt személyiségi jogok közé tartozik, ezért azonos anyagi és eljárásjogi szabályok miatt egy 

fejezetet alkotnak. 

4.60. ábra - 1. ábra 

 

Bár a magyar polgári és büntetőjog nem ismeri a fájdalomdíj kifejezést, ennek ellenére a lelki típusú ( így a 

gyász okozta ) típusú fájdalom okozásnak lehetnek polgári és büntető jogi következményei. Tehát jogilag a 

„testi épség, és az egészség” fogalmai alá vonható a testi és a lelki fájdalom és az utóbbihoz tartozó 

gyászreakció is. 

„ Az emberi test akkor ép, ha szervei sértetlenek, megfelelően működnek, továbbá a szervek zavartalan 

működése is megállapítható. Testi sértésnek testet ért külső behatás minősül, ha azon elváltozást idéz elő. 

Egészség-sértőnek pedig azok a magatartások, eljárások tekinthetők, amely a szervezet bármely részének 

működését vagy azok együttműködését hátrányosan befolyásolják, vagy arra hatással lehetnek.” ( 2005.évi 

CXXXV. törvény miniszteri indoklása) 

A gyászreakció megítélése nem vagyoni kártérítési perekben – az alfejezetünk címe , de tudnunk kell, hogy a 

2013. V. Tv. A polgári törvénykönyvről 52§-a (Új Ptk. 2014.03.15-én lép hatályba) szerint ez sérelemdíjjá 

módosul. 

12.2. 2. A gyászreakció orvosi, pszichológiai megítélése 

1. animáció. 
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1. animáció. 

Gyászreakció általában a szeretett személy, a hozzátartozó elvesztése halála miatt kiváltott egyéni reakció. 

Legtöbben kórházban halnak meg, így az eltávozottól való búcsú hiánya a gyász elviselést is nehezíti. A 

gyásznak több fázisa és formája ismert. A fázisok a döbbenettől, az elfogadáson keresztül, a belenyugvásig 

terjednek. Időtartama hónapoktól évekig, idősebb, évtizedeket együtt töltött feleség, férj elvesztése esetén akár a 

hátramaradott személy élete végéig tarthat. ( többször látjuk a gyászreakció patológiás formájaként – többnyire a 

férj-férfi - öngyilkosságát is) 

Nem fedi a valóságot, hogy „az idő mindent megold” vagy „az élet megy tovább”, ugyanis az idő semmit sem 

tud megoldani és az élet sem megy tovább úgy, mint ahogyan eddig volt (akkor sem, ha gyászreakció nem 

patológiás és 3-6 hónap alatt lezajlik.) 

Gyász valójában lelki fájdalom, pszichopatológiai vonatkozásaival, érdekes módon, többnyire nem az orvosok 

(akár pszichiáterek) , hanem a pszichológusok foglalkoznak. 

A pszichiáter többnyire azt vizsgálja, hogy pszichiátriai szempontból létrejött-e kóros elváltozás (ennek is 

megvan a lehetősége), a pszichológus megpróbálja kibontani azt a hátteret amely a kóros/komplikált gyászhoz 

vezet. Ezért a szakirodalom is elsősorban az ő munkájukat tükrözi, és az igazságügyi orvosszakértő is a 

leggyakrabban pszichológus szakértő véleményére támaszkodik az emiatt indult kártérítési perekben. 

Ezen alfejezetben idézzük az ebben a vonatkozásban alapműnek tekintendő Pilling János szerkesztette „Gyász” 

c. könyv (Medicina Könyvkiadó Rt. Bp.2003.) tanulmányait. 

Riskó Ágnes tanulmánya bontja ki azokat a pszichopatológaiai vonatkozásokat, amelyet kártérítés 

szempontjából felhasználhatunk: Ezek az elméleti fejtegetések (bár a könyvben számos esettanulmány is 

szerepel) hozzájárulhatnak azon hallgatók tanulmányaihoz, akiket ez a kérdés mélyebben érdekel. 

„A halál, az elvesztés és a gyász életünk része. Sokan képesek önerőből teljességében átélni a gyászt és 

feldolgozni a veszteséget, míg mindez másoknál tartós tüneteket, akár betegséget is okozhat. Kézenfekvő, hogy 

amiképpen minden probléma és krízis felismerését és megoldását alapvetően a szüleinktől, a családunkban 

kezdjük megtanulni, úgy nagy valószínűséggel így van ez a betegség, a halál és az érzelmi veszteség 

elfogadásával, feldolgozásával is. Pszichoanalitikus szempontból a személyiségfejlődés kezdeti szakaszáig kell 

visszamennünk, hogy átfogóbb képet kapjunk elvesztéssel, gyásszal kapcsolatos attitűdjeink gyökereiről és a 

kóros gyász mélyen fekvő okairól.” 

A normál gyászmunka kb. 3-6 hónap alatt lezajlik. Vikár ismerteti Freud „Gyász és melankólia” című - máig a 

gyászmunka pszichoanalitikus elméletének alapjait jelentő - tanulmányával kapcsolatos gondolatait. Freud a 

melankólia fő tüneteiből indult ki. Ezek a következők: fájdalmasan nyomott hangulat, a külvilág iránti 

érdeklődés csökkenése, a szeretőképesség elvesztése, mindenfajta aktivitás gátlása. Ezek a normál gyász tünetei. 

Normál gyászmunka esetén általában szomorúsággal és kétségbeeséssel, de ugyanakkor vágyakozással telve 

emlékezünk vissza az elvesztett személyre. Ez segíti a halottal (az elvesztett bizonyos tulajdonágaival) való 

azonosulást, és megtörténik a libidó fokozatos visszavonása. Vikár szerint ez a három folyamat párhuzamosan 

halad, de bizonyos mértékig fejlődési sorrendet is jelent. Melanie Klein arról ír, hogy a normál gyász 

folyamatában a gyászoló nemcsak az aktuálisan elvesztett személyt, hanem a saját, „jó" belső tárgyként átélt 

szüleit is újra introjektálja. Ugyanis a gyászoló belső világa, melyet életének kezdetétől folyamatosan építgetett, 

a valóságos veszteség idején fantáziájában elpusztult; „ennek a belső világnak az újraépítése jellemzi a sikeres 

gyászmunkát". Van egy további tünet, amely még ide tartozik, de betegségnek tekintjük: az önvádlásig, az 

önleleplezésig menő önleértékelés, mely a bűnösségi téveszmében éri el a csúcspontját. Ezek alapján 

átgondolható, hogy mi történik a gyász során. Elveszítettük azt, aki eddig a libidó tárgya volt (a szeretett 

személy, a haza, a szabadság, egy eszme stb.). A realitásérzék azt parancsolná, hogy a libidót vonjuk meg 

például az elvesztett szeretett személytől és fordítsuk a létező világ felé. Erre azonban a gyászoló nem képes, 

libidója továbbra is ahhoz kötődik, aki már nincs. Ez a folyamat fájdalmas hiányérzettel, érdeklődésvesztéssel, 

az érzelmi rezonancia készségének és aktivitásának gátlódásával jár. A gyász folyamán egy ideig minden, az 

elvesztett libidótárgyra vonatkozó emlék túlmegszállás alá kerül, majd ezt követi a libidó lépésről lépésre 

történő visszavonása az elvesztettről. Ez a normál gyászmunka. 

4.61. ábra - 2. ábra 
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Komplikált gyász ~ Akkor beszélünk erről, amikor hosszasan eltúlzott önvádlások jelentkeznek és fixálódnak. 

Ha jobban odafigyelünk az önvádlásokra, akkor Freud szerint felfedezhetjük, hogy azok a vádak, amelyeket a 

beteg önmagára vonatkoztat, tulajdonképpen egy másik személynek szólnak. A libidó elvesztett tárgyával a 

beteg - énje egy részével - azonosul. Ezt az ént énjének egy másik része (a felettes én) úgy gyötri és vádolja, 

mintha az egy külső személy volna. A szeretett tárggyal való ilyen azonosulás azonban nárcisztikus 

tárgyválasztásnak és mint mechanizmus, az orális szakasznak, a szeretett tárgy bekebelezési törekvésének felel 

meg. A melankóliás, szeretetében ambivalens, tárgyválasztásában nárcisztikus személy ezen predisponáló 

tényezők miatt a tárgyvesztés hatására nárcisztikus regresszióba kerül. Amennyiben ezek a mechanizmusok a 

gyászmunka során megjelennek, kóros vagy komplikált gyászról beszélünk. 

4.62. ábra - 3. ábra: 

 

Tehát a gyász egyik formája a komplikált (más megközelítésben és korábbi megfogalmazás szerint kóros, vagy 

elhúzódó) gyász(reakció) , amelynek során kialakulhatnak pszichoszomatikus betegségek 

A komplikált gyász leggyakrabban az alábbi esetekben jelentkezik: 
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• erőszakos halál (baleset, öngyilkosság, bűncselekmény) 

• hirtelen halál 

• gyermek halála (bármely okból) 

• az életben maradt személy bűntudata 

4.63. ábra - 4. ábra 

 

12.3. 3. A közeli hozzátartozó elvesztésének szakértői kártérítési 
megítélése 

Ennek bírósági/kártérítési megítélése nagyon ellentmondásos. A bírói gyakorlat visszafogottságát sokszor az 

indokolja, hogy az ilyen igények parttalanná válhatnak, hiszen ebben az esetben semmilyen módon nem 

objektivizálható a kár és az ezzel arányos kártérítés mértéke. 

Az orvos/ pszichológus szakértőnek azt kell vizsgálnia, hogy a hozzátartozó halála – kizárólag orvos 

szempontból ( hiszen a társadalomban elfoglalt hely megváltozásának megítélése a bíróság feladata ) - milyen 

változásokat hozott az életben maradt hozzátartozó mindennapi életében és társadalomban elfoglalt helyében, a 

társadalmi életben való részvételében. 

Nyilvánvalóan ebben a vonatkozásban vizsgálandó, hogy a pszichés elváltozáson túlmenően – amely kérdésben 

többnyire pszichológust, - néhányszor pszichiátert- vonunk be, milyen hatással volt az életben maradt 

(kártérítést követelő) személy életének megváltoztatására. 

A szakértő(k) az alábbi kérdésekben vizsgálódnak: 

Képes-e a gyász feldolgozására? 

Minden nap kijár-e a temetőbe és az életét semmi más nem tölti ki? Bezárkózott-e? 
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Ellátja-e korábbi akár háztartási, akár munkahelyi feladatait? 

Ellátja-e életben maradt gyermekeit? (Különösen akkor, ha az elhunyt az egyik gyermeke volt) 

Képes-e új kapcsolat teremtésére? (főleg évek múlva) 

Mi a kapcsolata megmaradt családjával, korábbi baráti körével, van-e támasza? 

Milyen orvosi (akár szomatikus, akár pszichiátriai, akár pszichológusi ) kezeléseken vesz részt? 

Milyen korábbi betegségei voltak, azok mennyire súlyosbodtak? 

És a legfontosabb! 

Megállapítható-e okozati összefüggés a hozzátartozó halála és a kialakult egészségkárosodás, vagy annak 

rosszabbodása között? 

Ezekre azért van szükség, mivel a bíróság egyik eseti döntése szerint: 

„ A nem vagyoni kártérítést önmagában nem a gyász és a fájdalom, vagy a gyászreakció kóros mivolta alapozza 

meg, hanem az a tény, hogy sérült a károsultnak a családban éléshez való alapvető személyiségi joga.”( BDT 

2010. 2237 ) 

4.64. ábra - 5. ábra 

 

12.3.1. 3.1. Példatár a magyar szakértői gyakorlatból 

Idős házaspár közlekedési balesetet szenved, elveszíti a férj a feleségét, (férj vezette a gépkocsit), saját magát 

okolja, bár a balesetben vétlen volt, mégis képtelen feldolgozni – „miért nem én haltam meg? Súlyos neurózis/ 

szorongás alakult ki. 

Fiatal pár, feleség vezeti a kocsit, a férj életben maradt - nem sokkal előbb cseréltek, - miért adtam át a vezetést? 
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Fiatal pár – elveszítik két gyermeküket, akik hátul ülnek, kiröpülnek a hátsó ablakon, a 3. gyerek életben 

maradt, képtelenek feldolgozni a gyermekek halálát. 

Közlekedési balesetben szülők meghalnak, a két fiatal lány (13 és 16 évesek) súlyosan sérült, de életben 

maradnak, még a szülők temetésére sem tudnak elmenni sérüléseik miatt. Lábadozásuk/gyógyulásuk után a 

tágabb család (nagyszülők) mindkét oldalról „rájuk telepednek” (egymással is vitatkoznak), a fizikai sérülésen 

túlmenően is jelentősen sérülnek pszichikailag. Kis faluban laknak, pszichiátriai/pszichológiai segítség nem volt 

( a vizsgálat 3 év múlva készül). A gyász feldolgozatlan és „keveredik” a közben kialakult élethelyzeti 

nehézségekkel. 

Amikor a szülők fizikailag nem sérülnek, de a gyermekek – többnyire balesetben – súlyosan sérülnek 

vagy elhaláloznak: 

Autóbusz baleset (Pörböly): 11 gyermek halt meg, az iskolabusszal utaztak, amely vonattal ütközött.. Számos 

kártérítési per, a faluban a családok szinte egymással is vetélkednek, hogy ki mennyit kap ( a kártérítési perek 

egy része Szegeden, más része Baján, illetőleg Pécsett zajlik). Az egyik ilyen ügyben a per még évekkel a 

baleset után is folyt. A felperesek fia is meghal, de a kislányuk nem, mivel ő akkor éppen beteg volt, nem ment 

iskolába, mindkét szülő súlyos pszichiátriai károsodást szenved, az anya képtelen feldolgozni a történteket, 

szinte „megbénul” a baleset után – és pár éven belül, feltehetően pszichoszomatikus (magasvérnyomás-

agyvérzés 50 évesen) betegségben meg is hal, az apa is ápolt lesz egy pszichiátriai betegek számára létesített 

szociális otthonban. Vizsgálatunk a baleset után 4 évvel történik, az ekkor már középiskolás leány kollégiumban 

él, gyakorlatilag egyedül maradt. A bíróság megítélte számára a kártérítést. 

Gyermekbaleset: 3 éves gyermek, az apa hazajön, a kisgyermek kimegy az utcára a kapun háta mögött, és a 

szemben levő ház előtt parkoló autó a kézifék rossz behúzása miatt elgázolja. Az apa iszonyatos dühe a 

szomszédok ellen irányul, akiknél csak látogatóban volt a gázoló autó gazdája. A vizsgálat 3 év múlva történt, a 

büntető eljárásban a vétkességet megállapították, de csak pénzbírságot szabtak ki. Az apa a mellére tetováltatta 

kisfia tenyérnyi nagyságú fényképét, ( és a szobájában semmit sem volt hajlandó megváltoztatni, illetve ezt a 

családnak is megtiltotta) a 9 éves kislány semmit sem számít, csak a 3 éves elvesztett gyermek, akinek a 

gyászolására az egész családot „kényszeríti”, a haláleset után még 3 évvel is. A gyászmunka elakadt, orvoshoz 

nem fordult. A patológiás gyászreakció megállapítható volt. A kártérítési eljárást a gázoló autó tulajdonosa ellen 

indította. A bíróság megítélte a kártérítést. 

12.3.2. 3.2. A magyar bírósági gyakorlat 

A hozzátartozói gyász esetében – ahogy azt Dósa Ágnes is kifejti - a magyar bírói gyakorlat nagyon markáns 

változáson ment át ebben a kérdésben. Hosszú ideig a közeli hozzátartozó halálának a ténye, az ennek 

következtében fellépő gyász és fájdalom, valamint az, hogy a hozzátartozó halála folytán a korábbi helyzet 

hátrányosan megváltozott önmagában nem alapozta meg a nem vagyoni kártérítés iránti igényt (BH 1985. 312.). 

Ahogy a bíróság egy másik, publikált ítéletében fogalmazott: „a felpereseket is komoly megrázkódtatás érte 

édesanyjuk elvesztésével, de önmagában ez nem adhat alapot nem vagyoni kártérítésre". (Legfelsőbb Bíróság 

Pf. III. 20.152/1992. in: Köles, 1997. 100.) 

Lábady Tamás 1986-ban még arról számolt be, hogy az általa vizsgált bírói gyakorlatban (812 ügy) alig több 

mint 10%-ban érvényesítetek a hozzátartozó halála miatt kárpótlási igényt. Ezen csekély számú ügyben is az 

elutasítások száma igen magas volt, az ügyek 70%-ában nem adott helyt a bíróság a követelésnek. 

Így például idéz olyan esetet, ahol a bíróság elutasította a 9 hónapos kiskorú nevében előterjesztett keresetet, 

ahol a gyermek édesanyja, édesapja és egyetlen testvére is elhunyt a balesetben. Az ítélet szerint a gyereknél ez 

idő szerint az életvitel nehezítettsége nem állapítható meg, a követelés tehát idő előtti, a bíróságok ekkor - 

különösen viszonylag fiatal károsultnál - azért utasították el a hozzátartozó halála miatti nem vagyoni kártérítés 

iránti igényt, mert még reményt láttak arra, hogy fiatal életkora miatt a megváltozott helyzethez alkalmazkodni 

tud, mert az idő múlásával a gyász enyhülhet. 

Gyakran olyan esetekben is elutasította a bíróság a nem vagyoni kárpótlás iránti igényt, ahol a felperesnél 

lehangoltságos színezetű depresszív neurózis alakult ki a férje elvesztése után, de ezt éplélektaninak tekintették, 

és „kórosnak értékelhető elváltozást (személyiségzavart) nem okozott". Abban az esetben is, ha a bíróság 

megállapította, hogy a felperes a balesetben elhunyt házastársával hosszú, harmonikus házasságban élt, 

elutasította a keresetet, arra hivatkozva, hogy a hozzátartozó halála önmagában a nem vagyoni kártérítés iránti 

igényt nem alapozza meg. Sőt a bíróság annak a felperesnek a keresetét is elutasította, aki születési sérülés 

következtében 100%-ban munkaképtelen, idióta, járásképtelen volt. A bíróság álláspontja szerint a felperes 
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helyzete, állapota édesapja halála miatt tovább nem nehezedett, annak jelentőségét felfogni képtelen. „A baleset 

következtében elhunyt szülő ápolói-gondozói munkáját pótló járadékkal, valamint az elmaradt tartás pótlásával 

a felperes ugyanolyan helyzetbe került, mint a baleset előtt volt, így a baleset következtében nem vagyoni kárai 

nem keletkeztek." 

„Ha bírói gyakorlat nem ismerné el a hozzátartozó elvesztése miatti kárigényt, akkor semmilyen polgári jogi 

következménye nem lenne annak a felróható károkozásnak, ami önálló keresettel, értékelhető 

munkaképességgel nem rendelkező károsult (pl. újszülött, kisgyermek, fogyatékos felnőtt, idős ember) 

halálához vezet. Ezekben az esetekben ugyanis vagyoni kár a halállal összefüggésben (a temetési költségeken 

kívül) gyakorlatilag nem mutatható ki, sőt a családban az egy főre eső kereset egy gyermek elvesztésével éppen 

hogy nem csökken, hanem megnő. 

Úgy tűnik, hogy a magyar bírói gyakorlat inkább a német minta alapján haladva, az orvosilag (szakértőileg) 

többé-kevésbé objektivizálható betegségtünetekre támaszkodott akkor, amikor megindokolta a nem vagyoni 

kártérítés iránti igényt. Így a bíróság egy kiskorú gyermek elvesztésével kapcsolatos ügyben - ahol vagyoni kár a 

temetési költségen kívül gyakorlatilag nem merült fel -, a felperesnél kialakult testi-lelki tünetegyüttesre 

támaszkodva ítélte meg a nem vagyoni kártérítést a szülőnek, illetve a testvérnek is: „felperes a haláleset 

következtében zárkózottabb lett, nála gyomorfekély alakult ki, a haláleset miatt romlott meg a kapcsolata 

élettársával, aki a tragédiát nem tudta feldolgozni és inni kezdett". 

Érdekes módon a bíróság ebben az ügyben a meghalt gyermek ikertestvére részére is indokoltnak látta a nem 

vagyoni kártérítés megítélését, aki a káresemény időpontjában mindössze másfél éves volt: „a testvére halálát 

követően érzékenyebb, agresszívebb lett, testvérét állandóan emlegeti. Ezért őt is nyilvánvalóan nem vagyoni 

hátrány érte. " (Pesti Központi Kerületi Bíróság 12. P. 86.927/1994.; Fővárosi Bíróság 41. Pf. 22.903/1996. in: 

Köles, 1999. 33-5.) 

A bírói gyakorlat alakulását az határozta meg alapvetően, hogy - az azóta már hatályon kívül helyezett -16. sz. 

irányelv kimondta: „a nem vagyoni kártérítésre való igény jogszerűségét önmagában nem alapozza meg a halál 

ténye, a közeli hozzátartozó ilyen módon való elvesztése, valamint az ezzel előidézett gyász és fájdalom". 

A Legfelsőbb Bíróság kialakult gyakorlata szerint a hozzátartozó elvesztésével a teljes családban élés joga, mint 

külön nem nevesített személyiségi jog sérül, és ha ez az életminőség korlátozásával is jár, akkor ez már 

önmagában megalapozza a hozzátartozók meghatározott körének (szülő, gyermek, testvér, házastárs) nem 

vagyoni kártérítés iránti igényét. „...felperesek az egyik gyermeküket elvesztették, és ezáltal a felpereseknek a 

teljes családban élés joga sérült" (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 25.717/2000.). 

A hozzátartozó elvesztésével szükségszerűen együtt járó, normális, fiziológiás lefolyású gyászreakció 

kialakulása nem jelent személyiségi jogi sérelmet, hiszen nem találunk olyan személyiségi jogot, amely a gyász 

miatt sérül, így ez önmagában nem alapozza meg a nem vagyoni kártérítés iránti igényt. Ha azonban a 

gyászreakció a normális mértéket meghaladja, és a felperesnél súlyos, betegség szintet elérő elváltozás alakul ki, 

akkor a felperes esetében az egészséghez való jog sérelme is megállapítható, ami szintén önmagában is 

megalapozza a nem vagyoni kártérítés iránti igényt. A betegségszintű elváltozás lelki tünetei lehetnek 

depresszió, az ezzel együttjáró aktivitás, spontaneitás csökkenése, amelyhez esetleg szorongások, 

perspektívátlanság, vagy önvádlás társul, ingerlékenységgel, adott esetben a kapcsolatteremtés 

korlátozottságával, elmagányosodással. Ha a családban élés joga és a felperes egészséghez való joga együtt 

sérül, akkor ezt együttesen kell értékelni, és ezt a körülményt a kártérítés összegszerűségének megállapításánál 

kell figyelembe venni. (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 25.204/2000.; Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 25.219/2000.; 

Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 26.890/2001.). 

Ez a megközelítés ad megoldást az olyan típusú esetekre is, amelyet Lábady Tamás nyomán idéztünk, ahol a 

csecsemőkorú felperes teljes családját balesetben elvesztette. A csecsemőnél nyilván sem fiziológiás, sem kóros 

gyászreakcióról még nem beszélhetünk, viszont a teljes családban élés joga helyrehozhatatlanul sérült, így a 

jelenlegi bírói gyakorlat szerint ez a károsult sem maradna kompenzáció nélkül. 

Az újszülött gyermek elvesztése mindkét szülőnél a teljes értékű családi kapcsolathoz való jog sérelmével jár: 

„ Az I. r. felperes egészségkárosodása életminőségének jelentős csökkenését eredményezte, de hátrányosan 

változott a 11. r. , felperes élete is, mert az 1. r., felperes egészségkárosodása károsan befolyásolta kettőjük - 

korábban harmonikus házastársi kapcsolatát is. Mindkettőjük lelki egészsége is sérült, és mindez a teljes értékű 

családi kapcsolathoz való jog sérelmével is járt. " (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 22.340/1997.) 
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A gyermeknek baleset folytán bekövetkezett halála esetén az újabb gyermek nevelésével, gondozásával 

kapcsolatos többletköltséget nem lehet olyan költségnek tekinteni, amely a másik gyermek elvesztése folytán a 

szülőket ért nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. Ezzel kapcsolatban anyagi 

kárpótlásként általános kártérítést sem lehet megállapítani (BH 1985. 312.). 

Kérdéses lehet, hogy a hozzátartozó betegsége önmagában megalapozza-e a nem vagyoni kártérítés iránti 

igényt. A bíróság elutasította a gyermek szüleinek nem vagyoni kártérítés iránti keresetét, abban az ügyben, ahol 

a gyermek baleseti eredetű combcsonttörésének kezelésével kapcsolatban a kórház felelősségét megállapították. 

A károsult gyermek javára a bíróság megítélte a nem vagyoni kártérítést, de a szülők kereseti kérelmét 

elutasította, azzal az indokolással, hogy „a gyermekért való aggódás nem értékelhető nem vagyoni kárt is 

megalapozó személyiségi jogsérelemként ". 

A bíróság kifejtette, hogy az ítélkezési gyakorlat nem ért egyet azzal az okfejtéssel, hogy a személyhez fűződő 

jogok bármilyen megsértése önmagában, mintegy automatikusan megteremti a kárfelelősségi jogalapot és ehhez 

képest a sérelem mértéke összegszerűségi kérdés lenne. A személyiségi jogsértés nem váltja ki szükségképpen a 

nem vagyoni kártérítés fizetésének következményeit, ez utóbbihoz többlet tényállás szükséges, mégpedig a 

jogsértés által kiváltott olyan hátrányos hatás bekövetkezése, amely pénzbeli szolgáltatás nyújtásával 

ellensúlyozható. Ebben az esetben elvesztették az egészséges családban élés lehetőségét, de nem bizonyították, 

hogy ez az ő esetükben olyan hátrányos, életmódbeli, személyiségben bekövetkezett változást idézett elő, amely 

megalapozná a nem vagyoni kártérítés iránti igényt (Legfelsőbb Bíróság Pfv. III. 20.818/1999.). 

Ugyanezt a gondolatmenetet követte a bíróság akkor, amikor a húgycső kiboltosulás miatt végzett műtét 

kapcsán alakult ki hólyag-hüvely sipoly, és a bíróság a beteg részére jelentős összegű vagyoni és nem vagyoni 

kártérítést ítélt meg, azonban két gyermekének - akik arra hivatkozva kérték az alperest nem vagyoni kártérítés 

megfizetésére kötelezni, hogy életük édesanyjuk betegsége, egészségi állapota miatt elnehezült - keresetét 

elutasította. A bíróság álláspontja szerint az édesanyjuk egészségi állapotában bekövetkezett változás az ő 

esetükben személyiségi jog-sérelmet nem eredményez (Nyíregyházi Városi Bíróság 5. P. 20.540/1994, a per 

jogalapját tekintve lásd BH 1995. 344.). 

A bírói gyakorlat nem tekinti mentesülési oknak a nem vagyoni kár körében azt, hogy a hozzátartozó új 

életvitelre rendezkedett be, vagy hogy a gyermekeknél az anyjuk elvesztésével járó pszichés károsodás 

rendeződött. A bíróság álláspontja szerint az, hogy a károsult kénytelen tudomásul venni a hozzátartozó 

elvesztését, nem jelenti a nem vagyoni kárigények alaptalanságát (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 25.349/1999.). Az 

a tény, hogy a gyermek elvesztése után a felpereseknek újabb gyermeke születik, szintén nem adhat alapot a 

gyermek elvesztéséért járó nem vagyoni kártérítés összegének mérséklésére. A Legfelsőbb Bíróság 

megfogalmazása szerint: „Az újabb gyermek születésének ténye nem teszi meg nem történtté, hogy a felperesek 

az egyik gyermeküket elvesztették, és ezáltal a felpereseknek a teljes családban élés joga sérült. A felperesek 

pszichés elváltozásai folytán az egészséges élethez való joguk sérelme is megállapítható." (Legfelsőbb Bíróság 

Pf. II. 25.717/2000.) 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a bírói gyakorlat fokozatos változáson ment keresztül. Eleinte - a 16. 

Irányelv hatálya alatt - a közeli hozzátartozó halála esetében - csak abban az esetben látta megállapíthatónak a 

nem vagyoni kárt, amennyiben ún. többlettényállás (kártérítést igénylő pszichikai károsodás) is bizonyított volt. 

Az irányelv hatályon kívül helyezését követően a tartós vagy súlyos életnehezítettség mértékét mérlegelte a 

gyakorlat a közeli hozzátartozó halála esetén, a többlettényállás megállapítását nem kívánta meg. Később a bírói 

gyakorlat egy sajátos személyiségi jogot, a teljes családban élés jogát munkálta ki, és ma elsősorban ennek a 

jognak a sérelme alapozza meg a közeli hozzátartozó (gyermek, szülő, testvér, házastárs) elvesztése esetében a 

nem vagyoni kártérítés iránti igényt. 

A hozzátartozó elvesztése miatti fájdalom, a fiziológiás mértéket meg nem haladó gyászreakció önmagában 

továbbra sem alapozza meg a nem vagyoni kártérítés iránti igényt, de ha a gyászreakció mértéke eléri a 

betegségszintet, akkor már a gyászoló egészséghez való joga is sérelmet szenved, és ez is alapot adhat nem 

vagyoni kártérítésre. Ha két személyiségi jog sérül (a teljes családban élés joga, valamint a károsult egészséghez 

való joga), akkor ezt a kártérítés összegszerűségének megállapításakor veszi figyelembe a bírói gyakorlat. A 

bírói gyakorlat tovább tágította a nem vagyoni kártérítés határait abban a tekintetben is, hogy kivételesen 

megítélhető nem vagyoni kártérítési a közeli hozzátartozó tartós egészségkárosodása esetén. 

12.3.3. 3.3. Külföldi példatár a gyász miatti kártérítés vonatkozásában 

A gyász megítélése a kártérítés vonatkozásában más országok (sőt egy országon belüli államok) bírósági 

gyakorlata is nagyon különböző. (Nagyobbrészt Dósa Ágnes által közölt adatok alapján) 
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Az amerikai gyakorlat a hozzátartozó elvesztésnek kérdését a wrongful death ( gyermek halála esetén wrongful 

pragnancy vagy wrongful conception, fogyatékkal született gyermek esetén a wrongful birth) koncepciója 

alapján közelíti meg, amelynek minden államban más törvényi szabályozás az alapja. A hagyományos common 

law megközelítés ugyanis a nem vagyoni kártérítés intézményét annyira a károsult személyhez tapadó 

lehetőségnek tekintette, hogy ilyen esetekben nem tette lehetővé a hozzátartozó kompenzációját.” 

Erre a legszemléletesebb példát az az 1979-ben bekövetkezett repülőgép-baleset szolgáltatta az USA-ban, 

amikor a lezuhant gépen utazók halála miatt a hozzátartozók különböző bíróságok előtt érvényesítették a nem 

vagyoni kártérítés iránti igényüket, a megítélt kárösszeg pedig 20 000 $ és 1.000.000 $ között változott - 

ugyanabból a balesetből, ugyanolyan káresemény (halál) bekövetkezése esetén. 

Az európai országok meglehetősen megosztottak ezen a téren. Franciaországban, Olaszországban, 

Spanyolországban, Belgiumban elismerik a hozzátartozók nem vagyoni kártérítésre való igényét, függetlenül 

attól, hogy a hozzátartozó saját (testi vagy lelki) egészsége kárt szenvedett-e ezáltal. 

A német jogcsaládhoz tartozó jogrendszerekben is van erre példa, mint például Svájcban (sőt a svájci OR. 

befolyása alatt készült török Ptk., vagy a német befolyást mutató görög Ptk.) ugyanígy rendelkezik. Angliában, 

Írországban jogszabály mondja ki, hogy a hozzátartozóknak „damages for bereavement" jár, meghatározva 

ennek maximális mértékét is (Angliában 7500 £, Írországban 20 000 £). 

A hozzátartozói kört tekintve vannak országok, ahol csak a legközelebbi hozzátartozókat tekintik jogosultnak 

(pl. Svájcban), de a francia és az olasz gyakorlat szerint az élettárs is bevonható ebbe a körbe. Angliában a 

személyi kör a házastársra és a kiskorú gyermekre korlátozódik. 

Ausztriában viszont egészen a legutóbbi időig nem ismerték el a hozzátartozóknak ezt az igényét. A mai napig 

élénken vitatott kérdés a károsulton kívüli harmadik személyek fájdalomdíja (vagyis azok az esetek, amikor a 

jogellenesség a károsulttal szemben áll fenn, de a kár harmadik személynél áll be). Az, hogy ezt az igényt a bírói 

gyakorlat egészen a legutóbbi időkig nem ismerte el, ahhoz a fura eredményhez vezetett - Koziol példája szerint 

-, hogy az érzelmi veszteség kompenzálható a család szeretett tacskójának az elvesztése esetében, a tulajdonjog 

keretében szabályozott előszereteti érték alapján, de egy gyermek elvesztése esetén nem jár kompenzáció. 

A hozzátartozó elvesztése esetén ugyanis a fájdalomdíj megítélésének az a feltétele, hogy a felperesnél az 

egészség sérelme kimutatható legyen, tehát a „szokásos mértékű”, „egészséges" gyászreakció ehhez nem 

elegendő. A fájdalomdíjnak csak akkor van helye, ha a pszichés funkciózavar olyan mértéket ér el, hogy annak 

orvosi kezelése feltétlenül szükséges, vagy kezelés nélkül tartós károsodás alakul ki. 

Ausztriában az irodalom erősen kritizálja a bírói gyakorlatot. A „kóros mértékű” és a „normális" gyászreakció 

elkülönítése rendkívül problematikus. A hátramaradt szülők, akik a gyermeküket gyászolják, aligha értik meg, 

hogy ebben az esetben - mivel betegségtünet nem alakult ki - csak a normális élettel együttjáró kockázat valósult 

meg, amelynek a következményeit maguk kötelesek viselni. Az osztrák bírói gyakorlat 2002-ben elmozdulni 

látszott abba az irányba, hogy legalább súlyos gondatlanság esetében megítélhetőnek tartja a „fájdalomdíjat” ( 

azaz a gyász okozta lelki fájdalomdíjat) a hozzátartozók számára, azonban erre sem enyhe gondatlanság, sem az 

objektív felelősség (Gefärdungshaftung) esetében nem lát lehetőséget. Ezért ebben az egyébként jelentős 

szemléletváltást demonstráló ítéletben a felperesek igényét - tekintettel arra, hogy a károkozás autóbalesettel 

volt kapcsolatos - elutasították. 

A német gyakorlat szintén azon az állásponton van, hogy csak a „normális mértéket meghaladó”, már kórosnak 

mondható egészségkárosodás esetében tartja jogosnak a hozzátartozó kártérítési igényét. A jogi alapot ebben az 

esetben a BGB 823. §-ának (1). bekezdése szolgáltatja. amely szerint a kárpótlás akkor jár, ha a károsult saját 

jogi érdeke (Rechtsgut) sérült. Amennyiben tehát a hozzátartozónál nem mutatható ki az egészség sérelme, a 

kártérítés nem jár. 

Az Európa Tanács ajánlása a testi épség megsértésével, illetve a halállal okozott károk megtérítésével 

kapcsolatos fogalmak egységesítéséről (1975. március 14.) azt javasolja azoknak tagállamoknak, amelyekben a 

halál miatt nem jár nem vagyoni kártérítés, hogy ha közelítik is a jogukat azokhoz az államokhoz, ahol ez jár, 

csak a szűk hozzátartozói körre terjesszék ki azt. 

A gyász azonban nemcsak a halált, hanem valamely készség, képesség elvesztését is jelentheti ( a leggyakoribb 

pl. egy végtag elvesztése). A súlyos betegség saját maga ill. a közvetlen család általi feldolgozása is okozhat 

akár a hozzátartozókban fájdalmat, szenvedést. ( Bár ezt a bírósági gyakorlatban nem nevezzük/nevezik 

gyászreakciónak, mindazonáltal a feldolgozás folyamata pszichopatológiailag – és sokszor a kártérítési 
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követelés is - hasonló lehet, figyelemmel arra, hogy nem maga a károsult, hanem a közvetlen környezet 

kárigényét jelenti. ) 

A külföldi gyakorlatban is más a helyzet abban az esetben, ha a károsult nem hal meg, de súlyos vagy igen 

súlyos károsodást szenved. Ebben az esetben a hozzátartozókban keletkező fájdalom, szenvedés jogi megítélése 

egész másként alakul. Az angol, a skót, az ír, a portugál és a görög jogban például - amelyek a hozzátartozó 

halála esetén elfogadják a nem vagyoni kártérítést - nem fogadják el azt a hozzátartozó károsodása esetében és 

Olaszországban is csak viszonylag ritkán tartják ezt jogosnak. 

A svájci bírói gyakorlat a nyolcvanas évek közepe óta - annak ellenére, hogy az OR. 47. §-a csak a halál 

esetében mondja ki kifejezetten, hogy a hozzátartozók jogosultak a fájdalomdíjra - azon az állásponton van, 

hogy a hozzátartozóknak a károsult súlyos egészségkárosodása esetén is jár a kártérítés. Dogmatikailag az OR 

49. §-ára hivatkoznak, amely a személyiséget ért sérelem esetére rendelkezik a kártérítésről, és a károsult 

fájdalmának, szenvedésének látványa a hozzátartozókban is a személyiségi jog sérelmét eredményezi (a svájci 

polgári törvénykönyv felelősségi részének revíziója kapcsán készült tervezet már kifejezetten nemcsak a halál, 

hanem a súlyos sérülés esetén járó elégtételi igényről is rendelkezik). 

Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban és Spanyolországban viszont elismeri a bírói gyakorlat a 

hozzátartozók kártérítési igényét a súlyosan sérült károsult esetében. 

A komplikált gyásszal azután (sokszor évek múlva), a kártérítési eljárásban az igazságügyi orvosszakértő 

találkozik, amikor a folyamat szinte már visszafordíthatatlan és akkor javasolja a pszichiátriai/pszichológusi 

kezelést. Ezt követően az alperes (pl. a biztosító) felteszi a kérdést, hogy – „és ha korábban kezdik a kezelést, 

akkor jobb lenne a helyzet”? 

Erre a kérdésre azért nehéz (tulajdonképpen lehetetlen) objektíve válaszolni, mivel lehet, hogy jobb lehetne, de 

számos ismert, más esetekben pedig, az évekig tartó, és időben megkezdett kezelés sem vezet eredményre. A 

beteg (károsult) gyakran olyan helyzetben van, hogy panaszaival közvetlenül pl. csak a háziorvoshoz fordul/hat/ 

(pl. kis faluban él), és ő nem küldi tovább – ilyenkor vajon a beteg/károsult tehet-e róla , hogy a kifogásolt 

kezelés elmaradt? Ennek megítélése a bíróság feladata, de az orvosszakértőnek is joga van erre rámutatni. 

A hosszantartó peres eljárás is szerepet játszhat a tünetek rögzülésében. Az újabb és újabb tárgyalások idején 

ismét „feltépik a sebeket” , amely gyászmunkát nagymértékben nehezítik és hozzájárulhatnak az elhúzódó 

gyászreakcióhoz, azaz a komplikált gyászhoz. 

12.4. 4. A gyakorló orvos feladata lehet gyász esetén 

A leggyakrabban ezekkel a „betegekkel” a háziorvos találkozik, aki a váratlan/hirtelen halál után a szinte 

„sokkban” levő személynek a „nyugtató injekciót” beadja, majd a temetés utáni időben a hozzátartozó/beteg 

„szomatikus panaszait” kezeli. Gyakran nem küldi pszichiáterhez, vagy a nem megfelelő 

pszichiáterhez/pszichológushoz, így a beteg tulajdonképpen „kezeletlen” marad. 

Megoldás lehet ez utóbbi ügyekben: 

Többször nemcsak egy személy, hanem az egész család terápiája lenne szükséges! El kell tudni fogadtatni azt, 

hogy szükségük van a szakemberre, aki tud segíteni! A gyakorló orvos irányítsa a hozzájuk forduló gyászolót - 

akik a kezdetben talán még nem betegek, de az elakadt gyászmunka során végül csaknem biztosan azzá válnak - 

a megfelelő szakemberhez kell irányítani. 

12.5. 5. A média szerepe a gyász feldolgozatlanságában, 
komplikálttá válásában 

Különösen idegenkezű erőszakos cselekmények (pl. emberölés) és tömeges baleset esetén a hozzátartozók, de 

legalább a szomszédok megszólaltatása a média részéről szinte kívánalom! 

Ha sikerül ezt a hatást „kivédeni” az sok esetben csökkentheti vagy akár megakadályozhatja (persze nem 

önmagában) a komplikált gyász kialakulását. 

Ezt támasztja alá egy jó példa. A baleset nagyon hasonló a pörbölyihöz. 
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Autóbusz baleset gimnazistákkal teli busszal, Ausztriai sítáborból hazajövet lecsúsznak egy szakadékba: Az 

egyik elhalálozott kislány apja pszichiáter főorvos. Kizárták - a többi szülővel együtt – a médiát ( már 

amennyire lehetett), nem nyilatkoztak, így gyorsan lecsengett a médiában az ügy, a gyászreakciót közösen 

kezelték. Kártérítésben nem peres úton részesültek, de szinte valamennyiük esetében un. normál gyászreakció 

zajlott le. 

Az orvosi nyilatkozatokra ezekben az esetben is vonatkozik a titoktartási jog, amely alól felmentést csak a 

beteg, vagy (halál esetén) a közvetlen hozzátartozó adhat. ( Tehát a kezelőorvos, a gyógyintézet csak a beteg ill. 

hozzátartozó beleegyezésével nyilatkozhat, bármilyen nyomás éri is a média részéről!) 

Az orvosszakértő pedig az ügy lezárásáig nem nyilatkozhat az általa vizsgált ügyben A médiát a szakértői 

vizsgálatot elrendelő hatósághoz ( rendőrségi, ügyészségi vagy később bírósági szóvivőhöz) kell irányítani. 

Az ügyben szereplő ügyvéd büntető perben pedig nem hatóság, számára az orvos részéről közvetlenül 

semmilyen felvilágosítás nem adható a sértettre vonatkozóan ! 

Polgári perben a peres fél által megbízott ügyvéd kérdéseit a bíróságon keresztül teheti fel a szakértőnek, és 

kizárólag megbízója ( maga a beteg vagy halál esetén az érdekelt féli szerepben levő hozzátartozó) nyilatkozata 

alapján kérheti ki az orvosi iratokat (amelynek azonban a gyógyintézet köteles eleget tenni!). 

Könyvünk orvostanhallgatók számára készül, így javaslataink is számukra készülnek, a jogi képviselők, 

ügyvédek számára hiába is adnánk javaslatot. De az orvoshoz forduló hozzátartozók (talán már betegek) 

számára mégis megvilágíthatjuk, hogy a per, a kártérítés, (még akkor sem, ha a kártérítés során nyert pénzt nagy 

síremlék építésére fordítják) semmit nem old meg, a feldolgozás folyamatát pedig biztosan nehezíti (talán újból 

elakasztja). 

Az ajánlások között azonban megfogalmazhatjuk számukra a másoknak történő segítés javaslatát (pl. a pénz 

karitatív célra fordítását, akár alapítvány létrehozását). 

12.6. 6. Pszichológiai elméleti fejtegetések a gyász kérdésében 
(Riskó Ágnes) 

Melanie Klein járult jelentősen hozzá ahhoz, hogy a gyász fogalma tágabb értelemben is használható lett, 

megértési lehetőségünk tovább mélyült, így terápiás tevékenységünk is kibővült és hatékonyabbá vált. 

Téma iránt érdeklődőknek javaslom  A gyász. Szerk: Pilling János. (Medicina Könyvkiadó Rt. Bp.2003) 

könyvét, benne: 5. Riskó Ágnes A gyászolók pszichoanalitikus pszichoterápiája a kórház onkológai osztályán 

12.6.1. Tesztkérdések 

(egyszerű választás) 

1. A gyászreakció Magyarországon a nem vagyoni kár körében akkor értékelhető (B) 

A. Bármilyen, akár „normál gyász „ esetén is 

B. Csak az un. komplikált vagy elhúzódó kóros gyászreakció esetén 

C. Önmagában akkor is, ha valaki hozzátartozóját elveszti. 

2. A média szerepe a gyászreakció alakulásában (C) 

A. segít a gyász feldolgozásában 

B. semleges a szerepe 

C. hozzájárul a gyászreakció elhúzódásához 

3. A normál gyászra jellemző (A) 

A. 3-6 hónap alatt lezajlik 
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B. Önvádlások jelentkeznek 

C. Pszichoszomatikus betegségek alakulnak ki 

4. A komplikált gyászra jellemző (B) 

A. 3-6 hónap alatt lezajlik 

B. Önvádlások jelentkeznek 

C. A gyászreakció mértéke nem éri el a betegség szintet 

5. A komplikált gyász leggyakrabban az alábbi esetekben jelentkezik: (A) 

A. erőszakos halál (baleset, öngyilkosság, bűncselekmény) 

B. bármely halál esetén gyakran jelentkezik 

C. gyermek halála esetén mindig kialakul 

6. A magyar bírósági gyakorlatban a hozzátartozó halála miatt a kártérítés megállapításra kerül: (C) 

A. Minden esetben 

B. A gyászreakció önmagában is megalapozza meg a nem vagyoni kártérítés iránti igényt 

C. Akkor állapítható meg, ha a gyászreakció elhúzódó, több, mint fél évig tart, pszichoszomatikus 

betegségek alakulnak ki. 

7. A gyászreakció megítélése „sérelemdíjként” értékelendő (C) 

A. A múltban és jelenleg is. 

B. A 2013. évi V. tv. alapján jelenleg 

C. A 2013. évi V. tv. alapján 2014 03.14-től, mivel ez a törvény csak ekkor lép hatályba 

8. A gyászreakció megítélésében a gyakorló orvos feladata (A) 

A. A gyászreakció folyamatának, időtartamának dokumentálása az általa észlelt tünetek alapján 

B. A gyászreakció jogosultságának megállapítása 

C. A kárral történő okozati összefüggés megállapítása 

9. A gyászreakció kezelésében a háziorvos orvos feladata (B) 

A. Nyugtatók adása 

B. Megfelelő szakemberhez (pszichiáter, pszichológus) időben történő irányítása 

C. Kizárólag a jelentkező testi tünetek kezelése 

10. A komplikált gyász megítélése (B) 

A. Kizárólag az orvosszakértő feladata 

B. Az orvosszakértőnek pszichológust, vagy pszichiáter kell igénybe vennie 

C. Bármely orvos megítél 

11. Az orvosszakértő feladata (C) 

A. A felperes önálló vizsgálata 
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B. A felperes környezetének vizsgálata 

C. Az okozati összefüggés feltárása a gyász és a felperes életvitelbeli változása között 

12. Az orvosszakértő feladata (B) 

A. A felperes környezetének vizsgálata 

B. Milyen életvitelbeli változást okozott a károsult életében a gyász 

C. Az elhunyt korábbi életvitelének vizsgálata 

13. A magyar bírói gyakorlatban 

A. A hozzátartozó halála önmagában megalapozza a kártérítést 

B. Gyermek esetén a szülők mindig kártérítésben részesülnek 

C. Gyászreakció esetén a kártérítés akkor jár, ha az egészkárosodás eléri a betegség szintjét 

14. A külföldi gyakorlatban (A) 

A. Ausztriában az egészségsérelem esetén jár kártérítés 

B. Olaszországban nem ismerik el a hozzátartozók nem vagyoni kártérítést 

C. Belgiumban nem ismerik el a hozzátartozók nem vagyoni kártérítést 

15. A gyász feldolgozásában megoldást jelenthet az orvos számára (C) 

A. A média szerepének növelése 

B. Kizárólag csak gyógyszerek adása 

C. Családterápia 
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13. 4.m. Affektív idegtudomány alapjelenségei, 
emóció, limbikus és a paralimbikus rendszer kognitív 
megközelítések. – Csathó Árpád 50%, Feldmann 
Ádám 50% [Szakmai lektor: Molnár Péter] 

13.1. 1. Bevezető 

Az affektív idegtudomány kifejezés magába foglalja az egyes érzelmi állapotok és hangulatok idegrendszeri 

reprezentációinak létrejöttét, működésének vizsgálatát és az affektív működés zavarainak neurális alapú 

megközelítését. Az affektus az emóció és érzelem fogalmak gyakran egymás szinonimáiként ismertek, de az 

affektus maga egy tágabb kontextust jelöl, melyben nemcsak az érzelmi megnyilvánulások, de a hangulat és 
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minden egyéb emocionális állapot szerepet kap. A modern idegtudományok eszköztára robbanásszerű 

fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, egyre több ismerettel bírunk a különböző viselkedéses és 

kognitív funkciók, mint az emlékezet, figyelmi működés, vagy a végrehajtó funkciók idegrendszeri hátteréről és 

működési mechanizmusáról. Nincsen ez másképpen az érzelmek és a hangulat esetében sem, bár tény, hogy az 

érzelmi és a hangulati élet működésének vizsgálata a kognícióval szemben sokáig másodlagos szerepet kapott. 

A fejezet első felében áttekintjük azokat a fiziológiai és neurális működést alapul vevő érzelemelméleteket, 

melyek mérföldkőként szolgálnak az érzelmi funkciók neurális hátterének feltárásában, áttekintjük a XIX. 

század két úttörő kutatójáról, az amerikai William James és a dán származású Carl Lange nevével fémjelzett, 

James-Lange-féle fiziológiai indíttatású érzelemelméletet. Ezt követően az előbbit kritizáló Cannon-Bard féle 

elméletet vesszük górcső alá, végül áttekintjük Papez, valamint MacLean neuroanatómiai indíttatású, valamint 

részben elődeik elméletein nyugvó érzelemelméleteit is. A fejezet második felében főként a léziós 

vizsgálatokon, egysejt elvezetéses elektrofiziológiai vizsgálatokon és modern képalkotó eljárások által feltárt, az 

affektív funkciók létrehozásában és fenntartásában résztvevő neuroanatómiai régiókat, és azok affektív 

folyamatok végrehajtásában betöltött szerepeit tekintjük át. Tárgyaljuk az amygdala, a thalamus, az anterior 

cinguláris kéreg, az insula, a prefrontális lebeny, temporális lebeny funkcióit az érzelmek és hangulati állapotok 

létrehozásában, fenntartásában, valamint az affektív viselkedés szabályozásában. 

13.2. 2. A James–Lange-féle érzelemelmélet 

A XIX. század végén az amerikai William James és a dán származású fiziológus, Carl Lange egymástól 

függetlenül azonos következtetésekre jutottak az érzelmi működésekkel kapcsolatban, és mára már klasszikussá 

vált elméletet dolgoztak ki az érzelmek fiziológiájának keletkezésére és leírására. 

William James 1884-ben megjelent What is an emotion? című cikkében az állította, hogy az érzelmek nem 

mások, mint megélt perifériás fiziológiai változások, mint testhőmérséklet-változás, szívfrekvencia változás, 

izzadás, melyek a külső környezet emocionális felhívó ingereire adott válaszként jönnek létre. A dán Carl Lange 

elmélete szerint az érzések és az érzelmi állapotok keletkezésében a perifériás vazodilatáció és vazokonstrikció 

kulcsfontosságú szerepet játszanak. A James-Lange-féle fiziológiai indíttatású érzelemelmélet szerint minden 

érzelemhez fiziológiai, zsigeri, testi reakciók társulnak, mi több, az érzelmek eredete is ezekben a reakciókban 

keresendő. A James-Lange-féle érzelemelmélet ellentmond annak a hétköznapi intuíciónknak, hogy egy adott 

érzelem megelőzi az érzelmi válaszhoz társuló fiziológiai reakciókat. A klasszikus példában, ha meglátunk egy 

medvét, akkor intuíciónk szerint először megijedünk, majd megnő a szívritmusunk, megizzadunk, majd 

elmenekülünk. Az elmélet szerint azonban először megnő a szívritmusunk, megizzadunk, perifériás változások 

sora következik be, majd ez eredményezi azt, hogy az ijedtség, mint érzelem megjelenik. 

13.3. 3. A Cannon–Bard-féle érzelemelmélet 

A James-Lange-féle, perifériás fiziológiai mintázatváltozáson alapuló érzelemelmélet átfogó kritikáját az 

amerikai fiziológus Walter Cannon fogalmazta meg. Cannon vizsgálatai szerint akkor is tapasztalhatunk 

érzelmeket, ha a gerincvelő átmetszése, illetve a zsigerek felől érkező érzőidegek átmetszése miatt az ingerek 

nem jutnak el a központi idegrendszerbe, így ott nem fejthetnének ki hatást. Cannon egy másik ellenérve az 

érzelmi specificitásra vonatkozott. Például mind a düh, mind pedig a félelem esetében egyaránt szívfrekvencia 

emelkedés figyelhető meg, azaz a fiziológiai válaszmintázat szintjén nem különíthetőek el a tartalom és jelentés 

alapján már specifizálódott érzelmek. További ellenérvnek a zsigeri folyamatok lassúságát hozták fel. Azzal 

érvelt, hogy az emóciók igen gyorsan jelentkezhetnek egy adott kiváltó ingerrel, míg a zsigeri változások csak 

viszonylag lassan alakulnak ki. Úgy gondolta, hogy a zsigerek nem eléggé szenzitívek, ugyanakkor a bennük 

előidézett változások nem okoznak érzelmi reakciókat. Cannon és később Bard úgy vélték, hogy az érzelmi 

állapotok létrejöttében inkább a vegetatív, szimpatikus idegrendszer kap fő szerepet. 

Azonban nem mindenben volt igaza Cannon kritikájának. Paul Ekman és munkatársai kimutatták, hogy az egyes 

megkülönböztethető érzelmek esetében a fiziológia válaszok, ha részlegesen is, de elkülöníthetőek egymástól 

(Ekman és mtsai., 1983). Továbbá kimutatták azt is, hogy csökken az átélt érzelmek intenzitása akkor, ha 

valamilyen okból kifolyólag a viscerális rendszer és az agy közötti kapcsolat megszakad (pl. gerincvelő léziós 

sérülése esetén Montolya és mtsai., 1994). Az sem igaz, hogy nem váltható ki affektív válasz a különféle 

szervek külső ingerlésével, például az intravénásan adott kolecisztokinin injekció pánikrohamot indukálhat a 

vizsgálati személyeknél (Harro és mtsai., 1991). Ezek az eredmények azt sugallják, hogy bár nem minden 

esetben, de a James-Lang-féle elmélet megközelítése gyakran helyesnek bizonyul, és még napjainkban is fontos, 

inspiratív jelentőséggel bír a fiziológiai indíttatású érzelemkutatás területén. 

13.4. 4. A Papez-kör 
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James Papez 1937-ben mutatott be egy elméletet, mely szerint az affektív feldolgozás egy központi neurális 

feldolgozó kör és nem egyetlen központ feladata. Papez eredetileg a veszettséget tanulmányozta és azt állította, 

hogy a veszettségben tapasztalható gyakori agresszióval szoros kapcsolatban áll a hippocampus sérülése. A 

Papez-féle kör részei a hippocampus, fornix, corpora mamillaria, tractus mamillothalamicus, a thalamus elülső 

magcsoportja,és a gyrus cinguli, enthorinális kéreg. A neuronális kör a hippocampusban ered és zárul. 

13.5. 5. MacLean és a limbikus rendszer 

MacLean limbikus agy modelljét részben Cannon és Bard, részben pedig Papez munkáira építette. 1949-ben 

bemutatott munkája Klüver és Bucy 1937-es munkáján alapul. Klüver és Bucy majmoknál távolították el 

bilaterálisan a temporális lebenyt, amely markáns viselkedés-változásokhoz vezetett: megnőtt az állatok 

kíváncsisága, eltűnt a félelem, elvesztették az emocionális reaktivitásukat, hiperszexuálissá váltak, késztetést 

éreztek arra, hogy minden tárgyat a szájukba vegyenek (hiperoralitás). Ezt a tünetegyüttest nevezzük Klüver-

Bucy szindrómának. A jelenség azt sugallja, hogy a temporális lebeny kitüntetett szerepet játszik az affektív 

folyamatok során. MacLean szerint az agy három fő részre osztható fel, melyek egymással szoros interakcióban 

működnek. A hármas struktúra hierarchikusan épül egymásra, evolúciós sorrendben. Az evolúciósan legelső, 

archaikus struktúra a hüllőagy, mely a striátumot és a bazális ganglionok csoportját foglalja magába. Feladata az 

olyan primitív érzelmek koordinálása, mint az agresszió vagy a félelem. A második szint az ősemlős agy, 

amelyet eredetileg viscerális agynak nevezett el. Ez a struktúra a Papez – kör elemeit, mint a hipothalamus, 

thalamus, hippocampus, cinguláris kéreg, foglalja magába, továbbá kiegészül az amygdalával és a prefrontális 

kéreggel is. Az ősemlős agy szintén szerepet kap az agresszió feldolgozásában, de ezen túlmenően a szociális 

érzések kialakításában is részt vesz. A harmadik, evolúciósan legújabb struktúra az újemlős agy, amely 

gyakorlatilag a teljes neokortexet magába foglalja. Az újemlős agy szerepe az érzelmek és a kognitív működés 

összehangolása és az emocionális kontroll megvalósítása. MacLean úgy vélte, hasonlóan Jameshez, hogy az 

affektív folyamatok a külső szenzoros tapasztalatokat és a belső szomatikus érzeteket integrálják és ennek 

eredményeként jelennek meg az érzelmek is. Az integráció feladatát a viscerális, vagy ősemlős agy látja el, ezen 

belül is a hippocampus szerepét emelte ki. Az integrációt végző rendszert limbikus rendszernek nevezte el. 

Elmélete máig fontos szerepet játszik az affektív idegtudományokban, bár megjegyzendő, hogy az újabb 

kutatások fényében bizonyos területek szerepe, mint például a hippocampusé, az érzelmi feldolgozásban nem 

olyan hangsúlyos, mint ahogyan azt MacLean fél évszázaddal ezelőtt gondolta. 

4.65. ábra - 1. ábra: A hippocampus 

 

13.6. 6. Az érzelmi működések neuroanatómiai háttere 

13.6.1. 6.1. Féltekei lateralizáció 

A tény, hogy a két hemispherium más-más szerepet tölt be az emocionális feldolgozás területén, már régóta 

ismert. A közvetlen kapcsolat az érzelmek és a jobb agyfélteke között már több mint egy évszázada tudott tény. 

Mills 1912-ben megjelent tanulmányában írta le, hogy az agy jobb oldalát ért léziók kapcsolatba hozhatóak az 

érzelmi kifejezés csökkenésével (Mills, 1912). Vele egy időben Babinski is megfigyelte, hogy a jobb oldalra 

lokalizálható sérülések esetén a páciens gyakran inadekvát érzelmeket mutat, közömbös, de előfordulhat mániás 

felhangoltság is (Babinski, 1914). Az érzelmek féltekei lateralizációjával kapcsolatos első vizsgálatok 

kimutatták, hogy a bal térfélre vetített emocionális vizuális stimulációs feladatokban (arckifejezések) a jobb 

agyfélteke jobban teljesít az érzelmek diszkriminációja során (Landis és mtsai., 1979; McKeever és mtsai., 

1977). Agysérültekkel végzett vizsgálatok szerint azok a páciensek, akiknél a lézió a jobb féltekét érintette, 

rosszabbul teljesítettek az érzelem-felismerésben és megkülönböztetésben, mint azok a betegek, akiknél a 

sérülés a bal hemiszfériumot érte (Damasio és mtsai., 1996). Olyan pácienseknél, akiknél a kérges testet 

átvágták, a vizsgálati személyek nem tudták azonosítani az érzelemkifejezést akkor, amikor azt a bal féltekének 

vetítették a jobb látótérbe (Benowitz és mtsai., 1983). Hasonló eredményre vezetett, amikor Ahern és kollégai a 

nyaki arteria carotisba fecskendezett nátrium amythal segítségével elaltatták az azonos oldali féltekét (Ahern és 

mtsai., 1991). A vizsgálati személyek ugyanazt a képet emocionálisan kevésbe intenzívnek minősítették akkor, 

ha az altatott jobb féltekének mutatták be azt. Ez a jelenség csak akkor lépett fel, ha a jobb oldali, altatott 
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féltekének történt a bemutatása, ha az altatott félteke a bal oldali volt, az effektust nem sikerült kiváltaniuk. EEG 

kiváltott válasz vizsgálatok sora erősítette meg, hogy arcok érzelemkifejezéseit bemutatva a jobb félteke 

aktivitása nagyobb, mint a bal oldali hemiszféra esetében (Vanderploeg és mtsai., 1987). 

Funkcionális MRI segítségével több vizsgálat is történt arcok érzelemkifejezésének tanulmányozására. 

Narumoto és munkatársai azt találták, hogy jobb oldali superior temporális sulcus területe aktívabb, ha a 

szelektív figyelem az arckép érzelemkifejezésére irányul. Egy másik vizsgálatban arra kértek jobb félteke sérült 

pácienseket, hogy hallás útján azonosítsanak megegyező mondatpárokat, melyeknél kizárólag a felolvasó 

hangjának intonációja különbözött. Amikor megkérdezték tőlük, hogy a mondatok különböznek-e egymástól, a 

sérült személyek rosszabbul teljesítettek a feladat végrehajtása során, mint az egészséges kontrollszemélyek. 

Azonban, ha az érzelmek azonosításához szükséges információ megjelent a szövegben, akkor nem volt eltérés a 

kontrollcsoport és a jobb félteke sérült csoport teljesítménye között. Az eredmények arra utalnak, hogy bár 

érzelmek azonosítása nehéz a vizsgált személyek számára, azonban az érzelmek megkülönböztetésének 

képessége a normálishoz közeli szinten maradt (Tucker és mtsai., 1977). Davidson és munkatársai EEG 

vizsgálatokat végeztek pozitív és negatív emocionális tartalommal bíró filmek vetítése alatt. Az EEG 

elektródákat a frontális és parietális régiók fölé helyezték. Eredményeik szerint a bal oldali frontális régiók 

aktívabbnak bizonyultak, ha a bemutatott aktuális filmrészlet pozitív érzelmi tartalommal bírt. Ha a bemutatott 

filmrészletek negatív érzelmeket jelenítettek meg, akkor inkább a jobb oldali parietális lebeny feletti EEG 

aktivitás emelkedett meg az vizsgálati személyeknél (Davidson és mtsai., 1979). A fenti eredmények arra 

utalnak, hogy az egyes féltekék más-más módon vesznek részt az affektív feldolgozás folyamataiban. 

13.6.2. 6.2. Thalamus és hipothalamus 

Cannon és Bard érzelemelméletében jelentek meg először neuroanatómiai területek, mint az érzelmi működések 

hátterében álló kulcsfontosságú tényezők. A thalamus és a hipothalamus a Cannon-Bard teória szerint 

kiemelkedő szerepet játszik a különböző stimulusokra adott emocionális reakciók létrejöttében. Ezeket a 

reakciókat agykérgi területek gátolják. A kortex eltávolítása esetén a kérgi kontroll nélkül az affektív válaszok 

kontrollálatlanul és szabadon jelennek meg. Hess 1943-ban macskák hipothalamusába ültetett stimuláló 

elektródákat. Az elektromos stimuláció során, a hipothalamus bizonyos részeit ingerelve sikerült védekező 

reakciót kiváltaniuk annak affektív komponenseivel egyetemben. A macskáknak az ingerlés során 

megemelkedett a pulzusuk, éber figyelmi pozíciót vettek fel, felkészültek egy lehetséges támadás elleni 

védekezésre. Hess további elektrostimulációs vizsgálataiban az agy különböző régióit ingerelve sikerrel váltott 

ki olyan emocionális reakciókat a kísérleti állatokból, mint a düh, a félelem, vagy a csodálkozás. A kiváltott 

reakciók affektív jellege attól függött, hogy az elektróda mely agyterületet ingerelte. Az elektrostimulációs 

vizsgálatok eredményei szerint úgy tűnt, hogy különböző területek reagálnak a jutalmazással kapcsolatos 

ingerekre, míg más területek a büntetéssel, illetve annak elkerülésével hozhatóak összefüggésbe. Bard 1937-ben 

további kísérleteket folytatott a thalamus kortikális gátlásának jobb megismerése végett. Felfedezte az ún. áldüh 

jelenséget dekortikált macskákon. Ezt követően több vizsgálat is arra irányult, hogy a hipothalamus affektív 

szabályozásában betöltött szerepét még jobban megismerjék. A huszadik század ötvenes éveiben Milner és 

munkatársai patkányokon végeztek hipothalamus stimulációt elektródák segítségével. A patkányok egy ingerlő 

elektróda seftségével képesek voltak a saját hipothalamuszuk elektromos stimulációjára. Az öningerléses 

vizsgálatok eredményei arra utaltak, hogy a hipothalamusznak kulcsfontosságú szerepe van a jutalmazó 

viselkedési folyamatokban. Hasonló eredményekre jutott 1972-ben Health humán vizsgálatai során (Health és 

mtsai., 1972). További vizsgálatok tárták fel a hipothalamus kulcsszerepét a különféle motiváció alapú 

viselkedésszabályozási folyamatok mögött, mint például az éhség és a szexuális viselkedés. Edmund T. Rolls 

szerint a hipothalamus része egy több elemből álló jutalmazó hálózatnak, melyben az amygdala a ventális 

striatum és a prefrontális kéreg együtt vesz részt a jutalmazással összefüggő komplex viselkedéses válaszok 

kialakításában és fenntartásában. A prefrontális régió szerepe ebben a hálózatban egy felülről lefelé irányuló 

kontrollfunkció megvalósítása (Rolls és mtsai., 1990). Ezek az eredmények együttesen azt sugallták, hogy a 

thalamus és a hipothalamus kitüntetett szerepet játszik az affektív folyamatok létrehozásában, végrehajtásában, 

koordinálásában. 

4.66. ábra - 2. ábra: A thalamus 
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13.6.3. 6.3. Amygdala 

Az amygdala (görög: mandula, mandula alakú) a mediális temporális lebenyben található anatómiai struktúra, 

amely több mint egy tucat, egymással gazdag inter-és intrakonnektív kapcsolatban álló magcsoportot tartalmaz. 

A különböző magcsoportok több projekcióval is bírnak kortikális és szubkortikális területek felé, melyek az 

érzelmi információ és emocionális kontextus feldolgozásában vesznek részt. A Klüver és Bucy által 1937-ben 

publikált, a kétoldali temporális lebeny eltávolítását leíró vizsgálatban nemcsak a temporális lebenyeket, de az 

amygdalát is eltávolították a majmokból. A vizsgálat nyomán bilaterális amygdala eltávolítást végezve 

(Weiskrantz és mtsai., 1956) azt találták, hogy a műtéten átesett állatoknál fokozott oralitás, passzivitás lépett 

fel, valamint megnőtt az explorációs igényük. További változásként jelent meg, hogy a műtéten átesett majmok 

szociális rangsorban betöltött szerepe is megváltozott. Hátrébb kerültek a rangsorban. Az eredmények arra 

irányítják a figyelmet, hogy az amygdala kulcsszerepet játszik mind a szociális érzelmek feldolgozásában, mind 

pedig az érzelmi memóriában egyaránt. 

Az amygdala önálló sérülései ritkák, azonban amikor bekövetkeznek, nem minden esetben járnak a Klüver-

Bucy szindrómához hasonló, vagy kapcsolható tünetekkel. A Klüver-Bucy szindróma csak akkor jelentkezik, ha 

az amygdala sérülés kétoldali. Azokban az esetekben, amelyekben az amygdala sérülése figyelhető meg, a 

sérülés általában az olyan szociális ingerek feldolgozásának zavarával jár, mint az arcfelismerés zavara, illetve 

az arcról történő érzelemkifejezés leolvasásának zavara. 

Állatkísérletes vizsgálatokból tudjuk, hogy az amygdala neuroncsoportjai különféleképpen reagálnak a 

különböző arcokra. További vizsgálatok (Damasio, 1994) utalnak arra, hogy az érzelmet kifejező arcok 

bemutatásakor az amygdala sérült személyek a különféle érzelmek felismerésében eltérnek az egészséges 

személyektől. Ez különösen a félelmet bemutató arcok esetén jelentkezik. Az amygdala és az arc 

érzelemkifejezéseit vizsgáló eljárások többnyire funkcionális képalkotó eljárásokhoz köthetőek (Morris és 

mtsai., 1996; Breitter és mtsai.,1996). Más vizsgálatok kimutatták azt is, hogy az amygdala nemcsak a félelmet 

kifejező arcok bemutatása során, hanem más modalitásokban is érzékeny a félelem emocionális expressziójára 

(Scott és mtsai 1997). 

Az amygdala magcsoportjainak szerepe a félelemkondicionálásban már régóta ismert. A félelem kondicionálása 

során egy tetszőleges neutrális ingert társítanak kellemetlen, vagy fájdalmas ingerhez, mint például az 

elektromos áramütéshez. Néhány ilyen társítás után a kísérleti állatok megtanulják, hogy az adott semleges 

ingert mindig áramütés követi. Ha a semleges ingert önmagában mutatjuk be az állatnak, az később 

megváltozott fiziológiai reakciókkal (megemelkedett vérnyomás, szaporább pulzus) illetve megváltozott 

endokrin és motoros válasszal fog reagálni. A félelemkondicionálás jelenségét és annak feltételezett neurális 

háttérmechanizmusait széles körben tanulmányozták (Blanchard és mtsai., 1972; LeDoux és mtsai. 1995). A 

vizsgálatok során két eltérő mediátor útvonalat tártak fel, amelyen keresztül a kondicionálás kifejti hatását. Az 

első ilyen útvonal egy, a thalamusz és az amygdala közötti közvetlen konnekción alapul. A beérkező stimulusok 

közvetlen szenzoros feldolgozása nagyon gyors, korai ingerválaszt teszt lehetővé minden egyéb feldolgozási 

mód, kiértékelés kikerülésével. A második feldolgozási útvonal több elemből áll, a beérkező ingerek 

feldolgozásába belépnek kortikális területek is. A thalamo-kortiko-amygdaláris feldolgozási útvonal mediálta 

válasz komplexebb feldolgozást tesz lehetővé, és lassabban alakul ki a kondicionált érzelmi válasz. Humán 

vizsgálatok és megfigyelések is rendelkezésre állnak a félelemkondicionálás területén. Jobb oldali amygdala 

sérült személy esetén írták le (Angrilli és mtsai., 1996), hogy a megrezzenési , vagy „startle” reakció 

korlátozottan jött csak létre auditoros kiváltott inger hatására. Hippocampális sérült beteg esetében sikerült 

létrehozni kondicionált félelmet, de a páciens magára a kondicionálás folyamatára, hippocampus sérülése miatt, 

nem emlékezett. Ez alátámasztja azt, hogy a félelemkondicionálás jelensége az amygdalához köthető (Bechara 

és mtsai., 1995). 

Több esettanulmány is utal arra, hogy az amygdala sérülése esetén a vizsgált személyek nem voltak képesek 

felidézni különböző történetek emocionális aspektusait, míg a történetek többi részét maradéktalanul felidézték 

(Cahill és mtsai., 1995). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonóm idegrendszer  

 1020  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Pozitron emissziós tomográf (PET) vizsgálatok kimutatták, hogy a jobb oldali amygdala glükóz 

metabolizmusának szintje tanulási folyamatban, a memória bevésődés alatt, kapcsolatba hozható a memorizált 

anyag komplex pozitív vagy negatív emocionális aspektusainak felidézési képességével, több héttel a vizsgálat 

után (Cahill és mtsai., 1996; Hamman és mtsai., 1999). Ezek a vizsgálatok rámutattak arra, hogy az 

amygdalának fontos szerep jut a hosszú távú érzelmi memória területén. 

4.67. ábra - 3. ábra: Az amygdala 

 

13.6.4. 6.4. Mediális prefrontális kéreg 

Azt, hogy a prefrontális kéreg milyen kiemelt szerepet játszik az emocionális folyamatok bonyolult 

összjátékában, semmi sem bizonyítja jobban, mint Phineas Cage esete. Phineas Cage vasúti pályamunkás 

robbanóanyag kezelése során balesetet szenvedett. Egy vasrúd átdöfte a koponyáját a bal szemöldöke alatt, 

áthatolt rajta, majd a koponyatetőn keresztül távozott. Cage felépült a balesetből, de hamar fény derült arra, 

hogy mélyreható személyiségváltozások következtek be nála. Az addig kedves, udvarias, türelmes és 

szorgalmas fiatalember türelmetlenné és hirtelen haragúvá, indulatossá vált, társaságban nem tartotta be a 

szociális normákat. Phineas Cage esete, mint az egyik legelső léziós esettanulmány mutatott rá arra, hogy a 

prefrontális régió sérülése milyen káros hatással van az érzelmi funkciók működésére. Rolls szerint az új 

ingerek megtanulása során a prefrontális kéreg területei együttműködnek az amygdalával, közösen alakítanak ki 

reprezentációt az elsődleges motivációs tényezők (étel, ital, szexuális motiváció) és a másodlagos megerősítések 

között. Damasio és munkatársainak (Damasio és mtsai., 1994; Damasio és mtsai., 1996) elmélete szerint, a 

ventromediális prefrontális kéreg az érzelmekhez kapcsolható testi markerek segítségével segíti a komplex és 

bonyolult szituációkban a döntéshozatalt. Ezt az elméletüket szomatikus marker hipotézisnek nevezték. 

Ahogyan sejthetjük, ez az elmélet is James és Lange munkájával vonható párhuzamba. A szomatikus markerek 

alapvetően olyan fiziológiai változások, mint például az izomtónus változása, vagy az autonóm idegrendszer 

változásai, melyeket különböző érzelmi állapotokhoz társítunk. Damasio szerint a szomatikus markerek a 

ventromediális prefrontális kéregben kerülnek feldolgozásra, ahol döntéshozatali mechanizmusokban vesznek 

részt. Különösen azokban az esetekben kapnak jelentőséget, amikor a logikus választási lehetőségekhez való 

hozzáférés korlátozott. Damasio szomatikus marker hipotézisét léziós esettanulmányok bemutatásával próbálta 

igazolni. 1991-ben Damasio és Saver mutatták be EVR esetét, mely hasonló Phineas Cage esetéhez (Saver és 

mtsai., 1991). EVR kognitív képességei és explicit emocionális ismeretei többé-kevésbé megtartottak voltak, de 

a finomabb érzelmi súlyozást igénylő, összetett feladatokban, mint például a szociális helyzetekben való 

eligazodás, markánsan alulteljesített. Damasioék szerint EVR képtelen a szomatikus markerek által nyújtott 

többletinformációt felhasználni a ventromediális prefrontális kéreg sérülése miatt, ezért az ilyen funkciót 

igénylő helyzetekben egyedül a logikus gondolkodásra támaszkodhat. Bechara, Damasio és munkatársai 1994-

ben egy vizsgálatuk során arra kérték EVR-t hogy próbálja ki az Iowa Gambling Task nevű kártyajátékot 

(Bechara és mtsai., 1994). Az Iowa Gambling Task egy olyan pszichológiai teszteljárás, amelyet valós 

döntéshozatali helyzetek szimulációjára készítettek. A vizsgálat során a résztvevő előtt négy kártyapakli 

található. Minden egyes húzás alkalmával a résztvevő valamekkora összeget nyerhet. Azonban előfordulhat az 

is, hogy az aktuális lap húzásakor a vizsgálati személy játékpénzt veszít. A cél a nyereség maximalizálása a 

játék során. Minden egyes kártyapakli, amelyből választani lehet, más-más arányban tartalmaz nyerési és 

veszteség esélyeket. Egészséges személyek a vizsgálat során általában 40-50 alkalom után megbízhatóan 

kiválasztják, hogy mely paklikból érdemes lapot húzni és mely kártyacsomagokat érdemes elkerülni. Azok a 

személyek azonban, akiknél az orbitofrontális régió sérülése, vagy diszfunkciója áll fenn, következetesen a rossz 

kártyacsomagból választanak, annak ellenére, hogy tudják, a teljes rendelkezésre álló összeget elvesztik. Más 

vizsgálatokban, a ventromediális prefrontális lebeny diszfunkciójával járó esetekben, a vizsgálati személyek 

inkább keresik az azonnali, magas hozam lehetőségét annak ellenére, hogy tudják, ez a stratégia nagyon 

veszteséges lehet számukra a jövőben (Bechara és mtsai., 2000). Egészséges személyek az Iowa Gambling Task 

során képesek késleltetni a pillanatnyi, nagy nyereség kínálta azonnali jutalmat, és viszonylag stabilan növelni a 

rendelkezésükre álló játékpénz összegét. A döntéseik, beszámolók alapján, ebben az esetben gyakran nem 

tudatos, precízen kimért választás-sorozatokon alapulnak, hanem intuitív tényezők befolyásolják azt. Arra 

hivatkoznak, hogy érzik, melyik pakliból kell lapot húzniuk, intuitív meglátásaik vannak ezzel kapcsolatban, 

„érzik” a jó választ. A ventromediális prefrontális régióban sérült páciensek azonban nem tudják felhasználni a 
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szomatikus markerek nyújtotta döntéstámogatás lehetőségét, így a feladat végrehajtása során hibázni fognak, 

ami ebben az esetben a teljes, vagy majdnem teljes rendelkezésre álló játékpénz összeg elvesztését jelenti. A 

szomatikus marker hipotézist számtalan kritika érte és éri napjainkban is. Ennek ellenére mindmáig ez a 

leginkább kidolgozott elmélet, amely leírja a szomatikus feedback hatásait a döntéshozatali mechanizmusokra 

(Dunn és mtsai 2006). 

4.68. ábra - 1. animáció: A frontális lebeny 

 

A prefrontális kéreg régiói nagy szerepet kapnak az affektív folyamatok top-down szabályozásában is. A 

dorzolaterális prefrontális régió területei számos kognitív funkció végrehajtása során játszanak kulcsszerepet. 

Részt vesznek a viselkedésszelekcióban, a memória kontrolljában a „mivan akkor, ha” típusú gondolkodási 

móddal összefüggő feladatok végrehajtásában (Baird és mtsai., 2004; Bechara és mtsai., 2005). A dorzolaterális 

prefrontális kéreg az egyik fő állomása a striátumon, thalamuson és az agykérgen átívelő viselkedéses gátlásban 

résztvevő neurális körnek is (Masterman és mtsai., 1997). E régiók mellett a ventromediális prefrontális 

területek is aktívan részt vesznek a gátló funkciókat megvalósító neurális körök létrehozásában és 

fenntartásában. A jobb oldali inferior frontális gyrus, mely része a ventromediális prefrontális kéregnek, részt 

vesz olyan kognitív, gátló feladatok végrehajtásában, mint a gondolatok vagy cselekedetek akaratlagos 

késleltetése, illetve elfojtása (Aron és mtsai., 2003). A jobb oldali inferior frontális gyrus a viselkedésgátlás 

egyik fő területe, amely ha sérül, akkor súlyos alulműködés következik be a viselkedésgátlás területén (Aron és 

mtsai., 2003). A bal oldali inferior frontális gyrus funkciója merőben más, fő szerepe a motoros nyelvi 

működéssel kapcsolatos. Újabb kutatások szerint a ventrolaterális prefrontális kéreg funkciói szerepet játszanak 

a szociális normakövetés megvalósításában, azok betartásában, valamint kapcsolhatók bizonyos büntetéssel 

kapcsolatos funkciókhoz is (Berthoz és mtsai., 2006). 

Állatkísérletek segítségével is kimutatták a ventromediális prefrontális régiók szerepét a top-down kontroll 

funkciókban. Amat és munkatársai 2005-ben úgy találták, hogyha a kísérleti patkányok infralimbikus és 

prelimikus területei részt vesznek annak felderítésében, hogy egy környezeti stresszor kontrollálható-e az állat 

számára, vagy sem. Abban az esetben, ha kontrollálható, akkor a ventromediális prefrontális kéreg gátolja a 

dorzális raphe magvakat, melyek a középagyban elhelyezkedve a szerotoninerg rendszer fő gerincét alkotják. 

Phelps és munkatársai vizsgálataik során kimutatták, hogy a ventromediális prefrontális kéreg és az amygdala 
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szerepet játszik a félelem kioltásában (Phelps és mtsai., 2004). Más vizsgálatok szerint a mediális prefrontális 

kéreg szerepet kap a hipothalmusz – hipofízis- mellékvese tengely kontrollálásában is. Funkcionális MRI 

vizsgálatok kimutatták, hogy további szerepe van a prediktív gondolkodás kontrollálásában is (Summerfield és 

mtsai., 2006). Úgy tűnik, hogy a prefrontális kontrollrendszer, az orbitofrontális régiók, az anterior cinguláris 

kéreg, fontos szerepet kapnak az emocionális kontrollfolyamatok megvalósításában (Ochsner és mtsai., 2002). 

A képalkotó vizsgálatok során számos tény mutat arra, hogy a fent említett régiók aktivitásával együtt jár a 

limbikus régiók, mint az amygdala deaktivációja is (Ochsner és mtsai., 2002). A mediális prefrontális régió 

szerepet játszik a szociokognícióban is, részt vesz a személypercepció, mentalizáció és személyes kimenetel 

monitorozásában is. Ezt a funkciót több másik régió is támogatja, mint a szuperior temporális sulcus, a 

temporoparietális junctio területei, valamint a temporális pólusok. Mitchell és Banaji 2006-os vizsgálataikban 

kimutatták, hogy a dorsalis medialis prefrontális kortex az önmagunk másoktól való megkülönböztetés 

képességében, míg ventrálisabb területei a magunkhoz való hasonlítás funkcióinak felépítésében vesznek részt 

(Mitchell és mtsai., 2006). Több tanulmány szerint, nemcsak a szociális kogníció területén fontos e kérgi 

területek funkciója, de az érzelmi döntéshozatalban, a szociális kogníció érzelmi aspektusaiban a társas 

érzelmek értelmezésében, valamint például a megbánás érzésének létrejöttében is kiemelt szereppel bírnak 

(Coricelli és mtsai., 2005; Koenigs és mtsai., 2007). 

13.6.5. 6.5. Az anterior cinguláris kéreg 

A anterior cinguláris kéreg(ACC) fontos szereppel bír a viscerális, emocionális és kognitív feldolgozási 

folyamatokban és azok integrációjában, valamint a prefrontális kéreggel együtt vesz részt ezek top-down 

regulációjában. Funkcionális szempontból az ACC-t két részre oszthatjuk. A ventrális részhez inkább affektív 

funkciókat, míg a dorzális részek működéséhez inkább kognitív folyamatokat köthetünk. Az ACC dorsalis része 

részt vesz az autonóm regularizációban is. Critchley és mtsai. 2001-ben kimutatták, hogy az ACC dorsalis 

részének emelkedett aktivitása összefüggésben állhat a megnövekedett pulzussal, megemelkedett vérnyomással 

és a pupilla dilatáció mértékével. További szerepet játszik a tudatos érzelmi élmény, tapasztalás kialakulásában 

és átélésében egyaránt (Lane és mtsai., 1998). Az ACC ventrális régiói, amelyek az érzelmi feldolgozásban 

vesznek részt, különféle emocionális stimulusokra aktiválódnak képalkotó vizsgálatok során. 

Jelenlegi vizsgálatok azt sugallják továbbá, hogy az ACC-nek fontos szerepe van a konfliktus-monitorozásban 

is. Ez a funkció folyamatosan összeveti az organizmus aktuális funkcionális állapotát és a beérkező új 

információkat, melyeknek mind motivációs, mind pedig emocionális hatásuk lehet. Amikor az ACC 

konfliktushelyzetet detektál, az információt a prefrontális kéregbe továbbítja feldolgozásra (Bush és mtsai., 

2000; Carter és mtsai., 2007). A dorzális anterior cinguláris kéreg posterior része és a pregenuális rész is kiemelt 

szerepet játszik a fájdalom szabályozásában (Salomons és mtsai., 2004). Ezek a régiók többnyire a fájdalom 

szubjektív, emocionális komponenseivel összefüggésben aktiválódnak, valamint részt vesznek az empatikus 

élmény kialakításában is (Singer és mtsai., 2004). Az anterior cinguláris kéreg ventrális része a folyamatos 

hangulat fenntartásában vesz részt. Olyan major depressziós esetekben, amelyek terápia rezisztensnek 

bizonyultak, a szubgenuális anterior cinguláris régió ingerlése mélyagyi stimulációval, az esetek többségében 

javuláshoz vezetett (Mayberg és mtsai 2005). 

4.69. ábra - 4. ábra: Az anterior cinguláris kéreg 

 

13.6.6. 6.6. Insula 

Az insula az agykéreg ötödik, vagy „rejtett lebenye”. Anatómiai szempontból két részre, anterior insulára és 

posterior insulára oszthatjuk fel. Első leírója Reil. Az irodalom úgy is hivatkozik rá, mint Reil szigete. Jelenlegi 

ismereteink szerint fontos szerepet játszik a homeosztatikus funkciók szabályozásában, a viscerális 

percepcióban, emocionális szabályozásban, a fájdalom-percepcióban, kognitív folyamatokban, valamint 

jelenlegi ismereteink szerint az öntudat egyik neurális alapját képezi. Ahogyan azt korábban már említettük, a 

viscerális válaszok és a külvilág percepciójának integrálása kiemelt szerepet kap az emocionális folyamatok 
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keletkezésében, illetve feldolgozásban. MacLean elméletében a hippocampuszt említette, mint azt a régiót, ahol 

ez az integráció lezajlik. Napjainkban több kutató is úgy tartja, hogy nem a hippocampus, hanem az insula az, 

amely ezt az integrációs folyamatot véghezviszi. Részt vesz a motivációs, emocionális és kognitív folyamatok 

összehangolásában és együttes működtetésében. Számos tény utal arra, hogy az insula kiemelt része a viscerális 

érzékelésnek (Craig és mtsai., 2002), és fontos szerepet tölt be a szaglásban és ízlelésben, az érzelmi 

feldolgozásban, a homeosztatikus szabályozásban. Más vizsgálatok szerint az insula fontos szerepet kap az 

egyén saját magával kapcsolatos érzelmeinek megjelenítésében. Sanfey és kollégái 2003-ban insuláris aktivitást 

találtak képalkotó vizsgálatukban akkor, amikor a vizsgálati személy egy feladat során azt gondolta, hogy a 

feladatban szereplő méltánytalan pénzügyi ajánlatot egy másik személy tette. Nem volt aktivitás-változás abban 

az esetben, amikor a személy azt hitte, hogy az előzővel azonos ajánlat egy számítógéptől érkezett (Sanfey és 

mtsai., 2003). Egy másik vizsgálat szerint az insula fájdalomra reagáló anterior régiójának csökkent az aktivitása 

akkor, amikor a vizsgálati személy placebót kapott a fájdalmának csillapítására (Wager és mtsai., 2004). Singer 

vizsgálata során azonos aktivációt mutatott az anterior insula területe akkor, amikor a vizsgálati személy 

önmaga élt át fájdalmat, és akkor, amikor egy hozzá érzelmileg közelálló személy fájdalmáról szerzett tudomást 

(Singer és mtsai., 2004). Strukturális, MRI morfometria vizsgálatok mutatták ki, hogy az interocepció egyéni 

különbségei korrelatív viszonyban állnak a jobb oldali anterior insuláris terület méretével (Critchley., 2004). 

További vizsgálatok arra irányítják a figyelmet, hogy az inzula az emocionális feldolgozási folyamatok széles 

körében vesz részt, beleértve az érzelemfelismerést, az érzelmi tapasztalat átélését és az empátiát is (Simmons és 

mtsai., 2007). Preuschoff és munkatársai 2008-ban kimutatták, hogy az insula aktív kockázatértékelő szerepet 

vállal döntéshozatali folyamatok során, és serkentheti a tanulást akkor, ha a jutalom bizonytalan (Preuschoff és 

mtsai., 2008). Más vizsgálatok is megerősítik az insula szerepét az affektív tényezők és a kogníció 

összehangolása között. 

4.70. ábra - 5. ábra: Az insula 

 

13.7. 7. Összefoglalás 

Az affektív tényezőkkel foglalkozó idegtudományi vizsgálatok szerint az érzelmi reakciókat több, egymástól 

elkülöníthető kortikális és szubkortikális régióból álló hálózat finom összmunkája hozza létre és tartja fenn. 

Nem létezik olyan kitüntetett agyi régió, amely csak az emocionális feldolgozással foglalkozna. A 

hipothalamus, thalamus, amygdala, prefrontális régiók, anterior cinguláris kéreg, insula, mind részei ennek a 

hálózatnak, amely a legalapvetőbb kondicionálási feladattól a legkomplexebb szociális interakciók 

szabályozásáig bezárólag végzi feladatát. Ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az affektív 

működési folyamatok nem különíthetőek el élesen az egyéb kognitív folyamatoktól. Nagyszámú aktuális kutatás 

irányul arra, hogy tisztázza a kognitív és affektív feldolgozó rendszer koordinációjának mibenlétét. 

13.7.1. Tesztkérdések 

1. Melyik volt az első, fiziológiai eredmények által inspirált elmélet? 

A. James-Lange elmélet 

B. Cannon-Bard elmélet 

C. Papez elmélete 

D. MacLean agyelmélete 

2. A Cannon-Bard féle elmélet szerint viscerális eredetűek az érzelmek? 

A. Igen, csak viscerális eredetűek. 
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B. Viscerális és prefrontális lebeny eredetűek. 

C. Kizárólag amygdala eredetűek. 

D. A hypothalamus a thalamus és a viscerális visszacsatolás egyaránt részt vesz a létrehozásukban. 

3. Mi a hipothalamus szerepe az érzelmi folyamatok kontrolljában? 

A. Agresszió kontroll. 

B. Védekezési reakció szabályozása. 

C. Gátló területként funkcionál. 

D. Az agykérgi gátlás folyamatában érintett. 

4. Melyik a helyes sorrend a James-Lange elmélet alapján? 

A. Meglátok egy medvét. Az izmaim összehúzódnak, a pulzusom megemelkedik. Félelmet érzek. 

B. Meglátok egy medvét. Félelmet érzek. Az izmaim összehúzódnak, a pulzusom megemelkedik. 

C. Meglátok egy medvét. Félelmet érzek. 

5. Melyik agyi terület feleltethető meg a hüllőagynak MacLean elméletében? 

A. Amygdala-komplex 

B. Papez- gyűrű 

C. Agytörzs 

D. Limbikus rendszer 

6. Mely terület léziója váltja ki az áldüh jelenséget? 

A. Hippocampus. 

B. Cerebellum. 

C. Hipothalamus. 

D. Papez-gyűrű. 

7. Mi a szomatikus marker hipotézis? 

A. Agressziószabályozási hipotézis. 

B. Az orbitofrontális régió kontrolljának elmélete. 

C. A viscerális visszacsatolás szerepét hangsúlyozza a komplex döntéshozatali folyamatokban. 

D. A” hüllőagy” funkcióit magyarázza MacLean elméletében. 

8. Mi a ventromediális prefrontális kéreg szerepe az emocionális feldolgozásban? 

A. Jutalmazó agykérgi hálózat része. 

B. Az önmagunkkal kapcsolatos érzelmekkel kapcsolatos feldolgozást végzi. 

C. Több kognitív funkcióban vesz részt, mint a viselkedés szelekció, a memória top-down kontrollja, „mi van 

ha” típusú következtetések végrehajtása. 
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D. A ventromediális prefrontális kéreg a kontrollálható külső stresszorok feldolgozásában és top-down 

szabályozásban vesz részt. 

9. Mi a dorsomediális prefrontális kéreg szerepe az emocionális feldolgozásban? 

A. A terület sérülése során romlik az arcról való érzelemfelismerés képessége, valamint a szociális markerek 

észlelésének képessége is. 

B. Több kognitív funkcióban vesz részt, mint a viselkedés szelekció, a memória top-down kontrollja, „mi van 

ha” típusú következtetések végrehajtása. 

C. A tudatos érzelmi tapasztalás kulcsterülete. 

D. A terület fő feladata a konfliktusmonitorozás. 

10. Az insula egyik fő funkciója: 

A. Az agresszív viselkedés érzelmi kontrollja. 

B. Az egyik legfontosabb integrátor központ a kognitív és affektív feldolgozási folyamatok között. 

C. Az arcról való érzelem felismerés fő kérgi területe. 

D. A Papez-gyűrű része. 

11. Az érzelmi reakciókat: (C) 

A. Az insuláris kéreg és a thalamikus magvak szabályozzák. 

B. A az amygdala és a prefrontális kéreg szabályozzák. 

C. Több, egymástól elkülöníthető kortikális és szubkortikális régióból álló hálózat finom összmunkája hozza 

létre. 

D. A Papez-gyűrű kontrollálja. 

12. Az anterior cingluáris kéreg: (D) 

A. Ventrális része többnyire kognitív feldolgozást végez. 

B. Dorsalis része többnyire emocionális feldolgozást végez. 

C. Ventrális része részt vesz autonóm folyamatok regularizációjában. 

D. Fontos szerepet játszik a konfliktusmonitorozásban. 

13. A prefrontális régiók sérülése esetén: (D) 

A. Csak az érzelmi funkciók működése károsodik. 

B. Az érzelmi funkciók működése nem károsodik 

C. Javul az érzelmi memória. 

D. Komplex kognitív és emocionális feldolgozási folyamatok sérülnek. 

14. A ventromediális prefrontális lebeny diszfunkciójával járó esetekben: (A) 

A. Sérül a az érzelmekhez kapcsolható testi markerek segítségével végrehajtott komplex és bonyolult 

szituációkban működő döntéshozatali mechanizmus. 

B. A vizsgált személy jobban teljesít az Iowa Gambling Tesztben. 

C. A vizsgált személy rosszabbul teljesít az Iowa Gambling Tesztben 
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D. A személy képtelen az érzelemi memória használatára. 

15. A Klüver-Bucy szindróma: (C) 

A. A bal oldali amygdala eltávolítása miatt jön létre. 

B. A jobb oldali amygdala eltávolítása miatt jön létre. 

C. Mindkét oldali amygdala eltávolítása miatt jön létre. 

D. A bal oldali hemispherium sérülése esetén létrejövő specifikus affektív zavar. 
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14. 4.n. A lélektani konfliktus természete és biológiai 
alapmechanizmusai, és kísérő jelenségei. – Birkás 
Béla [Szakmai lektor: Tisljár Roland] 
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Bevezető gondolatok 

A lelki konfliktus nehezen meghatározható jelenség, hiszen amennyi elmélet létezik a lelki folyamatok 

magyarázatára, nagyjából annyi különféle elképzelést fogalmazhatunk meg az intrapszichés konfliktusok 

kapcsán is. Lélektani konfliktusaink szerves részét képezik mindennapjainknak, még akkor is, ha tudatosan nem 

is éljük meg ezt. Természetszerűleg, az emberi psziché legalapvetőbb működéseibe ágyazottan léteznek, sokszor 

társas, valamint fizikai környezetünkkel való interakcióhoz kötötten. Leegyszerűsítve, az intraperszonális 

konfliktusok lényegi eleme, hogy számtalan esetben, az ember élete során, feszültség keletkezik aközött, amit 

szeretne, vagy akar és amit lehet, vagy szabad. Vagyis, sok esetben különbség van vágyaink, akaratunk, 

intencióink stb. és lehetőségeink, körülményeink stb. között. Éppen ezért, a lélektani konfliktusok a mindennapi 

funkcionálás permanens részei. Ezért különösen fontos megismerkedni a jelenséggel. 

14.1. 1. A konfliktus definíciója 

A konfliktus kifejezést a latin confligo szóból eredeztetik, melynek jelentése: „összevet, (fegyveresen) 

összecsap, megütközik, perlekedik”. Nagyon heterogén és széles körben értelmezhető fogalomról van szó, mely 

a hétköznapi és tudományos nyelvezetben egyaránt megtalálható. Általánosságban, a konfliktus fogalmát egyet 

nem értés, vagy ellentét fennállása esetén használjuk. Attól függően, hogy az ellentét egy, vagy több érintett fél 

esetében jelentkezik, beszélhetünk intraperszonális és interperszonális konfliktusokról. Előbbi egyfajta belső 

ellentétet, emocionális, vagy kognitív zavart jelöl, mely az egyénen belül jelentkezik. Interperszonális 

konfliktusról pedig akkor beszélünk, ha az ellentét két, vagy több személy véleménye, vagy céljai között lép fel. 

Jelen fejezetben, a lélektani konfliktus fogalmát az intraperszonális konfliktus jelenségével azonosítjuk. 

Természetesen, az interperszonális konfliktusok is együtt jár(hat)nak egyéni pszichés konfliktusokkal, azonban a 

fejezet szűkös terjedelmének keretei nem engedik, hogy mindezekről is szó essen. 

Az intraperszonális konfliktus definíció szerint, az egyén belső élményvilágában lejátszódó jelenség, ezért 

nehezen megfigyelhető, vagy mérhető. Két nagyobb területet ölel fel: emocionális és kognitív szinten fellépő 

konfliktusokat. Affektív, érzelmi vetületét tekintve, az intraperszonális konfliktus, bizonyos impulzusaink, vagy 

vágyaink ütközéséből, „versengéséből” keletkezik. Kognitív szinten pedig, belső konfliktusaink megegyeznek 

az inkongruens tények, vélekedéseink, vagy gondolkodási módjaink által keltett disszonanciával. 

14.2. 2. Az intraperszonális konfliktus pszichodinamikus vetülete 

14.2.1. 2.1. A freudi személyiségmodell 

Saját vágyaink, impulzusaink összeütközéséből keletkező konfliktusokkal legelőször Freud foglalkozott 

szisztematikusan (http://hu.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud). A személyiség kétféle modelljét dolgozta ki, 

melyeket később egységbe igyekezett fűzni. Freud első elképzelése, a topografikus modell volt, melyben három 

részt különített el: a tudat, a tudatelőttes (azon ismeretek, érzések stb., melyek bármikor bekerülhetnek a 

tudatba) és a tudattalan (olyan emlékek, késztetések, melyekhez tudatosan nem férünk hozzá, azonban 

befolyásolják viselkedésünket). A három rész egymáshoz fűződő viszonyát, a „jéghegy hasonlattal” igyekezett 

megvilágítani: a lélek olyan, mint egy jéghegy, melynek a vízből kiálló, kisebb része a tudatos és tudatelőttes. A 

nagyobb, láthatatlan, víz alatti rész pedig, a tudattalan. 

Egy később kidolgozott koncepciójában, Freud a személyiséget újból három részre osztotta, azonban más 

szempontok szerint. Ez volt a strukturális modell, melyben a személyiség az id-re, az ego-ra és a superego-ra 

tagolódik (1. ábra). Az id, vagy ösztön én, személyiségünk legprimitívebb, öröklött, biológiai aspektusát 

képviseli. Alapvető ösztönkésztetéseink alkotják, és ezek azonnali kielégítésére törekszik (örömelv), mivel a 

kielégítetlen szükségletek feszültségek indukálnak, melyek kellemetlenek az egyén számára. Az ösztönén ezért, 

a környezeti körülmények figyelembe vétele nélkül, mindig a megbomlott egyensúly azonnali helyreállítására 

törekszik, a vágykielégítés révén. Freud szerint, ezek az ösztönén törekvései két csoportra oszthatóak: 

életösztönökre és halálösztönre. E kettő adja a személyiség minden energiáját. Az életösztönök (Eros) a 

túléléssel, szaporodással, gyönyörrel kapcsolatos biológiai törekvéseket jelentik (pl. éhség, szexualitás), és az 

általuk biztosított energia a libidó (http://en.wikipedia.org/wiki/Libido). A halálösztön (Thanatosz) 

tulajdonképpen nem más, mint a mások iránti ellenszenv, agresszió, vagy saját magunk gyűlöletében, 

elutasításában megnyilvánuló (tudattalan) élmény- és viselkedésformák mozgatórugója. A lelki energia, mely a 

halálösztönből származik, az agresszió. 

Az id törekvéseivel szemben, az ego a valóság követelményeihez igyekszik igazodni, vagyis, igyekszik az 

ösztönén impulzusainak kielégülését késleltetni addig, amíg az a környezeti feltételek tekintetében is lehetséges 
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(realitáselv). Az ego az ösztönénből fejlődik ki, annak energiáját felhasználva, és célja, hogy társadalmilag és 

szociálisan elfogadható módon és formában, a megfelelő időben elégítse ki az ösztönén vágyait. Ezért, az ego 

tulajdonképpen a cselekvéseink megtervezője, irányítója, tehát végrehajtó szerepet tölt be a személyiségen belül, 

közvetít a környezet kényszerítő feltételei és az ösztönén vágyai között. 

Viszont, ha a szituáció meg is engedi, vágyaink nem minden esetben elégülhetnek ki, ha azt a superego 

megakadályozza. Cselekedeteinket igyekszünk a társadalom értékeinek és erkölcsi normáinak megfelelően 

véghezvinni. Egyszóval, lelkiismeretesen igyekszünk viselkedni, melynek belső képviselője a superego. Persze, 

ettől jóval több is, hiszen a felettes-én tartalmazza személyes értékeinket, értékrendünket, mely a nevelés során 

alakul. Ezen felül, saját magunkra vonatkoztatott elvárásainkat, az énideált is tartalmazza. A superego három 

főbb feladatot lát el: egyrészt, igyekszik gátolni az id morálisan elítélhető, vagy normákba ütköző impulzusait. 

Másrészt, az ego racionális döntéshozatala mellé morális értékeket társít, és harmadsorban, a személy 

viselkedésére közvetlenül is hatást gyakorol azáltal, hogy az énideálnak megfelelő viselkedésekre ösztönöz. 

4.71. ábra - 1. ábra: Freud strukturális felosztása a személyiségről. Az ego, mint 

végrehajtó, kénytelen a másik két rész (id és superego) között közvetíteni, a realitáshoz 

való alkalmazkodást is szem előtt tartva 

 

14.2.2. 2.2. Tudattalan konfliktusok és szorongás 

A strukturális modellben szereplő három személyiségrész, a topografikus modellbe úgy illeszthető be, hogy az 

id egészében, valamint az ego és a superego nagyobb része is a tudatalattiban található, és csupán kis részük 

tudatos, vagy tudatosítható. A három entitás (id, ego, superego) így folyamatos kölcsönhatást gyakorol 

egymásra, ezért is szokták a freudi pszichológiát dinamikusnak titulálni. Ezek, az egymásnak sokszor 

ellentmondó erők és törekvések állandó ütközésbe kerülnek, az életünket végigkísérő konfliktusok formájában. 

Az ego igyekszik együttesen kezelni az ösztönén impulzusait, valamint a felettes-én morális szempontjait úgy, 

hogy mindezek mellett, a realitás, vagyis a körülmények kényszerítő erejéhez alkalmazkodva, társadalmilag, 

vagy szociálisan elfogadható módot találjon a vágykielégítésre. 

Freud elképzelése szerint, a személyiség részei közötti folyamatos konfliktusok erősen kapcsolódnak a 

szorongáshoz. A szorongást egyfajta szignálként értelmezi, mely figyelmezteti az ego-t, hogy valami 

kellemetlen eseménnyel vagy helyzettel kell szembenéznie. Ha a külvilág fenyegetése reális, és a helyzet 

elkerülésével vagy megküzdéssel megoldható, vagy legalább csökkenthető a fenyegetés kapcsán fellépő félelem, 

akkor reális szorongásról beszélhetünk. Olyan esetekben viszont, amikor a félelem egy belső veszélyforrásból, 

az ösztönén vágyaiból származik, és így nem elkerülhető, neurotikus szorongás lép fel. Ilyenkor, az ösztönén 

impulzusai kikerülnek az én irányítása és befolyása alól. Hasonlóan, abban az esetben, ha viselkedésünk, vagy 

gondolataink morális normáinkat sértik, így a félelem forrása a superego, morális szorongásról van szó. 

Lelki konfliktusainkból származó szorongásainkkal való megküzdés formáit Freud énvédő mechanizmusoknak 

nevezte. Később lánya, Anna finomította ezt az elképzelést és elhárító mechanizmusok 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Elh%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3_mechanizmus) néven jelölte őket. Olyan 

stratégiákról van szó, melyeket az ego fejleszt ki, hogy elkerülje a szorongás fellépését. Pontosabban, a 

neurotikus konfliktusokból eredő lelki fájdalmat, bűntudatot és félelmeket igyekeznek a tudattalanban tartani. 

Így az én átmenetileg tehermentesül, megkönnyebbül, ám az elfogadhatatlan gondolatok, érzések aktívak 

maradnak nem tudatos szinten, így befolyásolják viselkedésünket, valamint megakadályozhatják a konfliktus 

tudatos feldolgozását. 
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Fontos megjegyezni, hogy bár fogalmilag hasonlóak, a megküzdés (coping) formái és az elhárító 

mechanizmusok különböző folyamatokat jelölnek. Az elhárító mechanizmusok a pszichében lévő ösztönös-

affektív impulzusok elleni védekezést szolgálják, míg a coping a külvilági megterhelés, veszély, trauma 

leküzdését célozza. Előbbiek így elsősorban befelé, a személy pszichés élményvilága felé, míg utóbbi kifelé, a 

különböző helyzeti-, és környezeti stresszorok (pl. műtéti helyzettel, súlyos betegséggel való megküzdés) felé 

irányulnak (Bővebben a 4.11. fejezetben olvashat erről.). A kétféle mechanizmus azonban összefügg. 

Ez az összefüggés pedig pszichofiziológiai szinten nyilvánul meg: szükségleteink kielégítése, vágyaink valóra 

váltása bizonyos feszültségérzéssel járnak, melyek funkcionálisan tekintve, egyfajta indikátornak tekinthetőek. 

Jelzik az egyén számára a várható örömteli, vagy veszélyes eseményeket, melyhez egy adott feszültségi szint 

fenntartása szükséges. Ha ez a szint túl alacsony, vagy túl magas mértékűvé válik, a szervezet törekszik az 

állapot kiegyenlítésére. Olyan helyzetekben, amikor nincsen lehetőség a kilengés kiegyenlítésére, vészhelyzeti 

mechanizmusok léphetnek életbe (ezek hasonlóak a stressz-reakcióhoz), vagy megtörténhet, hogy bizonyos 

pszichés funkciók kiesnek (pszichopatológiai tünetek keletkeznek). A belső feszültség növekedésével neurotikus 

zavarok lépnek fel, melyek fokozott irritabilitást, és más, a fizikai stressz állapothoz hasonló testi tünettel járnak. 

14.2.3. 2.3. A strukturális modell és tudattalan konfliktus elképzelés korlátai 

Pszichoanalitikus felfogásban a konfliktust tehát úgy írhatjuk le, mint ellentétes belső impulzusok, tendenciák 

(ösztönök, vágyak stb.) ütközését. A strukturális modellből adódóan, a különböző intrapszichés konfliktusokat a 

három instancia (id, ego és superego) között fellépő konfrontáció eredményeként tekintjük. Azonban ez az 

elképzelés a szakemberek mai szemléletében és a kutatások, klinikai tapasztalatok alapján nem tartható. 

Legfőbb problémaként azt emelhetjük ki, hogy a strukturális modellből származó konfliktusértelmezés 

feltételezi a három instancia kialakulását. Vagyis, ahhoz, hogy az egyes személyiségrészek konfliktusba 

kerüljenek, rendelkeznünk kell id-del, ego-val és superego-val. Mivel a legkésőbb kialakuló superego, a fejlődés 

során csak relatív későn, 5-6 éves kor körül bontakozik ki, úgy tűnik, a freudi elképzelés nem képes számot adni 

a koragyermekkori konfliktusok kialakulásáról (Freud pszichoszexuális fejlődéselméletéről, illetve az ego és 

superego kifejlődéséről itt olvashat bővebben 

http://hu.wikibooks.org/wiki/Freud_%C3%A9s_a_pszichoanal%C3%ADzis). Ilyen konfliktusok, az 

úgynevezett elsődleges konfliktusok, például, a szimbiotikus összeolvadás és a szubjektum - tárgy 

differenciációjának kérdése. A Margaret Mahler által felvetett konfliktus azon az elképzelésen alapul, miszerint 

az újszülött eleinte nem képes különbséget tenni én és nem én között, vagyis egységként éli meg magát az 

anyjával (szimbiózisnak nevezte ezt az állapotot). Mahler elméletében, a személyiségfejlődés tulajdonképpen az 

a folyamat, mely során képessé válunk kilépni ebből az egységből, és másoktól különböző személyiséggé 

alakulni. A szimbiózis felbomlása fél éves kor körül kezdődik, vagyis jóval azelőtt, hogy az ego kialakulna, 

legalábbis, Freud elmélete szerint. Nem csak Mahler, de számos más elméletalkotó (pl. Melanie Klein, Erik H. 

Erikson stb.) megfigyelései, elképzelései is szükségessé tették a freudi koncepció átformálását. 

14.3. 3. Intraperszonális konfliktus és kogníció 

Részben a fentebb vázolt elméleti korlátok, részben pedig a személyiség és a pszichés jelenségek megértését és 

feltérképezését célzó vizsgálatok által felhalmozott tudás miatt szükségessé vált, a lélektani konfliktus tudatos 

gondolkodás (kogníciók) szintjén történő leírása, definiálása. 

14.3.1. 3.1. Konfliktusok a kognitív fejlődés során 

Jean Piaget (http://www.simplypsychology.org/piaget.html) hangsúlyozta elsőként, hogy bizonyos, a környezet 

és egyén interakciója során lezajló kognitív folyamatok nagy hatással vannak a pszichés, pontosabban kognitív 

fejlődésre. Elképzelése szerint, létezik egy belső hajtóerő (biológiai drive [http://hu.wikipedia.org/wiki/Drive]), 

mely az optimális egyensúly (equilibrium) elérésére ösztönöz kognitív struktúráink és környezetünk között. 

Ennek egyik eszköze az asszimiláció, az a folyamat, mely segítségével új információkat illesztünk a már 

meglévő mentális sémáinkba. Amennyiben az asszimiláció sikertelennek, vagy elégtelennek bizonyul, vagyis, 

mégsem vagyunk képesek megfelelően alkalmazkodni a környezeti feltételekhez, úgy egy másik folyamatot, az 

akkomodációt használhatjuk. Olyan esetekben, amikor kognitív sémáinkat módosítjuk, hogy megfeleljenek a 

rendelkezésünkre álló információknak, akkomodáció történik. Tehát, ebben a megközelítésben, a konfliktus két 

kogníció között lép fel: egyrészt, a belső séma, másrészről, a környezeti ingerek feldolgozása között. 

14.3.2. 3.2. A kognitív disszonancia 
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Hasonló elképzelést fogalmaz meg Leon Festinger (http://www.simplypsychology.org/cognitive-

dissonance.html) kognitív disszonancia elmélete. Saját megfogalmazása szerint (Festinger, 2000, 76.o.): 

„Az általunk megfogalmazott disszonanciaelmélet lényege meglehetősen egyszerű, és a következő állításokkal 

ragadható meg: 

• A kognitív elemek között lehetségesek disszonáns vagy 'nem megfelelő' kapcsolatok. 

• A disszonancia jelenléte a disszonancia redukciójára, illetve a disszonancia növekedésének elkerülésére 

irányuló nyomást idéz elő. 

• Ezen nyomás megnyilvánulhat viselkedésbeli és kognitív változásokban, valamint az új információkkal és 

véleményekkel szemben tanúsított óvatosságban.” 

Vagyis, ennek, a szociálpszichológiában használatos elméletnek a középponti gondolata, hogy ha új 

ismereteink, információink ellentmondanak elvárásainknak, korábbi tapasztalatainknak, akkor belső feszültség, 

disszonancia lép fel. Ez a belső nyugtalanság pedig szorongáshoz vezet, melyet csökkenteni igyekszünk. Főként 

akkor élünk meg erős disszonanciát, ha saját viselkedésünk (illetve, a kiváltó belső elhatározás, gondolat) és 

vélekedéseink között áll fenn disszonancia. Például, vásárolunk egy terméket, természetesen azért, mert úgy 

gondoljuk, ez a legjobb, ami kapható. Tehát, a pozitív, vagy jó termék vásárlása jelenti az egyik kogníciónkat. 

Ám, ha akár a használat során, vagy más módon ezzel ellentétes információk merülnek fel (pl. nem válik be a 

termék, vagy más, még jobb termékről szerzünk tudomást), a két tudattartalom között ellentmondás lép fel, 

melyet mindenképpen redukálni igyekszünk, például azzal, hogy összhangba hozzuk őket (pl. Manapság minden 

dohányzó ember tisztában van a dohányzás és a rákos megbetegedések megnövekedett előfordulási esélye 

közötti kapcsolattal. Ha mégis dohányzik a személy, kognitív disszonanciáját csökkentendő, olyan 

kijelentéseket tehet, amelyek számára hitelesítik a dohányzást, vagy akár még pozitív színben is tüntetik fel. 

Például, „Mindenkinek meg kell halnia valamiben.” „A dohányzó nagyapám is 95 éves koráig élt.”). A 

disszonancia csökkentése kétféle módon történhet: 1. saját álláspontunkat, attitűdünket változtatjuk meg, hogy 

jobban megfeleljen az új információknak, vagy a megváltozott feltételeknek; 2. Elutasítjuk, illetve nem veszünk 

tudomást olyan információkról, melyek ellentmondanak saját elképzeléseinknek. Gyakorta, az ellentmondó 

információ forrásának megbízhatóságát, realitását kérdőjelezzük meg (animáció). 

4.72. ábra - 1. animáció 

 

14.3.3. 3.3. Szerepeink és belső konfliktusaink 

Szintén a szociálpszichológiában (és a szociológiában) használatos fogalom a szerep. Minden, az egyén által 

betöltött funkció, társadalmilag elfoglalt rang, de akár a nem, a foglalkozás stb. együttesen, a személy 

státuszához tartozik. Minden státuszhoz meghatározott elvárások és követelmények tartoznak, melyek 

meghatározzák a személy cselekedeteit, gondolkodásmódját. Ezen elvárások összességét nevezzük szerepnek. 

Egy személynek, többféle státusza, és ezzel párhuzamosan, többféle szerepe lehet (pl. nemi szerep: nő vagy 

férfi, családi szerep: apa, anya, gyerek). Azonban, szerepeink általában csak más, komplementer szerepek 

megléte esetén kapnak létjogosultságot (pl. beteg szerep nélkül az orvosszerepnek nincs értelme, a 

tanárszerephez is hozzátartozik a diákszerep). 

Mivel a személynek egyidejűleg kell több szerepet is megvalósítania, sok esetben nehézségek adódhatnak ennek 

kivitelezésében. A szerepkonfliktusok között megkülönböztetünk belső és külső szerepkonfliktusokat. Előbbi 

olyan esetekben lép fel, amikor a személynek olyan viselkedési alternatívák közül kell választania, melyek 

mögött egymásnak ellentmondó motívumok állnak, és ezek keresztezik egymást, így konfliktus áll elő. A külső 

szerepkonfliktus pedig a mások által ránk ruházott szerepekben fellépő ellentmondó elvárásokból fakad. Az 

egyik leggyakoribb szerepkonfliktus, amikor a személy egy időben a társadalom számos eltérő alrendszerének is 
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tagja, így számos szerepet teljesít, ám ezek ellentmondásba kerülnek egymással (pl. családi szerep ütközik a 

hivatásbeli szereppel). Ilyen esetekben egy sajátos intrapszichés konfliktus jön létre, melynek megoldása a 

személyek számára komoly kihívást jelent, és sok esetben, valamely szerepből való kilépéssel, vagy bizonyos 

szerepekről való lemondással jár. 

4.73. ábra - 2. ábra: Mivel egy személy számos szerep hordozója egyidejűleg, többféle 

természetű szerepkonfliktusba kerülhet 

 

14.3.4. 3.4. Helyzetek értékelése és az intrapszichés konfliktus 

A kognitív személet, az emberi mint információfeldolgozási és manipulációs folyamatok szemlélete sok 

területen átformálta a tudományos gondolkodásmódot. Nem volt kivétel az érzelmek, affektusok köre sem. 

Számos jelenség van, mely jól demonstrálja, milyen nagy egyéni különbségek vannak bizonyos jelenségek 

értékelésében, megítélésében. Például, családi konfliktusokról, vagy társasági eseményekről a résztvevők eltérő 

beszámolókat adnak. Valaki érdekesnek talál egy filmet, a másik nem. Mindez jól példázza azt az értékelő 

folyamatot, amely valójában meghatározza magatartásunkat és gondolkodásunkat. Vagyis, nem önmagukban a 

helyzetek, illetve szituációs tényezők váltják ki a viselkedést, hanem sokkal inkább az, ahogyan a helyzetet 

értelmezzük, önmagunk számára értékeljük. 

Az egyéni különbségek, melyek egy helyzet megítélésében mutatkoznak, a személyes tapasztalatokban 

mutatkozó különbségekre vezethetőek vissza. Attól függően, mennyi és milyen tapasztalattal rendelkezünk egy 

adott helyzettel kapcsolatban, más és más következtetésekre juthatunk, teljesen eltérően ítélhetjük meg a 

szituációt. Ahogyan Piaget megfogalmazta, mindenki rendelkezik kognitív „sémákkal”, melyeket a 

tapasztalataink befolyásolnak. Ezek a belső reprezentációink a világról, erősen meghatározzák 

gondolkodásunkat. Megkönnyítik az új információk feldolgozását és memóriába raktározását, így elősegítve az 

új helyzetek felismerését és megértését. Sémáink egyik fontos összetevői az érzelmek. Érzelmeink 

élményminőségének, intenzitásának átélése szintén kognitív kiértékelésen alapul. A legtöbb pszichofiziológiai 

vizsgálatban nem találtak az egyes érzelmekhez (öröm, bánat stb.) specifikusan köthető, vegetatív arousal, vagy 

egyéb fiziológiai mintázatbeli különbségeket (szívritmus, légzésfrekvencia stb.). Tulajdonképpen, a mai 

álláspont megegyezik Cannon meglátásaival: amikor haragot érzünk, felgyorsul a szívműködésünk, ám ez nem 
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különbözik attól, mint amikor szerelmünket pillantjuk meg. Vagyis, a helyzet kognitív kiértékelése alapján 

különböztetjük meg érzelmeinket, nem annyira a fiziológiai állapotváltozás alapján. 

Mindezek alapján úgy fogalmazhatunk, hogy intraperszonális konfliktusaink egy bonyolult értékelő (kognitív) 

folyamat eredményeképpen jelennek meg. Ez az elképzelés jól magyarázza a pszichés irritabilitás és 

vulnerabilitás nagy egyéni különbségeit. Az aktuális szituáció érzelmi vetülete nagyban függ múltbeli 

tapasztalatainktól. Ezekhez a tapasztalatokhoz is kapcsolódnak bizonyos érzelmek, melyek szintén részei a 

kiértékelő folyamatnak, mely összekapcsolja a jelen helyzetet a múltbeli szituációkkal. Így emlékeink érzelmi 

színezete befolyásolja az aktuális érzelmi élményt. 

A következő részben igyekszünk egyesíteni az intraperszonális konfliktusok pszichodinamikus-, a kognitív-, és 

szociális szemléletét. A legújabb tipológia szempontjából kissé idejétmúlt, azonban a gyakorlat szempontjából 

releváns részben a neurózisokról, szorongásról lesz szó. Ma már a neurózis kifejezést nem alkalmazzák, vagy 

csak nagyon korlátozott jelentéstartalommal, ám a jelenségek, melyeket jelöl, valósak, csupán más megnevezést 

kaptak. 

14.3.5. 3.5. A konfliktus kognitív kiértékelésének biológiai dimenziója 

Számos modern neuropszichológiai és pszichofiziológiai vizsgálat eredményének sugallatára, Botvinick és 

munkatársa (2001) kidolgoztak egy modellt, mely a konfliktusok kognitív monitorozását mutatja be. Vizsgálati 

eredményekre alapozva, feltételezik, hogy létezik egy kognitív kontroll hurok (körfolyamat), melynek 

elsődleges feladata, hogy az információfeldolgozás során fellépő belső konfliktusokat jelezze. Amint megtörtént 

a konfliktus detekciója, a rendszer megnöveli a kognitív kontroll mértékét annak érdekében, hogy megoldja a 

konfliktust, és így kiküszöbölje a további hibákat az információfeldolgozás során. 

Több vizsgálatban is azt találták, hogy általánosságban, a konfliktus-detekciós folyamatok a dorzális anterior 

ciguláris kéreg aktivációjával (dACC), míg a megnövekedett kognitív kontroll, a dorsolaterális prefrontális 

kéreg aktivitásával (DLPFC) kapcsolható össze. Több más kutatásban rávilágítottak, hogy ez a két struktúra 

csupán terület-általános folyamatokban játszik szerepet, illetve, leginkább csak nem-emotiv konfliktusok 

kognitív feldolgozása esetén aktivizálódnak. Emocionális konfliktus feldolgozása esetén, a dACC mellett, az 

amygdala megnövekedett aktivitása is regisztrálható. Hasonló vizsgálati paradigmában, a kognitív interferencia 

kutatásban úgy találták, hogy az elülső cinguláris kéreg bizonyos része (cACC) aktivizálódik, ha kognitív 

interferencia lép fel. Azt is feltételezik bizonyos kutatási eredmények alapján, hogy ez a kérgi struktúra nagy 

szerepet játszik a viselkedés-szabályozásban, mégpedig a teljesítmény monitorozásán keresztül. Bár még nem 

teljesen egyértelműek az adatok, úgy gondoljuk, a cACC elsődleges szerepe a hiba-észlelés, vagyis az 

információfeldolgozás és a válaszkialakítás során fellépő problémák kiszűrése. 

4.74. ábra - 3. ábra: A konfliktus-detekciós folyamatokban résztvevő agyi struktúrák 

lokalizációja egy MRI felvételen 
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14.4. 4. Belső konfliktusaink megnyilvánulási formái: neurózis és 
szorongás 

14.4.1. 4.1. Neurózis 

A „neurózis” kifejezést elsőként William Cullen, skót orvos alkalmazta, 1769-ben megjelent könyvében. Azóta 

az orvostudomány képviselői közül nagyon sokan foglalkoztak a jelenséggel, többek között Freud, aki az 

ösztöntörekvések realitáshoz történő igazításának sikertelenségeként értelmezte a neurózist. Természetesen, az 

orvostudomány rohamos fejlődésével a neurózis fogalma is megkopott, egyre szűkebb jelentést kapott. Lényegét 

tekintve úgy fogalmazhatunk, hogy neurózisnak nevezünk minden olyan patológiás jelenséget, mely: 1. nem 

vezethető vissza az idegrendszer szervi elváltozásaira; 2. nem jár más szervi eltéréssel sem, és 3. nem 

pszichopatológia. 

Részben a kutatások, részben pedig a nemzetközileg is érvényes osztályozási rendszerek (BNO és DSM) 

bevezetésével, a neurózis hagyományos definíciója teljesen eltűnt. Ugyanakkor, több olyan kategória is 

megjelent, ahol korábban a neurózis fogalomkörébe tartozó jelenségek kaptak helyet (pl. pánikzavar, 

szorongásos zavarok). Ezen átalakulás eredményeképpen, manapság a neurózist gyűjtőfogalomnak tekinthetjük, 

mellyel az egyes pszichopatológiai jelenségekben megtalálható közös vonásokat igyekszünk megragadni. Ilyen 

közös jellemzők például: 

• változó intenzitású szenvedés 

• örömképesség elvesztése, boldogtalanság 

• én-idegen állapot (a személy betegségként éli meg ezt az állapotot), de a valósággal való kapcsolat megtartott 

• kognitív vulnerabilitás 

• diszfunkcionális attitűdök és negatív preferencia az információfeldolgozásban 

Mindezen tulajdonságok – egyenként, vagy együttesen –, szinte bármely pszichopatológiai kórkép esetében 

megtalálhatóak. Olyan átfogó kategóriát kapunk így, mely a különféle állapotok egységes értelmezését teszi 

lehetővé. A korábban használt neurózis fogalom egyes alcsoportjai a jelenlegi osztályozási rendszerekben, a 

szorongásos zavarok, az affektív rendellenességek, a személyiségzavarok, vagy a disszociatív zavarok között 
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egyaránt megtalálhatóak. Nyilvánvaló azonban, hogy intraperszonális konfliktusaink csak kisebb arányban 

vezetnek pszichopatológiához. Legtöbb esetben a személy képes mindennapi feladatai elvégzésére, 

viselkedésének szociálisan és társadalmilag elfogadható irányítására. Freud is hangsúlyozta, ha énvédő 

mechanizmusaink nem nyújtanak megfelelő védelmet a tudattalan konfliktusokból származó szorongás, 

bűntudat stb. ellen, neurotikus zavarok (fóbiák, kényszeres zavarok stb.) léphetnek fel. A folyamatos, szorongás 

elleni küzdelem kimerítheti pszichés erőforrásainkat, mely eredményeképpen különböző működési problémák 

lépnek fel, de legtöbb esetben képesek vagyunk védekezni a szorongással szemben, így a felmerülő problémák 

nem merítik ki a patológia fogalmát. Azonban ez nem azt jelenti, hogy nem léphetnek fel akadályozó, vagy a 

szervezetet megterhelő tényezők. 

14.4.2. 4.2. Neuroticizmus 

Létezik olyan személyiségstruktúra, melyet erőteljesen jellemeznek a neurózisok esetében említett általános 

kritériumok, pontosabban: a stresszre adott fokozott válaszkészség, magas szorongás és a negatív beállítódás. 

Ezt a személyiségpszichológiában neuroticizmusként jelölik. 

Hans Jürgen Eysenck, a személyiséget leíró vonás-típus elméletében szerepel a neuroticizmus fogalma. 

Eysenck, sok kortársához hasonlóan, a személyiség fő alkotóelemeit vonás (faktor) jellegűeknek tekintette, és 

úgy gondolta, hogy minden vonást különböző személyiségjegyek alkotnak, melyek markánsan befolyásolják a 

viselkedést. Elsőként vetette fel, hogy az extravertált – introvertált személyiségtípusok nem diszkrét 

kategóriaként, sokkal inkább egy kontinuum két végpontjaként értelmezhetőek. Elképzelése szerint, ez a két 

típus is több vonásból áll, és az egyes faktorok kombinációjának változatossága adja a kontinuum egyes elemeit. 

Ugyanakkor, minden vonás szokásokból (gyakori kogníciók, cselekvésminták) és a hozzájuk tartozó specifikus 

válaszokból épül fel. Például, olyan extravertált személység, kinek fő vonásainak egyike a szociabilitás, melyhez 

kapcsolódóan, egyik szokása a társaságba járás, specifikusan ehhez a helyzethez kapcsolódó helyszínen, például 

házibuliban, kocsmában. 

Személyiség-koncepciójában, Eysenck két főbb dimenzió kombinációjaként írta le a személyiséget: extraverzió 

– introverzió és stabilitás – labilitás (neuroticizmus). Úgy gondolta, e két dimenzió metszetében bármely 

személyiség elhelyezhető, valamint, hogy az egyes dimenziókban mutatkozó különbségek genetikai alapokkal 

rendelkeznek és fiziológiai különbségeket is megjelenítenek. A stabilitás és instabilitás dimenzió a lelki 

egyensúly, illetve az affektív, érzelmi állapot stabilitására, vagy bizonytalanságára utal. Az elméletnek 

megfelelően, az egyik végponton higgadt és hidegvérű személyek, a másikon pedig szélsőségesen ideges 

személyek helyezkednek el. Az alacsony neuroticizmussal jellemezhető személyek kiegyensúlyozottak, 

optimisták, érzelmeik tartósak, míg a magas neuroticitás kiegyensúlyozatlansággal, változékony emocionális 

állapottal és sok esetben magas szorongással jár együtt. Biológiai hátterét tekintve, a magas neuroticitás egyfajta 

megnövekedett kognitív-, és idegrendszeri válaszkészséggel (szimpatikus hiperaktivitás) párosul, melynek 

következtében, vészhelyzetben, vagy fenyegető ingerek esetén, a személyen erős félelmek vagy más erős 

érzelmek lesznek úrrá. Ilyen helyzetekben, a szimpatikus idegrendszer aktivációja általában pozitív funkcióval 

bír, felkészíti a szervezetet a fight/flight (harcolj/menekülj) reakcióra. A központi idegrendszer jelzései hatására 

megemelkedik a vércukorszint, lassul az emésztőműködés, a pupillák kitágulnak, és adrenalin szabadul fel. 

Azonban a magas neuroticizmussal jellemezhető személyek esetében ez a reakció túl erőteljes, így stressz esetén 

akár dezorganizáltság vagy pánikroham is felléphet náluk. Van azonban egy sokkal általánosabb, szinte minden 

személyiségtípus esetén fellépő stressz nyomán kialakuló válaszreakció: a szorongás és a félelem. 

4.75. ábra - 4. ábra: Az Eysenck-i modell felépítése 
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14.4.3. 4.3. Szorongás 

Korábban már utaltunk rá jelen fejezetben, hogy a lélektani konfliktus megoldása és a stresszel való megküzdés 

mechanizmusai között hasonlóságot fedezhetünk fel. E két jelenség azonban ettől szorosabb egyezést mutat, 

hiszen belső folyamataink szintén képesek kiváltani stresszt. Vagyis, lelki konfliktusaink sok esetben 

stresszornak tekinthetőek, hiszen jelentős szenvedést, feszültséget okoznak, melyektől szabadulni szeretnénk. 

Ha nem sikerül megszüntetni a belső ellentmondást, az tartós pszichés (legtöbbször érzelmi) megterhelést jelent, 

mely fenyegetést jelent szervezetünk vagy személyiségünk integritására nézve. Erre a fenyegetésre szervezetünk 

stressz-válasszal reagálhat. A stresszre adott válaszok egy kiértékelő folyamat révén jelennek meg, melyben 

nagy hangsúly helyeződik a stresszor forrására, jellegére (pl. jelentős életesemények, mint házasság, vagy 

traumák, mint a természeti katasztrófák). Ezen felül, múltbeli élményeink, viselkedési repertoárunk, 

identitásunk, személyiségünk, társas környezetünk és biológiai felépítésünk is nagyban hozzájárul stressz-

reakcióink kialakításához. 

A fenyegető ingerekre adott legáltalánosabb reakció, ahogyan korábban is láthattuk, a félelem és szorongás. 

Kognitív, érzelmi és fiziológiai reakciók egyaránt megjelennek a szorongás, félelem átélése során. Izzadunk, 

izmaink megfeszülnek, légzésünk szaporábbá válik, elsápadunk, szívverésünk felgyorsul, kezünk remeg, és még 

egy sor más fizikai jelenséget tapasztalunk. Ezekért a válaszreakciókért a vegetatív idegrendszer felelős. 

14.4.4. 4.4. A szorongás és neuroticitás biológiai alapjai 

A szorongás kialakulásának biológiai alapmechanizmusait egyrészt a családi öröklékenység, másrészt a modern 

agykutatások eredményei alapján ismerjük. Több vizsgálat is azt mutatta, hogy minél nagyobb az érintettek 

közötti genetikai rokonság, annál nagyobb eséllyel jelenik meg a szorongásos zavar halmozódása a családban 

(az átlagnépesség értékeihez képest 3-szoros gyakorisággal). Egészen érdekes, hogy a szorongás agyi 

háttérmechanizmusait, éppen az azt gyógyítani hivatott benzodiazepin tartalmú gyógyszerek hatékonysága 

kapcsán kezdték felfedezni. Még az 1970-es években kezdték azonosítani azon agyterületeket, melyekre a 

benzodiazepinek hatást gyakorolnak. Leginkább a limbikus rendszer és a hipotalamusz körüli neuronok GABA 

(gamma-aminovajsav) receptoraihoz kapcsolódtak a molekulák. A gátló neurotranszmitter szerepe a félelmi, 

szorongásos reakciókban a visszacsatolás során a legnagyobb: a reakció kiváltása és a fiziológiai válasz 

megjelenése során, fokozott agyi állapot jön létre, mely emelkedett ingerelhetőséghez vezet. A rendszer egy 

belső, visszacsatoló mechanizmuson keresztül csökkenti ezt az irritabilitást, méghozzá, a GABA gátló hatásának 

segítségével (bizonyos neuronok GABA-t bocsájtanak ki, hogy gátolják más neuronok aktivitását, így 

csökkentsék az ingerelhetőség mértékét). Ha ez a visszacsatolási kör elégtelenül működik, vagy 

ellenőrizhetetlenné válik, akkor lép fel erőteljes szorongás, félelem, akár fóbia, vagy pánik. 
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Korábban a neuroticitás kapcsán is előkerült a megnövekedett agyi válaszkészség, ami nem véletlen, hiszen a 

neuroticitás, mint személyiség-jellemző, fokozott szorongással, félénkséggel, aggodalommal jár együtt. 

Természetesen számtalan agyi képalkotó eljárással végzett vizsgálat irányult a neuroticitás biológiai 

alapmechanizmusainak feltérképezésére. Több elképzelés is született arra vonatkozóan, milyen neurológiai 

rendszer felelős a neuroticitás kialakulásáért. Ezek egy része kísérleti úton megerősítést nyert, de a legtöbb 

esetben, nem egyértelműek az adatok. 

Talán a leginkább elfogadott és vizsgált modell a központi kortikotropin-kiválasztó hormon rendszer (central 

CRH system). Ennek középponti eleme, hogy a magas neuroticitás hátterében az amygdala negatív 

információkra adott megemelkedett válasz-szenzitivitása áll. Az amygdala kapcsolatban áll magasabb kortikális 

agyi központokkal, főként az elülső cinguláris kortexszel (ACC) és a prefrontális kortex bizonyos régióival, 

melyek az érzelmek kognitív kontrolljában, illetve az önkontrollfunkciók szabályozásában involváltak. 

Ugyanakkor, az amygdala szabályozza a stresszre adott viselkedéses, neuroendokrin és vegetatív válaszok 

integrációját és koordinációját, a hipotalamikus és agytörzsi kapcsolódásai révén. Az amygdala mellett, a stria 

terminalis ágymagja (BNST) szintén rendelkezik olyan hipotalamikus és agytörzsi kapcsolódásokkal, melyek 

részt vesznek az érzelmek kifejezésében. E két struktúra (amygdala és stria terminalis ágymagja) többféle 

válaszreakciót is aktivál, illetve koordinál, a feltételezések szerint: 

1. A szorongás negatív affektív színezetét, mely informálja az egyént, hogy aktuális körülményei 

bizonytalanok, illetve potenciális fenyegetést jelentenek; 

2. Vegetatív arousal aktivációt váltanak ki, így mobilizálva az energiatartalékokat, hogy a szervezet 

felkészüljön az esetleges viselkedéses válaszra; 

3. Maximalizálják a szenzoros ingerek befogadható mennyiségét, a figyelem szelektivitásának növelése által, 

4. Valamint áthangolják a kognitív folyamatok prioritásait annak érdekében, hogy minél hamarabb kialakítsuk a 

válaszstratégiát. 

Ezek a folyamatok képesek magyarázatot adni a neuroticitásra jellemző szorongás és stressz-reaktivitás 

bizonyos vetületeire. Néhány fMRI vizsgálatban, melyek során érzelmi konfliktusokat is magukba foglaló 

kognitív feladatokat végeztettek személyekkel, azt találták, hogy a neuroticitás egyértelműen kapcsolatba 

hozható a megnövekedett amygdala és ACC aktivitással. Például, egy kutatásban a személyeknek érzelmileg 

kongruens és inkongruens párosításokat végeztek egy szó-arc Stroop teszt (demo: 

http://www.millisecond.com/download/library/v4/Stroop/EmotionalStroop/EmotionalStroopWithKeyboardInput

.web) során. A magas neuroticitással jellemezhető személyek esetében, az inkongurens helyzetekben (vagyis 

egyfajta belső, érzelmi konfliktushelyzetben) megnövekedett amygdala és ACC aktivitást regisztráltak, szemben 

az alacsonyabb neuroticitással jellemezhető személyekkel. 

A megnövekedett arousal és a negatív affektív beállítódás, mely annyira jellemzi a neurózisokat és a 

neuroticitást is, sokak szerint, az affektív reakciókat szabályozó agyi régiók hiper-reaktivitásának 

következménye. Az elképzelés szerint, a neuroticitás magasabb vigilanciával jár bizonyos, főként emocionális 

színezetű konfliktusok esetében. Ilyen szituációkban az egyének fokozottan érzékenyek a negatív ingerekre 

(megnövekedett figyelmi koncentráció a negatív ingerek irányába). Egy vizsgálatban például, fenyegető arcok 

feldolgozása során, megnövekedett aktivitást találtak a fusiform gyrusban és a középső temporális gyrusban, 

magas neuroticitást mutató személyeknél. Vagyis, az ilyen egyének sokkal intenzívebb vizuális feldolgozási 

folyamatok révén értékelik a fenyegető arcokat. Természetesen, ellentmondó eredménnyel záruló kutatásokat is 

végeztek, melyekben nem találtak, vagy éppen ellenkező irányú összefüggést találtak az amygdala vagy az ACC 

és a neurotikus reakciómódok között. 

A hipotalamusz-hipofízis-adrenális kortex (az adrenális mirigy külső része) perifériás tengely (HPA) szintén 

nagy szerepet játszik a szorongás és a stressz-válasz kialakulásában. A hipotalamusz paraventrikuláris magjában 

(PVN) található kortikotropin- kiválasztó neuronok a stria medialis ágymagjából jövő afferenseken keresztül 

aktivizálódnak. A neuronok kortikotropin kiválasztása aktiválja a hipotalamusz-hipofízis-adrenális kortex 

tengelyt, melynek eredménye kortizol szekréció lesz. Sok kutatásban találtak megnövekedett kortizolszintet 

magasabb neuroticitás esetén. Ezért feltételezik, hogy a HPA tengely diszregulációja nagyban befolyásolja ezen 

személyiségvonás kialakulását. Ugyanakkor az adatok nem egyértelműek, mivel számos vizsgálatban 

ellentmondó eredményeket találtak a stressz-indukált kortizoltermelés és a neuroticitás között: egyes pozitív, 

mások negatív összefüggést találtak a két jelenség között, míg olyan vizsgálatok is vannak, ahol egyáltalán nem 

találtak kapcsolatot közöttük. 
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Az agy különböző régióinak kapcsolódásait vizsgáló képalkotó eljárásokkal végzett kutatások eredményei talán 

tisztázni tudják majd a kissé zavaros képet. Az eddig elvégzett vizsgálatokban a magas neuroticitás esetében 

negatív kapcsolatot találtak a vonás, valamint a bal amygdala és ACC közötti összeköttetések funkcionálása 

között, negatív arckifejezés feldolgozása során. Ugyanebben a helyzetben, a jobb amygdala és a mediális 

prefrontális kortex (mPFC) kapcsolati aktivitása között pozitív összefüggést találtak. Sajnálatosan azonban 

eddig nem végeztek sok vizsgálatot a szorongás hátterében fennálló agyi struktúrák közötti funkcionális 

kapcsolat feltérképezésére, így ez mindenképpen a jövő kutatásainak egyik sarokpontja lehet. 

14.5. 5. Lelki konfliktus és viselkedés 

Ha a viselkedés oldaláról közelítünk, lelki konfliktusaink tulajdonképpen olyan büntetéstől való félelmeinkből 

fakadnak, mely büntetés valamilyen módon veszélyezteti fennmaradásunkat, integritásunkat. Ez a büntetés 

természetesen absztrakt formán nyilvánul meg, hiszen legtöbbször nem valós szankcióról van szó, „csupán” egy 

pszichés konfliktusról. Többféle módon alakulhat ki ez a büntetéstől való félelem: bűntudat, lelkiismeret-

furdalás eredményeképpen (lásd Freud elméletét a felettes-én és ego, valamint az ösztön-én közötti 

konfliktusokról), vagy belső szerepkonfliktusok eredményeként. Ezekben az esetekben, legtöbbször abból 

adódik konfliktus, hogy bizonyos belső normák, elvárások ellen vétünk, és úgy érezzük, valamilyen 

szabálysértést követtünk el, mely bizonyos szankciókat vonhat maga után. Más esetekben viszont, sokkal inkább 

gondolkodásmódunk, cselekvés-szabályozásunk során élünk meg konfliktusokat, melyek szorongáshoz 

vezetnek. Akár a kognitív disszonancia, akár a kognitív konfliktus kontroll modelljeit vesszük, azt láthatjuk, 

hogy sok esetben viselkedésünk szabályozása, a környezeti feltételekhez való jobb alkalmazkodás reményében, 

több konfliktust is okozhat. 

Lelki konfliktusaink legtöbb esetben szorongásos reakciókhoz, félelemhez vezetnek. Viselkedéstani felfogásban 

a szorongás nem más, mint olyan reakció, melyet egy anticipálható, ám megküzdési repertoárunkat és 

erőforrásainkat kimerítő vagy meghaladó helyzet vált ki. Vagyis, azokban a helyzetekben, ahol a környezeti 

feltételek nem egyértelműek, vagy fenyegetőek, valamint saját problémamegoldó stratégiáink elégtelennek 

bizonyulnak, szorongás lép fel. A kognitív kontrollnak itt is nagy szerepe van, hiszen alapvetően fontos, miként 

értelmezzük a helyzetet, illetve, saját megoldási próbálkozásainkat miként értékeljük. 

14.5.1. 5.1. Önszabályozás, önkontroll 

Az önkontroll hatalmas szerepet tölt be a lelki konfliktusok megértésében. Egyrészt, öntudatunk, illetve az 

én/szelf kibontakozása saját cselekedeteink egyre pontosabb és adekvátabb kontrolljában nyilvánul meg. 

Másrészt, ahogyan fentebb is láttuk, több agyi struktúra is szerepel a szorongás, vagy a neuroticitás 

kialakulásának folyamatában, melyek az önkontroll funkciókra is hatást gyakorolnak. Harmadrészt, nem 

választhatjuk le kognitív, illetve érzelmi szinten sem a szabályozó funkciókat a konfliktus kialakulásának, illetve 

kiértékelésének folyamatáról. Erről szintén írtunk már korábban. 

Egyedfejlődésünk során igen fontos önállóságunk, autonómiánk kialakítása, megszilárdítása. Az alapvető 

különbség, mely az „én” és a „nem én” (környezet) között fennáll, meghatározó további pszichés fejlődésünk 

szempontjából. Például (video: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin#Iowai_Gyermekj.C3.B3l.C3.A9ti_Kutat.C3.A1si_K.C3.B6zpont), egy 

szabályt, melyet nem saját elhatározásunkból, meggyőződésünkből, hanem kényszerből követünk, csak addig 

tartunk be, amíg a kényszerítő körülmények fennállnak. Amint a kényszer megszűnik, viselkedésünket nem a 

„külső” szabály, hanem „belső” normák szerint alakítjuk. Szocializációnk, illetve pszichés fejlődésünk során 

több normát is elsajátítunk, melyek aztán identitásunk, énünk részét képezik, tehát belsővé válnak (pl. az 

azonosulás folyamata révén). Így elmondható, hogy lelki konfliktusaink kialakulásában központi szerepet 

játszik, mennyire tudjuk kontrollálni saját belső folyamatainkat, gondolatainkat, érzéseinket, vagy akár 

viselkedésünket. 

Az önkontroll fejlődésének első mozzanata a proprioceptív fejlődés. A propriocepció olyan, a testből származó 

szenzoros információ, mely a testrészek térbeli helyzetéről, mozgásáról és a mozgatásukhoz szükséges 

erőfeszítés mértékéről tájékoztat. Olyan nem tudatos funkció, mely hozzájárul a normális izomtónus, a reflexes 

és az ügyességi mozgások kontrolljához. Receptorai főként az ízületekben és izomorsókban és a Golgo 

szervekben találhatóak, ahonnan az impulzusok a spinotalamikus pályákon keresztül az agytörzshöz, valamint a 

kisagyba futnak, onnan pedig a talamuszhoz és a neokortexhez. A másik hasonló funkciót betöltő rendszer, a 

vesztibuláris rendszer. Ez a rendszer gyakorlatilag minden észlelésünkben szerepet játszik, hiszen a fejmozgás 

és a gravitáció regisztrálása révén, a megfelelő testhelyzet felvételében segít. Ezen felül, az orientáció 

meghatározása révén, bizonyos mértékben a figyelmi folyamatok, valamint a percepció irányításában is részt 
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vesz. Az önindított mozgások szervezésében elsődleges szerepet játszik mindkét rendszer, melyek működése az 

„én csinálom” pszichés élményével párosul. Saját cselekvéseink megszervezése, megfelelő koordinációja és 

sikeres kivitelezése számos módon segíti az énkép, az identitás és a személyiség bizonyos dimenzióinak 

kialakulását, differenciálódását, így az önkontroll megjelenését és működését. 

14.5.2. 5.2. Az önszabályozás ontogenezise 

Önszabályozó funkcióink fejlődése során, az egyik legkiemelkedőbb, a késleltetés képessége. Szükségleteink 

többnyire nem elégíthetők ki azonnal. Minél bonyolultabb egy szükséglet, a kielégítéséhez szükséges feltételek 

annál sokrétűbbek, így a kielégítésre várni kell. Ez feszültséggel jár, melyet mindenkinek meg kell tanulnia, 

egyedfejlődése során. Ez a késleltetés képessége. Többnyire azt feltételezik, hogy ez passzív folyamat, 

várakozást jelent, azonban ez nem így van: aktivitásra, gondolkodásra, küzdelemre serkentő időszaknak kell 

tekintenünk. 

Ahhoz, hogy a gyermekkorban kialakuljon ez a képesség, számos feltételnek teljesülnie kell: 

• A személy megtanulja, hogy önmaga is képes szabályozni a céltárgy jutalomértékét, vagyis a várakozás 

módosíthatja a kielégülés értékét. 

• A késleltetés során számos cselekvési lehetősége van: várakozik, gondolkodik a probléma megoldásán stb. 

• Ha túl hosszú a késleltetési időszak, a helyzet értékelése megváltozik, negatív jelentést kap, frusztráció lép 

fel, melynek eredményeképpen akár agresszió is megjelenhet. 

Az ilyen helyzetekben szerzett tapasztalatok és viselkedésminták később modellreakciókká válnak. Kedvező 

tapasztalatok esetén kialakul a feszültség, a kudarc elviselésének képessége, a kitartás és a hatékony, 

problémamegoldó repertoár. Ha azonban a korai késleltetési tapasztalatok kedvezőtlenek, a személy később 

rosszul fogja tűrni a feszültségeket, szorongó lesz, türelmetlen, indulatos, meggondolatlanul cselekvő. Egy 

vizsgálatban például, Mischel és munkatársai 4-5 éves gyermekek késleltetési képességét tette próbára. Minden 

gyermek elé egy pillecukrot helyezett, és közölte velük, ha nem kóstolják meg, amíg ő nem tér vissza a szobába, 

akkor kapnak még egyet és mindkettőt megehetik. Viszont, abban az esetben, ha megkóstolják, vagy megeszik a 

cukrot, amíg a kísérletvezető nincsen a szobában, akkor nem kapnak másikat. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a gyermekek kétharmada megette a cukrot. Azok, akik viszont nem, nekik is nagy kihívást jelentett a 

helyzet. A vizsgálat eredménye (video: 

http://www.ted.com/talks/joachim_de_posada_says_don_t_eat_the_marshmallow_yet.html) ugyanakkor nagy 

prediktív erővel is bírt: azok, akik képesek voltak késleltetni, egyetemista korukban sikeresebbek, jobb tanulók 

voltak, és több barátjuk volt, mint a késleltetni nem képes társaiknak. Feltehetően, előnyüket annak köszönhetik, 

hogy a késleltetni képes személyek a belső (kognitív, emocionális) konfliktusok kapcsán fellépő feszültségeket, 

valamint a szorongást és frusztrációt jobban tolerálják. Konfliktusmegoldó képességeik hatékonyabbak, 

viselkedéses repertoárjuk szélesebb. 

14.5.3. 5.3. Önszabályozó funkcióink biológiai alapjai 

A késleltetés képessége, illetve az önkontroll, tulajdonképpen saját impulzusaink szabályozása, 

impulzuskontroll. Nem véletlen tehát, hogy több átfedés is található neurobiológiai alapjaikban is. A limbikus 

rendszer, azon belül is leginkább a ventrális striátum alkotja a szervezet jutalmazó rendszerét, illetve annak 

központját. A limbikus rendszer aktivitása automatikusan emelkedik a helyzet potenciális jutalmazó, vagy 

élvezeti értékének emelkedésével. A jutalmazó rendszer szabályozását a prefrontális kéreg végzi, melynek 

segítségével racionális döntéseinket hozzuk. Továbbá, a figyelmi fókusz irányítása révén a későbbi kielégülés 

előnyeit is megvilágítja számunkra. 

Főként az érzelemszabályozás vizsgálatai során mutatták ki a következő neurális rendszer működését: 

dorsolaterális prefrontális kéreg (jobb oldali leginkább), jobb oldali ACC, jobb amygdala, jobb oldali elülső 

temporális kéreg bizonyos részei és a hypotalamusz. A legtöbb kutatási eredmény alapján arra következtetnek a 

szakemberek, hogy ezek az agyi struktúrák felelősek a személyek érzelmi reakcióinak szabályozásáért. 

Természetesen nagyon komplex mechanizmusról van szó, így az önszabályozás neurobiológiai alapjainak 

feltérképezése még sok kutatást és vizsgálatot inspirál majd. 

14.6. 6. Összegzés 
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A fejezetben igyekeztünk összefoglalni mindazon jelenségeket, melyek a lélektani konfliktusok kialakulásában 

és leküzdésében szerepet játszhatnak. Úgy tűnik, az intraperszonális konfliktus befolyásolja mind pszichés-, 

mind fiziológiai-, mind pedig affektív működésünket. Mélyen beágyazódik személyiségünkbe, identitásunkat is 

alapvetően meghatározza. Azonban, nem „tisztán” pszichés jelenségről van szó, hiszen alapvető biológiai 

folyamatok, agyi kapcsolatok nagy szerepet kapnak a konfliktus kialakulásában és kontrollálásában. Összegezve 

tehát elmondható, hogy lélektani konfliktusaink egy sor más, pszichés és neurobiológiai jellemzővel állnak 

kapcsolatban, melyek alapvetően meghatározzák ezen konfliktusok jellegét, jelentéstartalmát és affektív 

színezetét. Ugyanakkor, intraperszonális konfliktusaink nagyban hozzájárulnak a viselkedés-szabályozás, az 

érzelmi-, és kognitív kontroll kialakulásához és így elengedhetetlen részét képezik életünknek. 

14.6.1. Tesztkérdések 

1. Freud strukturális modelljének elemei a következők (hármat kell megjelölni): 

A. tudattalan 

B. ego 

C. superego 

D. tudatelőttes 

E. tudat 

F. id 

2. Melyik nem tartozik a felettes-én három főbb feladatához: 

A. gátolja az id impulzusait 

B. a realitáselv szerint irányítja viselkedésünket 

C. morális értékeket ad hozzá a döntéseinkhez 

D. az énideálnak megfelelő viselkedésekre ösztönöz 

3. Az elhárító mechanizmusokra jellemző: 

A. gyűjtőnéven, copingnak is nevezik őket 

B. a reális szorongással való megküzdésben segítenek 

C. az ego fejleszti ki, hogy elkerülje a szorongást 

D. általában, a külső traumatikus események feldolgozását segítik 

4. Ha viselkedésünk ellentmond elgondolásainknak, korábbi elvárásainknak, akkor feszültséget élünk át. 

Ez a: 

A. reális szorongás 

B. neurotikus szorongás 

C. kognitív disszonancia 

D. szerepkonfliktus 

5. Konfliktus-detekciós folyamatokban az alábbi agyi struktúra nem vesz részt: 

A. DLPFC 

B. dACC 

C. cACC 
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D. MPFC 

6. A neurózisok közös jellemzői: 

A. változó intenzitású szenvedés 

B. kognitív vulnerabilitás 

C. örömképesség elvesztése 

D. hallucinációk 

7. Eysenck szerint a magas neuroticitás jellemzője (két helyes válasz van): 

A. az alacsony szorongás 

B. a szimpatikus hiperaktivitás 

C. a higgadtság, hidegvérűség 

D. az affektív dezorganizáltság stresszhelyzetben 

8. A központi kortikotropin kiválasztó rendszer az alábbiakból épül fel: 

A. amygdala – elülső cingiláris kortex – prefrontális kortex – stria terminalis ágymag 

B. amygdala – prefrontális kortex – stria terminalis ágymag 

C. amygdala – elülső cingiláris kortex – prefrontális kortex 

D. amygdala – elülső cingiláris kortex – stria terminalis ágymag 

9. Relációanalízis: Önszabályozó funkcióink közül, a késleltetés képessége a legfontosabb, mert nagy 

prediktív erővel bír: azok, akik képesek késleltetni, egyetemista korukban sikeresebbek, jobb tanulók 

és több barátjuk van, mint a késleltetni nem képes társaiknak. 

A. az állítás és indoklás is igaz, és az indoklás magyarázza az állítást 

B. mindkettő külön igaz, de az indoklás nem magyarázza az állítást 

C. az állítás igaz, az indoklás hamis 

D. az állítás hamis, az indoklás igaz 

10. Mely állítás nem igaz a propriocepció esetén: 

A. nem tudatos funkció 

B. receptorai az ízületekben és izomorsókban találhatóak 

C. a testrészek térbeli helyzetéről referál 

D. a testkép fogalmának szinonimája 

11. Lélektani konfliktusaink forrása: 

A. érzéseink, gondolataink 

B. mások viselkedése, attitűdjei velünk szemben 

C. mindkettő 

D. egyik sem 
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12. Az önszabályozás kialakulásában szerepet játszik: 

A. a késleltetés képessége 

B. limbikus rendszer 

C. mindkettő 

D. egyik sem 

13. A kognitív kontroll hurok feladata: 

A. információfeldolgozás során fellépő belső konfliktusokat jelezze 

B. csökkenti a kognitív kontrollt, hogy a személy megoldhassa a problémát 

C. mindkettő 

D. egyik sem 

14. Neurózisnak nevezünk minden olyan patológiás jelenséget, amely 

A. nem vezethető vissza az idegrendszer szervi elváltozásaira 

B. nem pszichopatológia 

C. nem jár más szervi eltéréssel sem 

D. első kettő igaz 

E. második és harmadik igaz 

F. mindhárom igaz 

G. mindhárom hamis 

15. A magas neuroticitás 

A. kiegyensúlyozatlansággal párosul 

B. megnövekedett kognitív-, és idegrendszeri válaszkészséggel jár együtt. 

C. mindkettő 

D. egyik sem 
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15. 4.o. Egészség- és betegség-koncepciók. – Füzesi 
Zsuzsanna 50%, Varga József 50% [Szakmai lektor: 
Barabás Katalin] 

15.1. 1. Bevezetés 

Kevés olyan fogalom van, amelyet a szakemberek annyian, annyiszor mutattak be, elemeztek, vitattak, 

rendszereztek, alkottak újra és újra, mint az egészségét és a betegségét. Olyan fogalmakat, melyeket az emberek 

többsége nagyon is egyszerűnek vél megfogalmazni a maga számára, míg az e kérdéssel foglalkozó 

szakemberek nagyon is bonyolultnak, sokdimenziósnak, klasszikus módon szinte definiálhatatlannak tartanak.1 

Ami biztosan állítható: az egészség, és ennek megfelelően a betegség fogalma követi a különböző történeti, 

társadalmi korok, kultúrák, hatalmi struktúrák változásait, az orvosi- és egészségtudományok fejlődését, 

szakmai preferenciáit, a gyógyításhoz kapcsolódó szolgáltatások gazdasági, piaci érdekeit. Bizonyos értelemben 

az emberiség történetének speciális olvasata is felfedezhető e fogalom változásainak megismerésével (Kéri, 

2007). És e történetnek még nincs vége… 

Aki akár az egészség, akár a betegség fogalmának megismerésébe kezd, nem panaszkodhat az e területen 

fellelhető szakirodalom hiányára. A nyomtatásban megjelent könyvek és tanulmányok sokasága mellett,2 az 

internetre kattintva a bőség már igencsak zavarba ejtő. A „health definition” fogalmára 406 millió, a „concept of 

health”-re 444 millió, de még magyar nyelven is „az egészség fogalmá”-ra 391 ezer találat érkezik.3 A 

betegségekkel kapcsolatos web-es találatok száma ugyancsak magas, hasonlóan az egészségfogalomhoz. A 

                                                           
1A tanulmány egy része (különösen az egészség fogalmával kapcsolatosak) „Az ápolástudomány tankönyve” (szerk. Oláh A.) kötetben jelent 

meg először (Füzesi, Lampek 2012). Köszönet Lampek Kinga társszerzőnek a korábbi tanulmány egyes részeinek felhasználásához való 
hozzájárulásához. 
2A teljesség igénye nélkül néhány fontos szakirodalom: Parsons 1951; Grossmann 1972; Twaddle, Hessler 1977; Wolinsky 1980; 

Antonovsky 1987; Meleg 1991 és 1998; Kovács 1999; Szántó, Susánszky 2002; Pikó 2006; Barabás 2006; Füzesi, Lampek 2012 
3A tanulmány írásának időpontjában, 2013. február közepén. 
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„definition of disease-ra” 122 millió, a „concept of disease-ra” 91 millió, a betegség fogalmára magyarul 491 

ezer találatot kapunk.4 

Csalódást két dolog okozhat: egyrészt az, hogy e fogalom elnevezése alatt gyakran csak a betegség fogalmaira 

bukkanunk,5 másrészt, hogy nincs olyan könyv, tanulmány, amelyben akár az egészség, akár a betegség fogalma 

különböző megközelítéseinek összességét megtalálhatnánk. Ez nemcsak a fogalmak sokszínűségéből 

következik, hanem abból is, hogy a különböző szerzők saját szakmájuk, értékrendjük, (esetleg érdekeik), 

meglévő ismereteik, kulturális „génjeik”,6 sőt, saját hétköznapi egészség- és betegséghiedelmeik szerint (is) 

közelítenek e témához. 

Amikor ebben a tanulmányban az egészség és betegség fogalmáról beszélünk, mi sem teszünk másként. Az 

előzőekben felsoroltak, szándékosan vagy szándéktalanul, de beépülnek e fejezet tartalmába. A fizikai korlátok 

miatt nem törekedhetünk a teljességre, de hisszük, hogy az olvasókban elegendő motiváció keletkezik a téma 

továbbgondolására. 

15.2. 2. Az egészség és a betegség fogalma – ahogy mindenki 
ismeri 

15.2.1. 2.1. Az egészség fogalma 

Talán a világon az egyik legismertebb (és egyben legvitatottabb) egészségdefiníciót az Egészségügyi 

Világszervezet alkotta meg, közvetlenül a második világháborút követően. E definíció szerint „az egészség nem 

csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota” (WHO, 1946). 

Az akkor is, ma is idealisztikusnak tűnő és a mindennapi élet, az orvosi gyakorlat számára nehezen 

operazionalizálható fogalomnak azonban fontos üzenete volt akkor is, és van ma is. Nevezetesen: az egészség 

pozitív megfogalmazása mellett annak teljességét öleli fel, holisztikusságát emeli ki. Az egészség ilyetén történő 

megfogalmazása és értelmezése a múlt század negyvenes éveiben jól kapcsolódott az európai egészségügyi 

rendszerek társadalmasításához. Alapos okkal feltételezhető, hogy mind az egészségfogalom gazdagítása, mind 

az egészségügyi ellátások kiterjesztése, hozzáférhetővé tétele a lakosság széles rétegei számára, a 20. század 

legsúlyosabb tömegpusztító háborújára adott egyfajta válaszként is felfogható (Szalai, 1986). 

A WHO számos dokumentuma foglalkozik azóta is – elsősorban az egészség fejlesztése kapcsán – az egészség 

fogalmával és az azt meghatározó tényezőkkel. Egyik fontos állomás e folyamatban az eredeti definíció 

kiegészítése, miszerint „az egészség olyan fokon áll, amennyire az egyének és közösségek képesek önmaguk 

kiteljesítésére és szükségleteik kielégítésére, valamint képesek megbirkózni a környezet kihívásaival” (WHO, 

1984; Ewles, Simnet, 1999). Az egyén és az őt körülvevő (társadalmi és természeti) környezete közötti 

dinamikus egyensúly kiemelése, a harmónia beépítése egy ökológiai egészségfogalmat hozott létre (Pikó, 1998). 

Az egészséget befolyásoló tényezők sokaságát csupán egy ábrával illusztráljuk ebben a tanulmányban. (1. ábra) 

4.76. ábra - 1. ábra: Mi befolyásolja az egészségünket. In. Vitrai J., Vokó Z. (2006). 

Alternatív Design Kft. (copyright) 

                                                           
4Figyelemre méltó, hogy a magyar nyelven elérhető tartalmak közül a betegségekre vonatkozó találatok száma lényegesen több, mint az 
egészségre vonatkozóké. „A nyelvhasználat gondolkodás és cselekvés egyben.“ (Kézdi 1995). Kézdi gondolatait használva: a negatív 

világképpel terhelt magyar kultúra a nyelvben reprezentálódik, s ez úgy tűnik, hogy érvényes az egészségi állapot nyelvi megközelítésére is. 
5Gondoljunk csak az ún. egészséges életmóddal kapcsolatos kiadványokra, ismeretterjesztő művekre, ahol pl. „a vese egészsége” címmel 
nem nagyon találnánk tartalmat, a vese betegségeiről viszont annál bőségesebbet. A vese, mint szerv egészséges működésének megőrzése 

inkább a gyógytermékek (pl. teák és egyéb kiegészítő terápiák) reklámozásánál jelenik meg. 
6„A kultúra az irányító elveknek olyan készlete, amit az egyén egy sajátos társadalom tagjaként örököl, és amely megmondja neki, hogy 
hogyan tekintsen a világra, hogyan élje át azt emocionálisan, és milyen magatartást tanúsítson benne a többi ember, a természetfeletti erők 

vagy istenek és a természeti környezet irányában ” (Helman, 1998). E kultúra része az is, hogy kit tekintünk egészségesnek és betegnek. A 

kultúrát mindig saját kontextusában kell értelmezni, mely kontextust a történelmi, gazdasági, politikai, szociális és földrajzi tényezők 
egyaránt befolyásolnak. 
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A betegség fogalma 

A betegség fogalma leegyszerűsítve lehetne akár az egészség ellentéte is, de nem az. Ha valaki nem érzi magát – 

legalábbis a fenti, a WHO szerint meghatározott értelemben – egészségesnek, az még nem jelenti azt, hogy 

beteg (legalábbis orvosi-biológiai értelemben), illetve, hogy megilletik a – nyugati társadalmakban legitimnek 

tekintett – „betegjogok”. A megállapítás fordítottja is igaz lehet: az orvos által betegnek minősített egyén nem 

feltétlenül tekinti magát betegnek, akár testi, akár lelki, akár társadalmi értelemben. Nem tudunk tehát olyan 

egységes betegségfogalmat alkotni, amely a kórképek, állapotok sokaságát képes lenne átfogni, és olyat sem, 

amely mind az orvosok, mind a laikusok betegség-kritériumaival vagy éppen percepciójával kapcsolatos 

igényeiket kielégítené. 

A betegség fogalmának meghatározásához az angolszász irodalom több értelmezést használ: 

• a „disease” a betegség fizikai oldalára fókuszál, és leggyakrabban az orvostudomány használja e kifejezést 

• az „illness” a beteg személy által észlelt tünetekre, panaszokra a beteggé válás folyamatára vonatkozik, míg a 

• „sickness” a beteség szociokulturális valóságára (a betegszerepre, a betegség megélésére, a betegség szociális 

kezelhetőségére és kezelésére, vagy éppen a betegség stigmatizáló jellegére) utal (Oxford Student’s 

Dictionary of Current English, 1990). 

15.3. 3. Az egészség és a betegség fogalma – a hivatást 
gyakorlók szemével 

15.3.1. 3.1. Klasszikus biomedikális szemlélet 

A mindennapi orvoslásban az egészség a betegség hiánya, azaz csupán reziduális fogalom. A betegség pedig az 

élő szervezet, vagy a szervezet egy részének olyan állapota, amelyben a fiziológiai folyamatok a normálistól 

eltérnek – vallják a biomedikálisnak nevezett hagyományos szemlélet képviselői. Míg az egészséget nem szokás 

osztályozni, a betegséget már eredete szerint is csoportokba soroljuk: örökletes, szervi eredetű, fertőző, 

sérülésből eredő stb., de lehet pszichoszomatikus, lelki eredetű kórkép is. 
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A gyógyítói gyakorlatban alkalmazott megközelítés – leegyszerűsítve – a betegséget az objektívnek tekintett 

jeleken és tüneteken keresztül határozza meg. Aki ezekkel nem rendelkezik, pontosabban akiknél ezek mérhető, 

vizsgálható, az orvostudomány szempontjából értelmezhető dimenziói hiányoznak, azt egészségesnek tekinti. 

Ha a jeleket, mint a vérnyomás, a koleszterinszint, a vérkép, az EKG stb. még el is fogadhatjuk objektívnek, a 

tüneteket, melyek létezéséről csak a pácienstől szerezhet tudomást a gyógyítással, ápolással foglalkozó 

szakember, már egyáltalán nem sorolhatjuk az objektívnek tekintett kategóriába. Ez utóbbi esetben a 

demográfiai tényezők ugyanúgy befolyásolják azt, hogy mit közvetít egészségi állapotának változására utaló 

panaszaiból, tüneteiből az egyén az őt gyógyítónak, mint társadalmi, gazdasági helyzete, egyéni 

személyiségjellemzői, szubkultúrája stb., és nem utolsó sorban a szocializációja során formálódott 

egészségképe. Ebben a tekintetben pedig nagyon jelentősek a különbségek a férfiak és nők, a fiatalok és idősek, 

az iskolázottak és kevésbé iskolázottak, a jövedelmi, vagyoni helyzet szerint a társadalom jobb módú és 

szegényebb rétegei, az eltérő nemzetiségű, vallású, vagy más szempontból valamilyen kisebbségi csoporthoz 

tartozók, az egyes nemzetek, társadalmak között, és a példák sora sokáig folytatható. A modern társadalmakban 

– ahol a gyógyítást képzett orvosok végzik – a betegségek meghatározott tudományos kritériumok szerint 

standardizáltak, és definíciókban, diagnózisokban, minősítésekben öltenek testet. 

15.3.2. 3.2. Naturalista irányzat 

A naturalista egészségfelfogás szerint (Reznek, 1987; Kovács, 1999) az egészséggel/ betegséggel való 

találkozás a mindennapi egészségügyi ellátás szempontjából kétféle módon közelíthető meg. 

Az egyik, az egészségnek mint statisztikailag leggyakoribbként való értelmezése.7 Eszerint az az egészség, ami 

átlagos, ami a leggyakoribb. Az ettől eltérő tehát patológiás, és gyógyítandó állapot. Kérdés, hogy gyógyíttatni 

szeretné-e valaki magas intelligenciaszintjét, különleges szépségét, vagy rendkívüli látásélességét, pusztán azért, 

mert az eltér a statisztikailag leggyakoribbtól? (Kovács, 1999). Ez az elmélet nem igazán visz közel bennünket 

sem az egészség, sem a betegség fogalmának, természetének megértéséhez. 

A másik megközelítés a naturalista egészségfelfogás szerint, az egészség fajtipikusként, természetesként való 

leírása. A szervezet akkor egészséges, ha szervei az evolúciós tervnek megfelelő funkciójukat el tudják látni. A 

fajtipikus azonban egy korábbi, természetes környezethez jelentett ideális alkalmazkodást. Az emberiség 

napjainkban a biológiai maladaptáltság, a rosszul alkalmazkodás állapotában van a maga teremtette mesterséges 

környezethez (az emberi civilizációhoz) képest. E gyorsan változó emberi környezetben sokszor éppen a fajilag 

atipikus alkalmazkodás a célravezető – mutat rá és hoz számos szemléletes példát mindezek bizonyítására 

Kovács (1999). 

A betegség fogalmát Bánfalvi (2005), Kendell (1975) írására támaszkodva színesíti tovább. Az alábbi 

felsorolásban ezek közül mutatunk be néhány betegség-értelmezést. 

• A betegség szenvedésként való meghatározása kézenfekvőnek tűnik. Betegség és szenvedés azonban nem 

szükségszerűen fedik egymást, illetve járnak együtt. 

• A betegség fogalmának leszűkítése az „orvos látta morbiditásra” több okból is figyelemre méltó 

következményekkel járna. Az olyan okok, mint például a népesség egészségügyi ellátáshoz, annak drágább 

szolgáltatásaihoz való korlátozott hozzáférhetősége, az egészségkultúra, az orvoshoz fordulási, öngyógyítási 

szokások, az orvosok gyógyító kompetenciájának szűkítése nem szívesen kezelt betegségekre, 

betegcsoportokra, vagy éppen e kompetencia kiterjesztése nem az orvoslás körébe tartozó állapotokra stb., 

befolyásolhatnák azt, hogy egy társadalmat, közösséget mennyire tekintünk betegnek. 

• A betegség károsodásként való meghatározása azt jelenti, hogy a test strukturális sérülést szenved. Egy 

standard mintázathoz való viszonyítás azonban felveti a normalitás kérdését, azaz hogy hol húzódik a határ a 

normális és a patológiás állapotok között, és a test károsodása vajon kizárja-e az egészség érzetét. 

• A betegség mint a stresszhez való alkalmazkodás, a környezettel való egyensúly felbomlására adott reakciót 

jelenti. Ebben az értelemben azonban a jelenleg stressz-betegségnek tekintett állapotok (pl. magas vérnyomás, 

diabetes, mentális zavarok egy része) a szervezet normális reakciójának foghatók fel, nem pedig patológiás 

válasznak. 

                                                           
7Hadd emlékeztessünk arra, hogy a mennyiségi jelenségek többsége, így a betegségek, tünetek is normál eloszlást mutatnak, azaz Gauss 

görbén ábrázolhatóak. Mint ismert, a normál eloszlás középső része jelenti az összpopuláció 95%-át, a két szélső pólusa pedig a 2,5-2,5%-át. 
A 95% a „normálisnak” (azaz egészségesnek), a maradék 5% az „abnormálisnak” (azaz betegnek) tekintett populáció. 
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• A betegség tökéletlenségként való definiálása a tökéletes egészség ideáltipikus állapotának ellentéte. Mivel 

tökéletes egészség nem létezik, e megközelítés szerint többé-kevésbé mindenkit betegnek lehetne tekinteni. 

15.3.3. 3.3. Normativista irányzat 

A normativista megközelítés – az előbb tárgyalt naturalista irányzattal szemben – azt emeli ki, hogy az egészség 

és a betegség fogalmának megkülönböztetése pusztán emberi találmány. Ahogy „az ember nélküli természetben 

nincsenek gyomok, csak az ember nevezi gyomnak a haszonnövényeit károsító növényeket”, úgy „vannak 

bizonyos testi-lelki állapotok is, amelyeket az ember rossznak tekint, ezért betegségnek nevez” (Kovács, 1999). 

Ezen irányzat képviselői szerint az, hogy valami betegség-e vagy sem, az nem ténykérdés, hanem az adott 

társadalom értékrendszerére reflektáló beállítódás. A helyes kérdésfeltevés ebben az értelemben tehát az, hogy 

egy testi vagy lelki állapotot betegségnek kell-e egyáltalán tekinteni? 

Thomas Szasz (1971) sok kritikát kiváltó elmélete szerint szomatikus betegségek léteznek, de az elmebetegség 

csupán mítosz. Szasz egyoldalú közelítésnek tartja, hogy ez utóbbi diagnózist olyan személyek kapják, akik 

viselkedésükkel a társadalmi normákat negatív módon sértik. Ezzel szemben a normáktól pozitív irányban 

eltérő, cselekvő egyéneket a társadalom nem tekinti mentális betegség hordozóinak. Aki embert öl, az lehet, 

hogy elmebeteg, de az életét extrémen kockáztató egyén nem kap ilyen minősítést, sőt, akár a „hős” címet is 

kiérdemelheti, és személyét társadalmi megbecsülés övezheti. Szasz megítélése szerint az elmebetegségeket 

csak az adott társadalom erkölcsi vagy jogi normáitól való eltérésként lehet értelmezni, nem pedig betegségként. 

15.3.4. 3.4. Dinamikus egészségfelfogás 

Az egészség és betegség fogalmának biomedikális, patogenetikai megközelítése – a fentiekben tárgyalt korlátok 

ellenére – dominálja a gyógyítást. E megközelítés oka az „egyszerű kezelhetőségben” van.8 Amit a 

rendelkezésre álló orvosi tudás és technika segítségével nem lehet mérni, standardizálni, kezelni, az nem tartozik 

a gyógyítás kompetencia-körébe. Ez a megközelítés ugyan segíti a gyógyítókat abban, hogy saját szakmai 

területükön maradva „biztonságban” érezzék magukat, a hozzájuk fordulók egy részét azonban határozottan 

elégedetlenné teszi az orvosi ellátással, a gyógyítással kapcsolatban. Az orvostudomány gyors fejlődése, és a 

gyógyítás társadalmasítása (azaz hozzáférhetővé tétele) ellenére az orvoslással, az egészségügyi ellátással való 

elégedetlenség növekedése nemcsak a kutatási adatokban regisztrálható, hanem a hivatalos gyógyítással való 

szembefordulással, az alternatív gyógyítási módok (az öngyógyítástól az alternatív medicináig) egyre növekvő 

igénybevételében is (Szántó, 2005; Buda és mtsai., 1998). 

A biomedikális egészségfogalom mellett hitet tevők általában dichotómiában gondolkoznak: valaki vagy 

egészséges, vagy beteg. Ebből következik feladatuk is: az első esetben nincs teendő, míg a második esetben a 

megromlott egészség helyreállításában való részvételük jól definiált.9 A dinamikus egészségfelfogást vallók 

szerint viszont az egészség-betegség olyan állapot, amely időről-időre (gyakran napról-napra) változik attól 

függően, hogy a betegségre utaló jelek vannak-e többségben, vagy az egészség-érzet dominál-e az egyénben. 

Twaddle és Hessler (1997) rendszerezésében a tökéletes egészség, a normál egészség és a betegség jelenik meg 

kulcsfogalomként, melyek egy kontinuumon helyezkednek el. A tökéletes egészség mint az egyik végpont, és a 

halál mint a másik végpont közötti egyenesen a határ meghúzása, azaz, hogy mi számít egészségnek és 

betegségnek, a társadalom normarendszerétől függ. A normarendszert az előzőekben tárgyalt gyakoriság, 

fajtipikusság és több más tényező mellett az is alakítja, hogy mit tartanak kívánatos egészségi állapotnak az 

adott kultúrában. A társadalmi-gazdasági körülmények, a gyógyítók közötti verseny és az ezekhez igazított 

ideológiák is alakíthatják, hogy hol húzzák meg az orvoslás, a gyógyítás korlátait, azaz milyen betegségeket, 

állapotokat, illetve milyen betegcsoportokat tudnak, vagy éppen kívánnak gyógyítani. 

15.4. 4. Az egészség-betegség fogalma – funkcionális 
megközelítésben 

                                                           
8Hangsúlyozzuk, hogy a patogenetika – a saját maga által meghatározott kompetencia-körben – beavatkozásait tekintve hatékony és 

problémaorientált, azaz képes ezen betegségek, állapotok jelentős részének kezelésére, gyógyítására. 
9Az egészségügyi ellátás az előző kritériumoktól függetlenül azonban gyakran olyan területeken is jelen van, ahol más módszerek, 
megoldások is elfogadhatóak, illetve gyakran hatékonyabbak is lennének. Ezt az ellátók vagy saját maguk vállalják (pl. a medikalizáció 

révén), vagy elfogadják a tevékenységi körükbe való sorolást (pl. alkohol, drogproblémákkal küzdők köre, illetve még nem is olyan régen a 

homoszexualitás kérdésköre). Úgy tűnik, ha egy társadalmi problémát a hatalmon lévők társadalmilag nem kívánatosnak tekintenek, és nem 
akarnak kezelni, vagy éppen kriminalizálni, akkor azt medikalizálják, és vica versa is érvényes ez a gyakorlat. 
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Napjainkra az egészség meghatározásában – elsősorban népegészségügyi megközelítésben – az ún. funkcionális 

modell vált elfogadottá. Az egyén testi, lelki, szociális működésének épségét, egészségét a funkcionális modell 

aszerint határozza meg, hogy mennyire képes a társadalmilag kívánatos szerepeit, feladatait teljesíteni. Másképp 

fogalmazva: mennyire tud részt venni a társadalom életében, annak kisebb-nagyobb közösségeiben, illetve 

hogyan képes harmonikusan alkalmazkodni a környezetéhez (Vitrai, Vokó, 2006; International Classification of 

Functioning. Disability and Health). 

15.4.1. 4.1. Szociokulturális modell 

Az egészség funkcionális megközelítését az a máig is egyik legtöbbet idézett írás alapozta meg, amelyben 

Parsons (1951) az egészséget mint az egyén optimális képességét határozta meg arra, hogy a rá rótt és vállalt 

társadalmi szerepeit, feladatait hatékonyan el tudja látni. Egy olyan bonyolult szervezésű, magas szinten 

integrált társadalomban, mint amilyenek a fejlett társadalmak, az együttműködés, a társadalmi szerepek, 

feladatok ellátása nemcsak kívánatos, hanem elvárt kötelesség is (a normáknak való nem megfelelés, a szerepek 

nem teljesítése pedig akár szankciókkal is járhat). E szerepek teljesítésének alapfeltétele viszont a jó egészség, 

melynek helyreállítására, az optimális állapot megteremtésére – a betegség megjelenése esetén – az egyénnek 

törekednie kell. Ebben az értelemben az egészség tehát itt képességet jelent a feladatok ellátására, nem pedig 

hajlandóságot.10 E társadalmi szerepek, feladatok közé nem csak a munkaszerepek tartoznak (gondoljunk 

például a gyermekekre, vagy a munkából már életkoruk miatt kiesettekre), hanem az otthoni szerepeken át a 

baráti kapcsolatok ápolásáig egyidejűleg kell többféle szerepnek megfelelni az egyénnek. 

A betöltendő szerepek sokféleségét befolyásolja az egyén neme, kora, életciklusa, műveltsége, foglalkozása, az 

adott társadalmi szerepnek az egyén életében betöltött fontossága, így az ennek való megfelelés is eltérő lehet. 

Kisgyermekes szülőként elsősorban a szülői szerepeinkre koncentrálunk, míg a gyermekek önállóvá válását 

követően jobban figyelhetünk a baráti szerepeinkre – mindezek közben megtartva munka- és sok más egyéb 

szerepünket. E definíció esetében tehát érvényes az egészségfogalom társadalmi relativizmusa, azaz, hogy a 

szerepek eltérőségéből adódóan az annak való megfelelés is más és más lehet (Pikó, 2006). 

Számtalan kérdés merülhet fel a társadalmi normáknak való megfeleléssel kapcsolatban, melyekből itt és most 

csak egyet említünk. Képes-e az egyén a társadalmi szerepeinek betöltésére például akkor, ha állapotát a Z.59.50 

BNO kóddal (http://www.gyogyinfok.hu/forum/BNO/index.asp), a nagyfokú szegénységből adódó 

tünetegyüttessel jelölik az egészségügyi ellátás során? S vajon milyen – az orvostudomány rendelkezésére álló – 

módszerekkel gyógyítható ez a páciens? Mit kezd a gyógyító egészségügy és a társadalom akkor, ha ezek az 

állapotok nem tekinthetőek egyedinek, hanem – mint a világ oly sok országában – népbetegségként fordulnak 

elő? 

15.4.2. 4.2. Wolinsky háromdimenziós egészség-betegség modellje 

Egy másik funkcionális megközelítés, Wolinsky (1980) háromdimenziós egészség-betegség modellje ugyan a 

WHO definícióból indul ki, de az egészség és betegség kategóriák mellett további hat hipotetikus állapotot is 

meghatároz. Ezen állapotok meghatározásánál három dimenziót vesz figyelembe az egyénnél: az orvosit (orvosi 

értelemben beteg-e), a pszichés dimenziót (betegnek tartja-e magát), és a társadalmit (teljesíti-e a társadalmi 

szerepeit, feladatait). 

4.77. ábra - 2. ábra: Wolinsky háromdimenziós egészség modellje 

                                                           
10A társadalmi szerepek el nem látásának következményeit tekintve jelentős a különbség a hajlandóság és a képesség között. Ha valaki képes 

lenne ezek ellátására, de nem hajlandó rá, azt a társadalom deviánsnak minősíti és magatartását valamilyen módon szankcionálja. Ezzel 

szemben betegnek nevezi azt az egyént, aki állapota miatt nem képes ellátni feladatait és segíti abban, hogy minél gyorsabban ismét képessé 
váljon megvalósításukra. 
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Az e dimenziókban kapott egészséges vagy beteg minősítésekkel összesen nyolc kategóriát állít elő, ahol teljes 

megfelelés csak a „normális egészség” és a „súlyosan beteg” kategóriák esetében van (a „normálisan 

egészséges” mindhárom dimenzióban az egészséges, a „súlyosan beteg” pedig mindhárom dimenzióban a beteg 

minősítést kapja). A további kategóriákban – mint a „pesszimista”, a „társadalmilag beteg”, a „hipochonder”, az 

„orvosilag beteg”, a „mártír” és az „optimista” – már nincsenek egyértelmű megfelelések a vizsgált 

dimenzióban. Wolinsky modellje rendkívül szellemesen mutatja be, hogy „beteggé” hányféle módon válhatunk, 

és hogy az egészség-betegség milyen széleskörű tartalmakat hordoz, amelyeknek gyakran köze nincs a test 

strukturális sérüléséhez, vagy a megbomlott fiziológiai folyamatokhoz. (2. és 3. ábra) 

4.78. ábra - 3. ábra: Egészségi állapot kategóriák (Wolinsky alapján) 
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Az egészség funkcionális értelmezésének nem csak a fogalom tudományos meghatározása szempontjából van 

jelentősége, hanem a laikus egészség- és betegségfilozófiák, valamint az egészség-életmód összefüggéseinek 

megértéséhez is hozzásegítenek bennünket. 

15.5. 5. Az egészség és a betegség fogalma – a laikusok 
szempontjából 

Az ember testi-lelki egészségérzetét és -tudatát befolyásolják, sőt meghatározzák azok a hiedelmek, 

elképzelések, melyeket az egészségről, betegségről gondol. Elképzeléseit elsősorban az a kultúra alakítja ki, 

amelyben szocializálódott, és hozzájárul számos más tényező is (Kerekes, Tiringer, Varga, 2011). E tényezők 

között melyben a demográfiai és társadalmi dimenziók mellett (mint pl. nem, életkor, társadalmi helyzet, etnikai 

hovatartozás stb.) az egyén mindennapi környezete, élete, valamint saját és családja észlelt egészsége is fontos 

szerepet játszik. 

A nem egészségügyi szakemberek, azaz a laikusok egészség- és betegségfogalma, egészség- és 

betegségfelfogása éppen ezért gyakran eltérhet, és el is tér a hivatalos egészség- és betegségdefinícióktól. A 

legtöbb esetben sokkal jobban közelít az egészség/betegség funkcionális megközelítéséhez, illetve a WHO 

komplex egészségfogalmához, mint a biomedikális szemlélethez. Így például a laikusok az egészség fizikai 

dimenziói mellett nagyon fontos szerepet tulajdonítanak az egészség lelki, szociális, illetve akár spirituális 

dimenzióinak is. Egészségképükben és életszemléletükben az egészség és a boldogság tartalmi összetevői 

kölcsönösen megjelennek, és előkelő helyet foglalnak el más egyéb tényezők mellett (Füzesi és mtsai., 2010). 

Azaz egymást feltételező fogalmakról van szó, ahol azonban az ok-okozati viszony nem egyirányú, azaz nem az 

egészség okozza (főleg nem önmagában) a boldogságot, hanem kölcsönös egymásra való hatás regisztrálható. 

Az egészség és betegség a laikusok mindennapjaiban nem egymásnak ellentmondó fogalmak. A betegség 

ellentettje nem az egészség, hanem a nem-betegség, a fájdalom hiánya pedig nem jelent automatikusan jó 

közérzetet, csak fájdalommentes állapotot (Könczei, 1987). Nem csak a laikus egészségfilozófiákra, illetve 

betegséghiedelmekre vonatkozó kutatások, hanem a mindennapi tapasztalataink is azt mutatják, hogy sokan 

vannak, akik nemkívánatos állapotokkal, betegségekkel élnek együtt, mégis fittek, sőt az egészség bizonyos 

fizikai, szomatikus dimenzióit leszámítva, egészségesnek tekintik magukat. 

Az egészséghiedelem elméletet elsőként Rosenstock (1974), Becker és Maiman (1975) írta le. Abraham és 

Sheeran (2007) egészséghiedelem modelljét az alábbi ábrán mutatjuk be. (4. ábra) 

4.79. ábra - 4. ábra: Abraham és Sheeran (2007) egészséghiedelem modellje 
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A fenti szerzők egészséghiedelem modelljében az egészség és az egészségmagatartás individuális 

reprezentációját a betegséggel kapcsolatos észlelt fenyegetettség és az egészségmagatartás értékelése határozza 

meg. A fenyegetettség tartalmazza egyrészt az észlelt hajlamot a betegségre, másrészt a betegség várható 

következményeinek feltételezett súlyosságát. A magatartásértékelés szintén két összetevőből áll: egyrészt az 

ajánlott egészségmagatartás(ok) megvalósításának az észlelt ráfordítások vagy akadályok, másrészt az észlelt 

haszon vagy hatékonyság mérlegeléséből. Az, hogy az egyén végül is milyen egészségmagatartással él (azaz 

milyen változtatásokat tesz meg), a fentiek mellett általános egészség-motivációja és az olyan jelzések alakítják, 

mint pl. a betegségre utaló tünetek megjelenése, vagy a tömegkommunikációból érkező, az egészségneveléssel, 

kampányokkal kapcsolatos hatások. 

15.5.1. 5.1. Laikus egészségfilozófiák 

Szántó és Susánszky (2002) jól összefoglalja a saját és mások kutatásai alapján megragadható laikus egészség- 

és betegségfilozófiákat. 

Ezek közül először az egészség egyes dimenziói köré rendezett gondolkodásmód típusait mutatjuk be. 

Eszerint az egészséges állapotot 

• az érzésorientált egészségfelfogásban a problémamentes testi érzületekkel írja le 

• a tünetorientált egészségfelfogásban a betegségtünetek hiányával jellemzi 

• a teljesítményorientált egészségfelfogásban a szokásos tevékenységek végzésére való képességgel azonosítja 

• az erőforrás jellegű megfogalmazásban a megfelelő tartalékok birtoklása jelenti, mellyel pl. leküzdhető a 

betegség 

• a norma jellegű megfogalmazásban egy ideális egészségi állapotot jelent, melyet az egyén önmaga számára 

fogalmaz meg 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 4. Autonóm idegrendszer  

 1053  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• az egészség mint viselkedés felfogásban pedig a magatartásmód, az egészség érdekében végzett cselekvést 

jelenti. 

Vannak ezek mellett egyszempontú megközelítések is, amelyek az egészségnek egy-egy dimenzióját 

önmagukban emelik csak ki. 

A tömegtájékoztatás korában azonban, ahol a média önálló szocializációs tényezővé vált, a mindenkori 

egészségpolitikai elvek is visszatükröződnek (legalábbis a szavak szintjén) a laikusok egészségképében. Az, 

hogy ezek a „hivatalosnak tekintett” elvek mégsem internalizálódnak az egyénekben, abból is látható, hogy az 

egészség megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó aktivitások gyakran nem ezen alapelveket követik (Füzesi, 

Szőke, Tistyán, 2008). 

15.5.2. 5.2. Laikus betegségfilozófiák 

A laikus egészségfilozófiák tárgyalásánál idézett szerzők (Szántó, Susánszky, 2002) a betegség értelmezésére 

vonatkozó elképzelések rendszerét, az ún. betegségfilozófiákat – Herzlich (1973) nyomán – az alábbi típusok 

szerint mutatják be. 

• A betegség mint romboló erő jelenik meg azon személyeknél, akik nagyon aktívak és magukat 

pótolhatatlannak tartják; betegségük miatt korlátozottságot élnek meg életük minden területén (a munkától a 

családig). 

• A betegség mint elfoglaltság azok számára jelent „előnyt”, akik aktív szerepet vállalnak a gyógyulásukban; a 

gyógyulás folyamatát nem kirekesztődésnek élik meg, hanem új elfoglaltságnak (aktív betegmagatartásnak) 

tekintik, melynek eredményeként meggyógyulhatnak, vagy pedig fenntarthatják (pl. krónikus betegség 

esetén) megfelelő állapotukat. 

• A betegség mint felszabadító erő ugyan kirekesztődést is jelent a társadalmi életből, de ezt pozitív módon éli 

meg az egyén; a betegség lehetőség a mindennapok nyomása elől való menekülésre, felszabadító érzéssel jár, 

és éppen ezért – társadalmi szempontból nem kívánatos módon – nem igazán ösztönöz a gyógyulásra. 

Ebből a csoportosításból is látható, hogy a betegség fiziológia oldala nem játszik számottevő szerepet a laikus 

betegségfilozófiákban, annál inkább a betegség következménye a beteg életében, sorsának alakulásában. A 

laikusokat egyéni magyarázatok és megoldások vezetik a betegségek megértésében, míg a szakembereket a 

fiziológiai és általános problémák. A célok mássága magyarázza az orvosi és a laikus értelmezés eltéréseit, nem 

pedig a „racionális-irracionális” gondolkodás különbözősége. A tudomány oldalán állva gyakran elfelejtkezünk 

arról, hogy a maga módján minden ember – a saját tapasztalatok és a közös társadalmi tudat hatására – 

racionálisan gondolkodik, legyen szó egészségről vagy betegségről, ám ez a racionalitás nem feltétlenül egyezik 

meg az adott kornak megfelelő professzionális gondolkodásmóddal. 

15.6. 6. Az egészségfogalmakra ható elméletek 

Az egészség fogalmára – a bevezetőben jelzett társadalmi, gazdasági, hatalmi, kulturális tényezők mellett – 

jelentős hatással volt és van számos elmélet és modell, melyekből e tanulmány keretei között csupán néhányat 

mutatunk be. Ezek az elméletek – a legtöbb esetben – nem gyakoroltak azonnal olyan hatást az 

egészség/betegség fogalmának alakulására, mint ahogy azt láthatjuk egy új gyógymód vagy gyógyszer 

bevezetésekor az orvosi gyakorlatban.11 

Miért fontos ezeket a modelleket a gyógyításban, az egészségügyi ellátásban, a gyakorlatban dolgozóknak 

megismerni? Az egyszerű válasz az, hogy szakmai tudásuk fontos részéhez tartoznak. Az ennél is egyszerűbb 

válasz pedig úgy fogalmazható meg, hogy az ezen elméletekben foglalt ismeretek a saját, személyes egészségük 

védelméhez is jelentősen hozzájárulhatnak, amennyiben megszerzett tudásukat nem elsajátított ismeretek 

halmazának, hanem egyfajta beállítódásnak, és arra épülő cselekvésnek tekintik. 

15.6.1. 6.1. Az egészségtőke elmélete 

A közhiedelemmel ellentétben az egészség az életkor előrehaladtával nem vész el szükségszerűen. Az egészség 

ugyanis olyan tartós „alaptőke”, amely a használat során veszít ugyan az értékéből, de beruházásokkal 

                                                           
11Sajnálatos módon – megfelelő képzés és továbbképzés hiányában – még az egészségfejlesztés területén dolgozók tudása is elmarad e 
tekintetben a kívánatostól (Balog, Barabás, 2009). 
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fenntartható, sőt akár javítható is. Grossman (1972) az egészség előállításának költségeit modellezte, ám 

elmélete nem maradt hatástalan az egészség fogalmára és az egészségfejlesztés gyakorlatára sem. Az egyén – e 

modell szerint – aktív szerepet vállal, mind saját egészségtőkéjének előállításban, mind a rendelkezésére álló (a 

születéssel hozott) egészségtőke fogyasztásában is. Az előbbibe a „beruházok” (pl. az iskolázottság növelése), 

az utóbbiba a „pazarlások” (pl. a kockázati magatartások) tartoznak. A beruházások megtérülnek, mégpedig 

nem csak a jobb egészségi állapotban, hanem más javakhoz való hozzájutásban (pl. munka, jövedelem stb.), és 

azok használatának élvezhetőségében (pl. szabadidő eltöltésében). 

E befektetések megvalósításához szükség van a jövőre vonatkozó perspektívára. Az egészségre vonatkozó 

döntések és cselekvések kimenetele bizonytalan, hatása többnyire csak hosszútávon érvényesül, miközben az 

erre vonatkozó döntéseket már jóval (gyakran évtizedekkel) korábban szükséges meghozni. 

15.6.2. 6.2. Az egészségmező elmélete (Lalonde jelentés) 

Az 1974-ben publikált jelentés, a kanadai Lalonde Report (1974) tartalmazta először a ma már jól ismert ábrát, 

az ún. egészségmezőt és a hozzá kapcsolódó elméletet. Ezen elmélet szerint az egészség szempontjából a 

legnagyobb jelentőséggel négy terület bír, nevezetesen: a biológia, életmódbeli és környezeti faktorok, valamint 

az egészségügyi ellátórendszer. (1. animáció) Az egészségmező elméleti alapját a bio-pszicho-szociális modell 

adta és jelentős paradigmaváltást eredményezett az egészségszemléletben és a hozzá kapcsolódó 

egészségfejlesztésben.12 Az új paradigma kulcsfogalma az életmód lett, melyben már az orvosok, 

egészségfejlesztők mellett a pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások stb. is jelentős szerepet kaptak 

(Kiss-Tamás, 2005). 

4.80. ábra - 1. animáció: Egészségmező elmélet 

 

15.6.3. 6.3. Az Ottawai Charta 

A Lalonde Jelentés (1974) szemlélete és a WHO módosított egészségdefiníciója (1984) együttesen az Ottawai 

Chartában (1986) összegződtek, és hoztak jelentős áttörést. Az egészség pozitív megfogalmazása az anatómiai 

integritás mellett olyan dimenziókat is bevont e fogalomkörbe, mint a teljesítményre való képesség, a személyes 

értékek, a családi, a munka és közösségi szerep, a stresszel való megküzdés képessége (származzon az fizikai, 

biológiai vagy társadalmi stresszből), a jóllét érzése és a betegségtől, idő előtti haláltól való mentesség. A 

megoldások irányába mutató egyik legfontosabb üzenete pedig az volt, hogy a hiányok helyett az erőforrások 

                                                           
12Az egészségmező elmélete néhány országban az egészségpolitika számára gyakran csak arra szolgál, hogy „indokolja”, miért is nem 

érdemes az egészségügybe túl sokat fektetni. Ennek az „elvnek” pl. hazai körülmények közötti vitathatósága mellett még súlyosabb 

velejárója, hogy nem jelenik meg a másik oldal sem: azaz, hogy az életmódot befolyásoló feltételekre bármivel is több figyelem és forrás 
fordítódna. 
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feltárására és használatára kell koncentrálni, köztük a közösségekben rejlő erőforrásokra is építeni kell (Szőke, 

2010). Mindezek mellett a Charta megalkotta az egészség társadalmi modelljét, amely egyértelművé tette az 

egészség társadalmi meghatározottságát. 

15.6.4. 6.4. A salutogenesis elmélete 

Közmegegyezés van abban a kutatók és az egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek között, hogy 

Antonovsky (1979, 1987) salutogenesis elmélete nagyon jelentős hatással volt az egészségszemlélet és -fogalom 

formálódására a 20. század utolsó harmadában. Antonovsky modellje emellett jelentős segítséget adott ahhoz is, 

hogy a pozitív egészségfogalom „kézzelfoghatóbbá” váljon, és e modell alapelveire új típusú egészségfejlesztési 

programok épülhessenek.13 

Elméletének kidolgozását a 70-es évek egészségügyi ellátórendszerével, valamint az uralkodó 

egészségdefinícióval szembeni elégedetlenség motiválta – ez utóbbi szerint az egészség egy stabil 

homeosztatikus állapot. Antonovsky ezzel szemben az egészséget folyamatnak tekinti, amely az egyensúlyi 

állapot felborulásán való túllépést teszi lehetővé. Az egészség – felfogásában – attól függ, hogy az egyén 

mennyire képes megőrizni az egészségérzetét a különböző nehézségekkel, károsító tényezőkkel, stresszorokkal 

szemben. Mindezekhez az egyén mozgósíthatja, igénybe veheti azokat az erőforrásait, amelyekkel rendelkezik, 

és amelyek segítenek leküzdeni a betegségét. Az erőforrások lehetnek fizikaiak, mentálisak, szociálisak, és 

hangsúlyozza, hogy a gyógyulást alapvetően az egyén koherencia-érzete befolyásolja. Így ad választ arra a 

kérdésre, hogy miért maradnak egyesek egészségesek akkor is, ha számos károsító tényezőnek vannak kitéve, 

vagy épülnek fel hamarabb, mint mások. 

A salutogenezis elmélet egyik kulcsfogalma a koherencia. A koherenciaérzet összetevői a világ 

megérthetőségének, a problémák kezelhetőségének és az élet értelemteliségének élményéből fakadnak. Saját 

magunkkal és a világgal szembeni beállítódás, amely más szavakkal azt jelenti, hogy 

• a világ nem kaotikus, stukturálatlan, kiszámíthatatlan rendszer, 

• a problémáknak van – az egyén számára kedvező – megoldásuk, és a megoldáshoz rendelkezésre is állnak a 

szükséges egyéni és közösségi erőforrások, 

• az élet emocionális szempontból is értelmezhető, és éppen ezért például megéri az egészségre ártalmas 

tényezők/magatartások elkerülése (Szántó 2005; Kiss-Tamás, 2005). 

A koherencia-érzet fontos eleme a biztonság, amelynek jellemzője, hogy az egyén összhangban van a 

környezetével, képes felkészülni a környezetét és az önmagát érintő hatásokra, és várhatóan az elvárásainak 

megfelelően alakulnak a dolgok. 

Minél nagyobb az egyén koherencia-érzete, a saját élete feletti kontroll, annál nagyobb eséllyel marad 

egészséges, illetve annál magasabb a relatív egészségi helyzete az egészség/betegség kontinuumon. A 

koherenciaérzés, a saját élet feletti kontroll képessége azonban nem csak az egyén jellemzőitől (személyes 

fejlődéstörténetétől), hanem társadalmi helyzetétől is függ.14 Az egészség társadalmi meghatározottsága 

továbbra sem veszíti tehát érvényét, de a modell azt is megmutatja, hogy e determináltságból a személyes 

motivációk, képességek fejlesztésével, az erőforrások építésével és mobilizálásával van „vészkijárat”.15 

Antonowsky mellett, aki a jelentőségteljességet, az irányíthatóságot és az értelmezhetőséget emelte ki, Albee 

(1982) a megküzdőképességben, az önértékelésben és a támogató csoportban látta az egészségben maradás 

esélyét, még súlyos stresszhatások esetén is. 

A megküzdéshez tartozik a reziliencia fogalma, amely éppen azt az adaptációs képességet és rugalmas 

hozzáállást jelenti, ha valaki a nehézségek ellenére sem tér ki a kihívások elől, hanem szembenéz azokkal, és 

megbirkózik velük. Olyan emberi képesség, amely lehetővé teszi az individuumnak, hogy megelőzze, 

minimálisra csökkentse vagy legyőzze a különféle megpróbáltatások káros hatásait. (Masten, 2001) 

                                                           
13 Bár Antonovsky modellje, – mint az a modellek természetéből következik – tartalmaz hiányosságokat, de ez nem kérdőjelezi meg a 

jelentőségét. Ilyen hiányosság például, hogy – a biomedikális modellhez képest legalábbis – elhanyagolja az egyén fizikai állapotát, amely 
ellentmond az általa is fontosnak tartott holisztikus szemléletnek. 
14Az egészség társadalmi meghatározottságát bizonyító kutatások köre rendkívül széles, melyekből csak néhányat jelzünk e tanulmányban 

(Makara, 1995; Pikó, 1998; Tahin, Jeges, Lampek, 2000a, 2000b; Lampek, 2004; Füzesi, 2004). 
15Figyelemre méltó eredmények születtek például a placebo kutatások kapcsán, amelyek a jövőre vonatkozóan a következőket vetítik előre: 

egyrészt mindenki jelentős és növelhető kompetenciával rendelkezik a tudati eseményei és állapotai kialakítására vonatkozóan, másrészt, 

hogy e kompetencia gyakorlása (pl. a gyógyítás folyamatában az orvosok által is támogatottan) objektív következményekkel jár. Mindez a 
felelősség új területének a gyakorlati elsajátítását tenné lehetővé, és egy teljesen új felelősség felfogáshoz vezetne (Szolcsányi, 2010). 
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A fenti modellekben tehát a krízisek és nehézségek (a stressz16) nem elkerülendőek, hanem kezelendőek, s 

mindennek végeredménye a személyiségfejlődés egy magasabb szintje lesz. Ez a lelkiállapot ellentéte a „tanult 

tehetetlenségnek” (Seligman, 1975), a „tanult forrásgazdagság” állapota (Kopp, Bugán, 2009). 

15.6.5. 6.5. Az áramlat élménye és az autotelikus személyiség 

A salutogenesis megküzdés koncepciójához szorosan hozzátartozik Csíkszentmihályi (1997) autotelikus énről17 

szóló elmélete, amely szintén jelentős hatást gyakorolt az egészség értelmezésére, a betegségekkel való 

megküzdésre, és – e fejezet szerzői szerint – izgalmas kihívásokat tartalmaz az „eredményorientált” beállítódású 

egészségfejlesztés számára is. 

Az autotelikus cselekvés, melynek eredménye az áramlatélmény – Csíkszentmihályi szerint – olyan kihívás 

vagy cselekvési lehetőség, amely a meglévő készségekkel éppen teljesíthető, egyértelmű és elérhető célokat 

tartalmaz, és emellett közvetlen visszajelzést is ad a folyamatról. Fontos kritérium, hogy autotelikus 

tevékenységet az ember nem majdani előnyökre számítva végez, hanem egyszerűen azért, mert az számára 

kielégítő, azaz élvezetet talál benne. Az „eredmény” a „tökéletes élmény” (a flow, az áramlat) átélését jelenti, 

melyben – az előzőekben felsoroltak mellett – a tevékenység és a tudatosság összeolvad, magas a kontroll 

érzése, megszűnik az időérzékelés, a kishitűség, és mindez arra ösztönöz, hogy a saját határainkat átlépve 

fejlődjünk. 

Talán nem is szükséges külön felhívni a figyelmét az olvasónak, hogy a következmények jelentősen 

hozzájárulnak – bár nem ez a szándék – az egészség megőrzéséhez. A tevékenység eredményeként nemcsak az 

önbecsülés, a pozitív énkép erősödik, hanem e pozitív érzések folyamatos fejlődési irányt is indukálnak. Ezek 

mellett növekszik a stressznek való ellenállás, jól definiált a személy jövőképe, javul a szubjektív jóllét. 

Áramlatélményben autotelikus személyiségnek lehet része, olyannak, aki rendelkezik például az általános 

kíváncsiság jellemzőivel, aki nem énorientált beállítódású stb. A jó közérzethez jellegzetesen önálló 

kezdeményezés, ön-irányította tevékenység illeszkedik a kritikus életszakaszokban, melyek közé – ad reményt 

Pléh Csaba a pedagógusoknak18 – még a tanulás is beletartozik. 

15.7. 7. Az egészség és betegség értelmezésének kockázatai 

Az elmúlt évtizedek fogyasztói társadalma úgy tűnik, mintha kedvezett volna az egészségnek. Az egészség, a 

szépség, a fittség e kultúrákban azonban nem csak a jó minőségű élet természetes velejárói és önmagáért is 

élvezhető értékei. Amellett, hogy az alapját jelenti az életben való boldogulásnak (a társadalmi szerepek 

ellátásának képessége, a munkahely megszerzése, megtartása, a „piacképesség” megőrzése az egészség 

segítségével), morális elvárás is lett: a betegség, az öregedés, sőt akár a halál is elkerülhető, ha azért mindent 

megteszünk, és egy „erkölcsös” embernek eszerint is kell cselekednie (Szolcsányi, 2010). Az egészség és a 

fiatalság megőrzése (vagy legalábbis mítoszának fenntartása) az egyén társadalmi értékességét is jelenti egyben 

(Füzesi, Törőcsik, Lampek, 2013). 

Az ehhez kívánatosnak tartott életmód- és testminták (mint a szépség, a tökéletesség) a tömegkommunikáció 

révén szinte mindenkit elérnek (Buda, 2002), és társadalmilag kívánatos, követendő értékekké, az emberi 

boldogság feltételévé válnak. A test- és egészségkultusz tehát öncélú lesz, és már nem az egészség adja a 

motivációs alapját (Szántó, Susánszky, 2002). Barsky (1988) ezt a folyamatot az egészség kereskedelmi áruvá 

válásának, kommerszializációnak nevezi. Az egészség konkrét árucikké válhat, amely – mint bármely 

fogyasztási cikk – megjavítható, vagy akár meg (esetleg vissza) is vásárolható (Seedhouse, 1986; Füzesi, 

Lampek, 2007). Az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek/gyógyhatású termékek használata pedig (a széleskörű 

fogyaszthatóság révén) a tömegkultúra elérhető, megvásárolható részévé vált (Helman, 1998; Pikó, 2006). 

Az egészség (szinonimaként: a fiatalság, a szépség, a társadalmi értékesség) elvesztésének félelme az egészség 

valamilyen formában való fogyasztásának növelése irányába hat. Az egészség-kereslet generálását a piaci 

szereplők mellett az egészségügyi szolgáltatók (és az e szolgáltatókat ellátó piaci szereplők) is támogatják. 

Gyakran olyan megoldásokat kínálnak az egészség elvesztésével összefüggő félelmek kivédésre, a mindennapi 

egészség kontrolljára, amelyeknél más megoldások sokkal adekvátabbak lennének. A következmény az 

egészségügyi, vagy bármilyen más ellátóktól, szolgáltatóktól való fokozódó függőségben, kiszolgáltatottságban, 

                                                           
16A stresszel való megküzdés egyre inkább tért hódít nem csak az egészségfejlesztői gyakorlatban, hanem a mindennapi életben is, sőt az 

egészségbiztosítók egy része is felismeri jelentőségét (Kricsfalvi, 2006). 
17Az autotelikus szó az „ön”-t jelentő auto és a „cél”-t jelentő telosz szóból származik. 
18Pléh Cs. A műveltség és a modern pszichológia. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes/php?fid=tartalomsor/944 
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csökkenő autonómiában, bizonytalan önmeghatározásban, gyengülő megküzdési mechanizmusokban 

jelentkezhet. Mindezek együttesen pedig visszahatnak nem csak az egyén egészségképére, hanem az egészségért 

vállalt felelősségére, cselekvéseire is (Füzesi, Tistyán, 2004; Füzesi, Lampek, 2007). 

A korábbiakban már említettük, hogy az egészség-betegség fogalmát nem csak a kultúra, benne az 

orvostudomány alakítja, hanem a politika is felhasználhatja saját céljaira. Nem ismeretlen a történelemben, hogy 

bizonyos nem kívánatos társadalmi csoportok megbélyegzése, közösségből való eltávolításuk éppen beteggé 

nyilvánításuk segítségével történhet meg. A volt Szovjetunióban a fennálló hatalmi struktúrával szemben 

fellépőket elmebetegnek nyilvánították és elmegyógyintézetekben különítették el őket a külvilágtól, sokukat 

nem éppen humánus kezeléseknek alávetve. Nincs okunk feltételezni, hogy ilyen és hasonló történetek ne 

fordulhatnának elő a világ bármely részén. 

Az egészség és a betegség fogalmának bármely irányban történő kiterjesztése tág teret adhat a gyakran 

kontrollálatlan piaci érdekek érvényesítésének is. Az új gyógyszerek, gyógyító eljárások kifejlesztése olyan új 

betegségek létrejöttét vonhatja maga után, amelyek korábban – legalábbis betegségekként – nem léteztek, 

kezelésükre, szabályozásukra, a velük való együttélésre más, elsősorban közösségi megoldások kínálkoztak. A 

medikalizáció jelensége a normális fiziológia folyamatokat, viselkedési helyzeteket, emberi kapcsolatokat vonja 

az orvoslás vagy más szolgáltatások kompetencia körébe. 

15.7.1. 7.1. A gyógyítók, az ápolók és más egészségügyi dolgozók 
egészségkockázatai 

Amikor az egészség kockázatairól beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül egy foglalkozási csoport, nevezetesen 

a gyógyítók, az egészségügyben dolgozók, segítők egészségének veszélyeztetettsége mellett sem. Jól ismert, 

hogy az egészségügyben dolgozókat számos fizikai, kémiai, biológiai és pszichológiai eredetű kockázat éri, 

melyek részletes bemutatása meghaladja e rövid fejezet kereteit. A felsoroltak közül a legutolsóról – elsősorban 

a lelki egészség megőrzése szempontjából – Ozsváth Károly (2007) írása ad átfogó képet, amelyből csupán egy 

részt emelünk ki itt és most: „A gyógyító egészségének megőrzéséhez és szinten tartásához az egyik 

legfontosabb kellék saját önismerete. Ez nem veleszületett adottság, hanem sikerek és kudarcok sorozatában, 

vonzó és taszító modellek tudatos és nem tudatos internalizálásában felépülő önkép, folyamatosan korrigált és 

mégis viszonylag állandó belső térkép és iránytű, a pszichológia szóhasználatában identitás, azonosságtudat. Az 

önismeret és az emberismeret szorosan kapcsolódnak.” 

Az egészségügyben dolgozók sem kivételek tehát az általános szabályok alól. Minden e fejezetben röviden 

vázolt ismeret nem csak a szakmai tudásukhoz, hanem identitásukhoz is hozzájárulhat, miközben segíti 

megőrizni, sőt fejleszteni – elsősorban mentális – egészségüket. 

15.8. 8. Az egészség- és a betegségfogalom határai 

Meddig bővíthető az egészség és a betegség fogalma? Vannak-e akár az egészség akár a betegségfogalomnak 

tényleges határai, melyekkel lezárhatók ezek a fogalmak, miszerint „ez még beletartozik, de egy másik dimenzió 

már nem”? 

A WHO korai egészségdefiníciója (1946) – a sajátunk és más szerzők felfogásában is – már tartalmazza például 

az egzisztenciális biztonság mellett a spirituális boldogság, a társadalmi igazságosság dimenzióit is, hogy csak 

néhányat emeljünk ki azokból, amelyek e komplex módon megalkotott fogalomba kinek-kinek beleférnek 

(Barabás, 2004; Bradby, 2009). 

Az orvosok, az egészségügyben dolgozók – általában való egyetértésük mellett – gyakran elzárkóznak e 

dimenziók figyelembe vételétől akár hivatási értékrendjük kialakítását, akár napi munkájuk végzését tekintjük. 

Az érvek meggyőzőnek tűnnek: nem az ő feladatuk mindezek megoldása, kezelése stb. Hatásuk azonban – saját 

kompetenciáik leszűkítése ellenére – nagyon jelentős. A társadalmi szintű döntéseket meghozó, az emberek 

életfeltételeit alapvetően meghatározó politikusok, vagy a vallási vezetők, de akár a szociális munkások mellett 

az egészségügyi hivatást gyakorlók, szolgáltatást nyújtók szerepe is kiemelkedő abban, hogyan alakul egy 

ország népességének egészségi állapota. Például, hogy az egészségi állapotukat, sőt életüket korán elveszítő, 

társadalmilag-gazdaságilag-kulturálisan hátrányos helyzetű népességcsoportok gyógyításához, egészségük 

megőrzéséhez milyen elvi megfontolásokkal, milyen egészségfogalommal közelítenek a gyógyításban, 

ápolásban tevékenykedők. Tartalmazza vajon ez az egészségfogalom számukra például az elfogadás, a 

méltányosság, a társadalmi igazságosság, az emberi jogok, az esélyegyenlőség stb. alapelveit vagy sem. Egy 

magát humánusnak tekintő társadalom egészségügyi rendszerében, a hivatásukat gyakorlók részéről e kérdések 

nem megkerülhetőek. 
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Az egészség és a betegség fogalma – amint azt a bevezetőben jeleztük – folyamatos változáson megy keresztül, 

és a szerzők reményei szerint egyre inkább az egészség pozitív megközelítése nyer teret. Az egészség aktuális 

állapotának „valamire való képtelenség” értelmezése helyett a „valamire való képesség”-re való átfordítása és az 

ennek megfelelő cselekvés jelentős hatással van az emberek mindennapi életére, életminőségére és 

boldogságérzetére (Urbán, 1995; Bagdy, 2007). Mindezekhez azonban nem elegendő az egyéni erőfeszítés. 

Kutatások sokasága bizonyítja, hogy csak a közösségekbe integrált egyének élhetnek teljes, jó minőségű, 

egészséges életet. A közösségeitől, kapcsolataitól megfosztott, célokkal nem rendelkező ember ugyan – akár 

betegen is – ideális cselekvője a fogyasztói társadalomnak, ugyanakkor a demokratikus társadalmak fejlődését 

akadályozó tényező is lehet (Kopp, Skrabski, 2002; Kállai, 2007; Füzesi, Szőke, Tistyán, 2008). 

15.8.1. Tesztkérdések 

Többszörös feleletválasztás 

A) ha az 1., 2., 3. válasz a helyes 

B) ha az 1. és a 3. válasz a helyes 

C) ha a 2. és a 4. válasz a helyes 

D) ha csak a 4. válasz a helyes 

E) ha mindegyik válasz helyes 

1. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korai, 1946-ban megfogalmazott egészségdefiníciója szerint 

a. az egészség a betegség hiánya 

b. az egészség a tünetek és a jelek hiánya 

c. az egészség egyensúlyi állapot 

d. az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota 

2. A naturalista egészségfelfogás szerint 

a. minden olyan állapottal orvoshoz kell fordulni, ami eltér a statisztikai átlagtól 

b. azt tekinti egészségnek, ami átlagos, ami statisztikailag a leggyakoribb 

c. az tekinthető egészségnek, ami nem betegség 

d. az egészség fajtipikusként, természetesként is meghatározható 

3. Az egészség funkcionális megközelítéséről 

a. Antonowsky alkotott elméletet 

b. Grosmann alkotott elméletet 

c. Csíkszentmihályi alkotott elméletet 

d. Parsons alkotott elméletet 

4. A Parsons által megalkotott egészségfogalom 

a. az egészség három dimenzióját egyforma fontossággal kezeli 

b. funkcionális megközelítést alkalmaz az egészségre 

c. az egészség-betegség statikus voltát emeli ki 

d. az egészség az egyén optimális képessége arra, hogy a rá rótt és vállalt társadalmi szerepeit ellássa 
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5. A Wolinsky által alkotott egészségfogalomra jellemző, hogy 

a. biomedikális szemléletű 

b. az egészséget funkcionálisan, a társadalmi szerepek oldaláról értelmezi 

c. a valamire való képesség fogalmából indul ki 

d. értelmezése és kategória alkotása során három dimenzióból indul ki (az orvosi, a pszichés és a társadalmi 

dimenziókból) 

6. Az egészség pozitív megközelítésének jelentése 

a. optimista életszemlélet általában 

b. az egészségügyi ellátásban való bizalom 

c. fatalista életszemlélet 

d. a „valamire való képtelenség” értelmezése helyett a „valamire való képesség”-re való átfordítás és ennek 

megfelelő cselekvés 

7. Az egészségfogalom 

a. határai nem szűkíthetőek le néhány dimenzióra 

b. a jól ismert dimenziók mellett olyanokat is tartalmaz, mint pl. az egzisztenciális biztonság, a spirituális 

boldogság, társadalmi igazságosság stb. 

c. értelmezésének komplexitása befolyásolja az egészségügyi dolgozóknak a betegekhez való hozzáállását, 

elfogadását, a méltányos ellátást, az esélyegyenlőség biztosítását stb. 

d. pozitív megközelítése a „valamire való képesség” elvén alapul, nem pedig a „valamire való 

képtelenségen” 

8. A fogyasztói társadalom és az egészség kapcsolatára a következők jellemzőek 

a. az egészség, a szépség, a fittség öncélú érték lett 

b. az egészség megőrzése belépő más javak megszerzéséhez (pl. munkahely, szabadidő eltöltése stb.) 

c. az egészség kereskedelmi áruvá vált 

d. az egészség-kereslet generálása mind a piaci szereplők, mind az egészségügyi szolgáltatók részéről 

megfigyelhető 

9. A Lalonde jelentés 

a. a 20. század 70-es évei közepén született 

b. az egészségmező ábráról vált többek között ismertté 

c. koncepciója alapján az egészség szempontjából a biológiai, az életmódbeli és környezeti faktorok, 

valamint az egészségügyi ellátórendszer bír jelentőséggel 

d. új paradigma fogalma az egészségügyi ellátás lett 

10. Az Ottawai Charta 

a. az egészségben meglévő hiányokra koncentrált 

b. az egészség megőrzését az egyén felelősségévé tette 

c. gyökeresen szakított az Egészségügyi Világszervezet definíciójával, azt teljesen más alapokra helyezte 
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d. megalkotta az egészség társadalmi modelljét, melyben egyértelművé tette az egészség társadalmi 

meghatározottságát 

11. A salutogenesis elmélet 

a. megalkotója Antonowsky 

b. az egészségmező ábráról vált többek között ismertté 

c. egyik fontos üzenete, hogy az élet emocionális szempontból is értelmezhető, és éppen ezért megéri az 

egészségre ártalmas tényezők/ magatartások elkerülése 

d. a világot kaotikus, kiszámíthatatlan rendszernek tekinti 

12. Az autotelikus tevékenység 

a. leírója Csíkszentmihályi Mihály 

b. közismert néven ez a flow állapot 

c. végzése azért történik, mert az egyén számára az kielégítő, abban élvezetet talál 

d. végzése során a tevékenység és a tudatosság összeolvad, magas a kontroll érzése, megszűnik az 

időérzékelés, a kishitűség és fejlődésre ösztönöz 

13. A koherencia elmélet összetevőit az alábbiak alkotják 

a. a világ megérthető, értelmezhető 

b. az élet emocionális szempontból is értelmezhető 

c. az a szemlélet, hogy a problémáknak van – az egyén számára kedvező – megoldásuk, és a megoldáshoz 

rendelkezésre is állnak a szükséges egyéni és közösségi erőforrások 

d. egyik sem a fentiek közül 

14. A fogyasztói társadalomnak az egészséggel kapcsolatos gondolkodásában 

a. egyértelműen negatív hatások dominálnak 

b. egyértelműen pozitív hatások dominálnak 

c. az egészség lesz a legfőbb érték 

d. megfigyelhető – többek közt – az egészség kereskedelmi áruvá válása, kommerszializációja 

15. A tanult tehetetlenség elmélete azt jelenti, hogy 

a. már gyerekkorban meg kell tanulnunk, hogy mit tehetünk és mit nem 

b. a személyiség a felnőttkorra kialakul, azon úgysem lehet változtatni 

c. a stresszt minden esetben el kell kerülni, mert az káros az egészségre 

d. más szóval tanult reménytelenség, tanult hitetlenség, melynek során az ember a rossz (átvett) minták vagy 

rossz tapasztalatok miatt úgy érzi, ő nem tehet semmit a saját helyzetének javításáért (és nem is tesz); a 

tanult tehetetlenség ellentéte a tanult forrásgazdagság 
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5. fejezet - 5. Komplex agyi 
tevékenységek. A tudat (cognitív 
rendszer). Tudatmódosító szerek 

1. 5.a. A kognitív rendszer felépítése és működése 
(filogenezis, ontogenezis, szerkezete, élettani és 
biokémiai sajátosságai). – Csathó Árpád 50%, 
Feldmann Ádám 50% [Szakmai lektor: Molnár Péter] 

1.1. 1. Evolúciós kérdések a kognitív rendszer felépítésével 
kapcsolatban 

A kognitív rendszer felépítésének rendkívüli összetettsége számos szempont mentén elemezhető. Kereshetjük a 

legfontosabb rendszer-összetevőket például információ elméleti megközelítéssel. Ebben az esetben a vizsgált 

rendszerről olyan térképet próbálunk rajzolni, amelyekben az egyes csomópontokba illetve alrendszerekbe a 

hasonló kognitív feladatok elvégzésre szakosodott folyamatok tartoznak. Ugyanakkor törekedhetünk arra is, 

hogy a kognitív pszichológia által feltárt folyamatokat a háttérben álló neurológiai szubsztrátumok alapján 

próbáljuk rendszerbe foglalni. A jelen fejezet elsősorban a második megközelítést alkalmazza, vagyis 

neuropszichológiai szempontból gondolja végig a humán kognitív működést leginkább meghatározó folyamatok 

rendszerét. Bármilyen megközelítést használunk is azonban, fontos annak a ténynek a tudatosítása, hogy a 

kognitív rendszerek nem vákuumban jöttek létre, hanem fejlődésükben kulcsszerepet játszott a környezettel való 

folyamatos interakció. A kognitív rendszerek interaktív fejlődése határozza meg mind az egyedfejlődés során 

tapasztalható, mind az evolúciós távlatokban mérhető kognitív változásokat. A környezettel való interakció 

hangsúlyozása nem pusztán elméleti jelentőségű. Ezzel a megközelítéssel gyakran könnyebben 

megválaszolhatók egyes ’miért’ kérdések, mint például az, hogy a kognitív folyamatok működését miért 

szabályozhatja egyszerre egy specializált agyterület (moduláris szabályozás), és egy kiterjedt idegrendszeri 

hálózat (hálózatos szabályozás). Ennek a kérdésnek az evolúciós alapú megválaszolására törekszünk röviden az 

alábbiakban. 

Ahhoz, hogy kognitív rendszerek filogenetikai fejlődését megérthessük, érdemes végiggondolni, hogy valójában 

milyen célt valósítanak meg ezek a rendszerek, és ezek a célok milyen rendszerkövetelményeket támasztanak. A 

kognitív rendszerek általános funkciójaként természetesen legtöbben hasonló képességeket sorolnának fel. Ezek 

között valószínűleg szerepelne a váratlan helyzetekben történő gyors reagálás, a magas szintű problémamegoldó 

képesség, a gyors tanulás és így tovább. De azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen lehet egy ideális 

idegrendszeri struktúra, amely mindezeket a szerteágazó feladattípusokat kiszolgálja, már talán jobban 

megoszlanak a vélemények. Például valószínűleg sokan indulnának ki az információ széleskörű integrációjának 

előnyeiből. Ez azt jelenti, hogy a hatékony kognitív működésnek kedvezhet egy hatalmas idegrendszeri hálózat, 

ahol az idegsejtek minden lehetséges módon kapcsolódnak egymáshoz, lehetővé téve ezzel a különböző típusú 

információk közel végtelen integrációját (hálózatos működés). Mások viszont úgy is gondolkodhatnak, hogy a 

kognitív működésünk jelentős mértékben speciális képességeken alapul (pl. olvasás, írás, aritmetikai képességek 

stb). Az egyes speciális képességek számára azonban lehet, hogy kedvezőbb, ha az adott képesség egy bizonyos 

agyterületre koncentrálódik, és a területet felépítő neuronok közötti kapcsolat összetettebb (moduláris 

szabályozás). A humán központi idegrendszer evolúciós fejlődése egyszerre követte mind a hálózatos, mind a 

moduláris fejlődési irányt. Ennek a kettős hatásnak egy pozitív mérlege lehet tehát egy specializált, de 

ugyanakkor integratívabb információfeldolgozás. Egy további evolúciós természetű kérdés, hogy a kialakult 

speciális kognitív funkcióval rendelkező agyterületek illetve agyi hálózatok hogyan fejlődnek tovább? 

Fejlődhetnek-e például humán agy bizonyos agyterületei az agy többi részétől függetlenül? Úgy tűnik, hogy az 

utóbbi a kérdésre a válasz igen. Vagyis, a humán agyban az evolúció során bizonyos agyi területek, valószínűleg 

speciális szelekciós nyomásnak engedve, a többi agyterülettől teljesen függetlenül változhattak. Az 1. ábra 

összefoglalja azt 4 olyan jellegzetességet, amelyek valószínűleg viszonylag önállóan fejlődtek, és ráadásul 

magukban hordozzák egy sajátosan humán evolúció nyomait (lásd 1. ábra). 
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5.1. ábra - 1. ábra: A humán agy evolúciójának speciális elemei (Csathó, 2010 alapján) 

 

1.2. 2. A frontális lebeny működése és kapcsolatrendszere 

Az 1. ábra legfontosabb mondanivalója az, hogy a humán evolúció során elsősorban az agy anterior részének 

strukturális és funkcionális fejlődése volt leginkább kiemelkedő. Azoknak a frontális területeknek a felerősödő 

szerepéről van szó, amelyek elsősorban a legmagasabb szintű kognitív funkciók irányításában vesznek részt. 

Ezek azok a területek, amelyek a legösszetettebb asszociatív tevékenységet végzik a környezeti ingerek, az 

aktuális viselkedésünk és a terveink között. A frontális lebeny szerepkörét végrehajtó-működésként szokták 

összefoglalni, amelyet kicsit részletesebben a következőképpen jellemezhetünk: 

1. A viselkedés szempontjából releváns információ észlelése és szelekciója. 

2. A munka-memória magas szintű központja. 

3. A viselkedés tervezése és szervezése. 

4. A viselkedés kontrollja illetve az adott környezethez való adaptációja. 

5. Döntéshozatal a várható pozitív és negatív következmények alapján. 

A fenti folyamatok megvalósítása természetesen nem lokálisan zajlik a frontális lebenyben, hanem bőven 

túlnyúlik a frontális területek határain. Ez azt jelenti, hogy a kognitív folyamatok jelentős része, különösen a 

magasabb szintű folyamatok, független, de ugyanakkor egymással interaktív módon működő idegrendszeri 

hálózatok mentén valósulnak meg. A frontális lebeny kapcsolatrendszere rendkívül széleskörű. Ezt a 

kapcsolatrendszert próbálja, a teljesség igénye nélkül összefoglalni az 1. táblázat, külön mutatva a három fő 

frontális terület (motoros, premotoros, és prefrontális) kapcsolati hálóját. Amint az a felsorolásból látszik, szinte 

minden itt „fut össze”: információ érkezik az alacsonyabb szintű érzelmi feldolgozásért felelős területektől, 

illetve a szenzoros észlelést végző pályák végállomásai is mind a frontális lebenyen belül lokalizálódnak. 

Ugyanakkor talán az egyik legfontosabb észrevétel, hogy a kognitív működés nem egyirányosított rendszer 

mentén valósul meg; azaz nem csak posterior – anterior irányban (alacsonyabb szinttől, a magasabb szintig) 

történik információáramlás, hanem nagyon fontosak a rendszeren belüli visszacsatolások is. Az 1. táblázatban 

mutatott kapcsolatrendszerek felsorolásán belül is láthatunk több helyen visszacsatolásra utaló megjegyzést. A 

folyamatos interakciót biztosító visszacsatolások a legtöbb kognitív rendszer alapját jelentik. Az anatómiai és 
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funkcionális különbségek alapján gyakran megkülönböztetnek 5 neurokognitív rendszert, amelyek különösen jól 

szemléltetik az alapvetően visszacsatolások mentén felépülő kognitív működést. Ezek a frontosztriatális, 

frontotemporális, frontoparietális, frontolimbikus valamint a frontocerebelláris rendszerek. A jelen fejezet a 

továbbiakban 4 neurokognitív rendszernek a rövid bemutatására vállalkozik (a frontolimbikus rendszert egy 

másik fejezetben elemezzük részletesebben). Az egyes rendszerek jellemzésekor elsősorban a normál, 

egészséges működésre koncentrálunk, mivel a kóros működések bemutatása egy másik fejezetben kap 

hangsúlyt. 

5.2. ábra - 1. táblázat: A frontális lebeny főbb kapcsolatrendszerei (AF: afferens pályák, 

EF: efferens pályák) 

 

1.3. 3. A főbb neurokognitív rendszerek felépítése és működése 

1.3.1. 3.1. A frontosztriatális rendszer 

1.3.1.1. 3.1.1. A frontosztriatális rendszer szerkezeti felépítése 

Az öt neurokognitív rendszer közül a frontosztriatális rendszer kapta a legnagyobb kutatási figyelmet. A 

kognitív funkció, amelyet az alábbiakban részletesebben kifejtett, frontosztriatális ideganatómiai rendszer 

kiszolgál, az röviden a tanulás, a tervezés, a flexibilitás, vagyis más néven a flexibilis célorientált viselkedés. A 

funkció hátterét nyújtó anatómiai struktúráról átfogóan először Alexander (1986) tanulmányában olvashatunk. A 

frontosztriatális rendszer alapját a frontális kérgi területektől a bazális ganglionokon (törzsdúcok, nuclei basales: 

nucleus caudatus, putamen, globus pallidus, nucleus subthalamicus, és substantia nigra) keresztül a talamuszig 

vezető, majd onnan a kérgi területekhez visszakapcsolódó rendszer alkotja (lásd 2. ábra). A putamen és a 

nucleus caudatus funkcionális egységét nevezik sztriátumnak, amely a legmeghatározóbb funkcionális eleme 

ennek a rendszernek. A frontosztriatális rendszer nem egységes azonban, mert ahogyan ezt a 2. ábra is 

szemlélteti a klasszikus felosztás alapján 5 különböző alrendszerre tagolható: motoros, okulo-motoros, 

dorzolaterális prefrontális, laterális orbitofrontális, valamint az anterior cinguláris alrendszerek. Az egyes 

alrendszerek pontos anatómiai átkacsolásait a 2. ábra részletesen jelöli, ezért itt most ezeket nem soroljuk fel, 

elég csak annyit megjegyeznünk, hogy az alrendszerek elnevezése a kérgi kiindulási pontjukkal függ össze. 

Pontosabban fogalmazva tehát, a motoros alrendszer kiinduló neuronjai a kiegészítő motoros kéregben, 

premotoros kéregben, a motoros kéregben, illetve a szomatoszenzoros kéregben találhatók. A szemmozgás 

irányításában kulcsszerepet betöltő okulo-motoros alrendszer kiindulási pontja egyrészt a frontális szemmozgató 

mező (8. Broadmann terület), másrészt a posterior parietális kéreg. A dorzolaterális prefrontális alrendszer a 9. 

és a 10., a laterális orbitofrontális terület pedig a 10. és a 11. Broadmann területtől indul. Végül, az anterior 

cinguláris alrendszer értelemszerűen az anterior cinguláris kéregből, vagyis a 24. Broadmann területről ered. 

5.3. ábra - 2. ábra: A frontosztriatális rendszer főbb alrendszerei. Rövidítések: GPi, 

globus pallidus internus; SNr, substantia nigra pars reticulata; VP, ventrális pallidum; 

MD, mediális dorzális; MDpc, mediális dorzális pars parvocellularis; MDmc, mediális 

dorzális pars magnocellularis; VAmc, ventrális anterior pars magnocellularis; VApc, 
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ventrális anterior pars parvocellularis; VLo, ventrális laterális pars oralis; VLm, 

ventrális laterális pars medialis; cl, caudolaterális; ldm, laterális dorzomediális; mdm, 

mediális dorzomediális; pm, posteromediális; rd, rostrodorzális; rl, rostrolaterális; rm, 

rostromediális. (Chudasama és Robbins, 2006 alapján) 

 

Az ábrán azt is érdemes megfigyelni, hogy az első három alrendszer (motoros, okulo-motoros, dorzolaterális) a 

sztriátum dorzális területein halad át a talamusz felé, míg a másik kettőt ventrális áthaladás jellemzi. Ez nem 

csak ideganatómiai érdekesség, hanem már funkcionális kettősségre is utal. A dorzális sztriátum szerepét 

ugyanis elsősorban a tanulási folyamatokkal, míg a ventrális sztriátum szerepét a motiváció- és a 

jutalomérzékenységgel kapcsolatban hangsúlyozzák. A 2. ábra által személtetett kapcsolatrendszert zárt 

kapcsolatoknak is nevezik. Ez azért van, mert a frontosztriatális alrendszerek ún. nyitott, az adott alrendszeren 

kívüli kapcsolatokkal is rendelkeznek. A 2. táblázat foglalja össze a fontosabb nyitott kapcsolatokat három 

frontosztriatális alrendszer esetében. A nyitott kapcsolatok szerepe elsősorban az, hogy információt 

integráljanak az anatómiailag szeparált, de funkcionálisan hasonló agyterületek felől. 

5.4. ábra - 2. táblázat: Nyitott funkcionális anatómiai kapcsolatok a frontosztriatális 

rendszerben (Tekina, és Cumming, 2002 alapján) 

 

Az egyes alrendszereken belül, az információáramlás szempontjából egy fontos tényező, hogy minden 

alrendszert egy erős anatómiai konvergencia jellemez. Ez azt jelenti, hogy a frontális lebenyből kiinduló 

projekció minden átkapcsolási szinten egyre kisebb anatómiai területhez kapcsolódik. Pontosabban kifejezve, a 

frontosztriatális rendszerhez tartozó kérgi neuronok száma közel százszorosa a sztriatális neuronoknak, és 

megközelítőleg ugyanilyen mértékben csökken a neuronok száma a következő szintet elérve (pl. a globus 

pallidusban). Az anatómia konvergencián keresztül a bazális ganglionok valószínűleg redukálják a kortikális 

információ dimenzionalitását, vagyis hatékonyan csökkentik a kérgi neuronok által létrehozott nagy és komplex 

információs halmazt. 

A frontosztriatális kapcsolatokat dopaminerg, szerotonerg, kolinerg, glutamát és GABA neurotranszmitter 

rendszerek befolyásolják. A dopaminerg neuronok a subtantia nigra felől hálózzák be a sztriátumot, és fejtenek 

ki serkentő, vagy éppen gátló hatást. A 2. ábrán jelzett kapcsolatokat serkentő hatás jellemzi D2 dopamin 

receptorokon keresztül. A kolinerg hatás elsősorban a talamusz aktivációjának befolyásolásában jelenik meg: a 

sztriátumban található kolinerg neuronok a talamusz aktivitását befolyásolva hatnak közvetve a kérgi aktivitásra. 
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A szerotonerg és glutamát receptorok eloszlanak a frontosztriatális rendszer minden szintjén. A GABA, mint a 

bazális ganglionok domináns neurotranszmittere, gátló hatást fejt ki a rendszer működésére. 

1.3.1.2. 3.1.2. A frontosztriatális rendszer szerepe a kognitív folyamatokban 

A frontosztriatális rendszer szerepét elsősorban olyan funkciók esetében találták hangsúlyozottnak, amelyek a 

tanulási vagy az asszociatív képességgel függöttek össze (környezeti ingerek, a viselkedés, és a viselkedés 

lehetséges következményei közötti asszociációk). Ugyanakkor a rendszer aktivitása megnyilvánul a legtöbb 

olyan esetben is, amikor flexibilis, azaz a környezet változásaihoz alkalmazkodó magatartásra van szükség. 

A frontális és a sztriatális területek közötti szoros funkcionális kapcsolatot jól alátámasztják a léziós 

tanulmányok eredményei. Néhány léziós kutatás eredményét foglalja össze a 3. táblázat. A táblázatban jól 

látszik, hogy a sztriatális léziók minden esetben a frontális léziókhoz hasonló tüneteket produkáltak. Például a 

ventrális frontális területek (beleértve az orbitofrontális kérget) sérülése növeli az átgondolatlan döntések 

számát, ugyanúgy, mint mikor a ventrális sztriátumban hoznak létre kísérletes úton sérülést. 

5.1. táblázat - 3. táblázat: Léziók hatása a frontosztriatális területeken. ( n Nincs 

változás, + Növekvő változás, - Csökkenő változás) (Chudasama és Robbins, 2006 

alapján) 
 

  Frontális kérgi területek Sztriatális területek 

      

Dorzo-

mediális 
Ventrális Laterális Dorzo-

mediális 
Ventrális Laterális 

 

Pontos 

válaszadás 
– n n – n n 

Átgondolatlan, 

impulzív 

válaszadás 

+ + n + + n 

Perszeveratív, 

kompulzív 

válaszadás 

+ + n + + n 

Döntési 

sebesség 
+ n n + n + 

Az állatkísérletes tanulmányokon kívül természetesen számos humán képalkotó vizsgálat is feltérképezte a 

frontosztriatális rendszer működését. Az alábbiakban ezek közül emelünk ki néhányat, amelyek jól jellemzik 

ennek a neurokognitív rendszernek a funkcionális sajátosságait. 

A frontosztriatális rendszer aktív működése tetten érhető olyan feladatokban, amelyeknek a végrehajtása 

komplex tervezési képességet igényelnek. Ezek között az egyik legelterjedtebb feladattípus a London torony 

(Tower of London) feladat. A feladat, amely valójában egy jól ismert játék adaptációja, a kísérleti személyeknek 

különböző színű golyókat kell az előre megadott konfigurációba helyezniük, vagy csak egyszerűen megmondani 

azt, hogy a jelenlegi állásból a cél konfigurációba való eljutáshoz, hány lépést, illetve golyó áthelyezést kell 

elvégezni (lásd 3. ábra). Ahogy talán ez ebből a rövid leírásból is érezhető, a feladat beállítható különböző 

nehézségi fokozatokba. A vizsgálati logika szerint pedig, minél nehezebb a feladat, vagyis minél több lépés 

szükséges a kívánt konfiguráció eléréséhez, annál erőteljesebb igénybevétel jelentkezik azokon az 

agyterületeken, amelyek a komplex kognitív képességek irányításáért felelősek. Ahogy erről egy képalkotó 

vizsgálat beszámol, a feladat nehézsége szoros összefüggést mutat a sztriatális aktivitással, különösen a jobb 

félteke sztriatális területein. A fokozott sztriatális aktivitás ugyanakkor kiegészül dorzolaterális prefrontális 

kérgi aktivitással, megerősítve azt a feltételezést, hogy a komplex tervezési feladatok során a frontális és 

sztriatális területek interakciója erősödik fel. 

5.5. ábra - 3. ábra: A London torony teszttípus szemléltetése (lásd a szövegben a 

részletes leírást) 
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A kognitív rugalmasság, viselkedésünk flexibilitása szintén igényli a frontális és sztriatális területek 

összehangolt működését. A számos kognitív rugalmasságot tesztelő kísérletes feladat közül az egyik 

leggyakrabban használt a Wisconsin kártyaszortírozó teszt. A feladat során a kísérletet vezető személy egy 

kártyacsomag lapjait szortírozza, amelynek szabályrendszerét a vizsgált személynek ki kell találnia. A szabály 

megtalálása után (pl. 6 helyes válasz adása esetén) a kísérletvezető mindig egy új szabályt vezet be (lásd 4. 

ábra). A feladat hatékony végrehajtása számos kognitív képességen alapul (pl. memória, figyelem, vizuális 

észlelés) de összességében kiválóan jelzi azt az összetett kognitív képességet, amelyet a változó szabályokra 

mutatott kognitív flexibilitásként is értelmezhetünk. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Wisconsin 

kártyaszortírozás egy tipikus „frontális feladat”, mivel a teszt különböző változatainak végrehajtása során a 

laterális prefrontális kéreg mindig fokozott aktivációt mutat. Ugyanakkor általában sztriatális aktiváció is 

megfigyelhető, amely jelzi, hogy valójában a frontosztriatális neurokognitív rendszer által szabályozott kognitív 

funkcióról van szó. Ahogyan ezt már fentebb említettük, a dopamin az egyik legfontosabb modulátora a 

frontosztriatális rendszernek. Ezért is érdekes Nagano-Saito és munkatársainak tanulmánya, akik a 

frontosztriatális rendszer aktivitását vizsgálták Wisconsin kártyaszortírozás alatt, oly módon, hogy a feladat 

végrehajtása előtt a dopamin neurotranszmitter rendszer aktivitását befolyásolták. A módszer lényege az volt, 

hogy a kísérleti személyek aminosavakat tartalmazó italokat fogyasztottak. A személyek egy csoportjánál az ital 

azonban nem tartalmazta azokat az aminosavakat, amelyek a dopamin fontos prekurzorai, vagyis tirozint és 

fenil-alanint. A kísérleti személyek másik csoportja által elfogyasztott ital azonban tartalmazta ezeket az 

aminosavakat is. Az eredmények egyértelműen igazolták egyrészt a frontosztriatális rendszer aktivitását, 

másrészt a dopamin módosító hatását a feladat végrehajtása során. Egész pontosan, abban az esetben, amikor a 

kísérleti személyek az összes aminosavat tartalmazó italt fogyasztották, fokozott funkcionális kapcsolódás volt 

megfigyelhető a frontális lebeny (különösen a dorzolaterális prefrontális kéreg) és a sztriátum között. Ez a 

fokozott aktivitás nem volt megfigyelhető azonban akkor, mikor a dopamin szintézis számára fontos 

aminosavakat az elfogyasztott ital nem tartalmazta. 

5.6. ábra - 4. ábra: A Wisconsin kártyaszortírozó teszt demonstrálása (lásd a szövegben 

a részletes leírást) 
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Végezetül a fontosabb frontosztriatális kognitív funkciók közül a motoros gátlás képességével foglalkozunk. Ez 

szorosan kapcsolódik az előbbi témához, vagyis, ahhoz, hogy egy személy mennyire rugalmasan képes az 

elsajátított, begyakorolt stratégiákat bizonyos helyzetben felülírni, illetve legátolni. De ebben az esetben a 

hangsúly nem annyira a kognitív stratégián van, mint például a Wisconsin kártyaszortírozó feladatban, hanem 

sokkal inkább a motoros aktivitás, a cselekvés gátlása kerül előtérbe. A számos módszertani feladattípus közül, 

amelyet ennek a képességnek vizsgálatára használnak, talán a legelterjedtebbek a különböző Go/NoGo típusú 

feladatok. Ezek olyan feladatok, amelyek leginkább a motoros gátlás funkcióját mérik. Alaphelyzetben a 

kísérleti személyeknek egy adott inger (Go inger) megjelenésére kell reagálniuk (általában gombnyomással) 

olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, kivéve akkor, amikor az inger típusa noGo, amely bizonyos 

szempontból eltér a Go-ingerek tulajdonságaitól. Minden NoGo helyzetben tehát egy előtervezett és gyakran el 

is indított motoros aktivitást kell a kísérleti személyeknek gátolniuk (lásd 5. ábra). A Go/NoGo típusú feladatok 

végrehajtása közben is egyértelműnek tűnik a frontosztriatális rendszer szerepe. A frontális területek közül 

kiemelkedik az inferior frontális kéreg és a dorzomediális prefrontális kéreg (különösen a kiegészítő motoros 

terület). E két terület egymással interakcióban küldi a gátló „parancsot” a sztriátumon keresztül. A sztriátum 

motoros gátlásban betöltött szerepe markánsan kimutatható volt egy olyan vizsgálatban, ahol a válaszgátlás agyi 

aktivitásmintázatát keresték. Az eredmények szerint, minél többször kerülték el a választ a kísérleti személyek 

egy Go/NoGo feladatban, annál erőteljesebb sztriatális aktivitás volt regisztrálható. 

5.7. ábra - 1. animáció (5. ábra): Go/NoGo feladat demonstrálása (lásd a szövegben a 

részletes leírást) 
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1.3.1.3. 3.1.3. Az egyedfejlődés hatásai a frontosztriatális struktúrára és funkcióra 

Az egyedfejlődés során bekövetkező idegrendszeri érési folyamatok erősen befolyásolják a frontosztriatális 

rendszer működését. Ez a megállapítás nem meglepő annak az általános megfigyelésnek a fényében, hogy az 

alap kognitív funkciókhoz képest a magasabb kognitív folyamatok irányítása hosszú születés utáni fejlődési 

folyamatot igényel. Az olyan kognitív funkcióink, mint az absztrakt gondolkodás, a kognitív flexibilitás, vagy a 

zavaró, céljaink szempontjából irreleváns környezeti ingerek kizárása csak a serdülőkor után érik el a felnőttekre 

jellemző működési szintet. Ezek a folyamatok, amint a fentiek során már részletesebben kifejtettük, nagyrészt 

frontosztriatális irányítás alatt állnak. A funkcionális egyedfejődési változásokat megalapozó strukturális 

változások jól ismertek: programozott sejthalál, szinaptikus reorganizáció, szinaptikus pusztulás, és 

dendritikus/axonális arborizáció jelensége. Ezekről a biológiai folyamatokról az idegrendszeri plaszticitásról 

szóló fejezetben olvashatunk részletesebben. A strukturális képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy mindezek az 

érési folyamatok együtt járnak a fehér- és szürkeállomány arányának megváltozásával kora gyermekkortól a 

serdülőkorig. Részletesebben ez azt jelenti, hogy növekedés figyelhető meg a szürkeállomány méretében a 

serdülőkorig (a legnagyobb méretet a szürkeállomány 12-16 éves kor között éri el). Ezután egy folyamatos 

csökkenés következik be, amelyet a fehérállomány közel lineáris növekedése kísér. A 

szürkeállomány/fehérállomány arány csökkenése elsősorban a magas szintű kognitív funkciókért felelős 

területeken következik be. Különösen érintett ebben a változásban a dorzális prefrontális kéreg, a posterior 

parietális kéreg, a temporális kéreg, valamint sztriatális területek. 

A fentiek alapján a frontosztriatális funkciók különösen érzékenyeknek tűnnek a serdülőkori idegrendszeri 

változásokra. Ezt a feltételezést több vizsgálat is alátámasztja, köztük a Rubia és munkatársai által végzett 

kísérletsorozat, amelyben felnőtteket és serdülőkorú gyermekeket hasonlítottak össze a neurokognitív hálózatok 

aktivációja szempontjából három különböző feladattípusban: Go/NoGo feladat, Simon feladat, és egy feladat-

váltásos helyzet. A Go/NoGo feladat kísérletes felépítéséről már beszéltünk, a feladatváltásos helyzetről és a 

Simon feladatról azonban még nem. A feladatváltásos helyzetekre számos paradigma létezik; a kísérleti 

személyeknek több különböző (általában kettő) ingertulajdonságot kell figyelniük a monitoron megjelenő 

ingerek esetében (például az inger alakja és formája). Az egyes kísérleti próbákban mindig csak az egyik 

ingertulajdonságra kérdeznek rá (pl. a színre). Általában több hasonló kérdésű próba követi egymást, mielőtt a 

másik ingertulajdonságra is rákérdeznének. Vagyis, például három egymást követő próba során csak az inger 

színét kell meghatározni, majd hirtelen jön a váltás, és nem a színére, hanem az inger alakjára kérdeznek rá. Az 

ilyen típusú feladat végrehajtása a gyakori váltásoknak köszönhetően jó figyelmi, illetve gátló képességeket 

igényel. A Simon feladat egy választásos reakcióidőt mérő feladat, amely során a kísérleti személyeknek például 

a bal, vagy a jobb oldali gombot kell megnyomniuk attól függően, hogy a monitoron megjelenő nyíl merre 

mutat. A feladat kongruens és inkongruens próbákra épül. A kongruens (könnyebb) próbák során, egy jobbra 

mutató nyíl mindig a monitor jobb oldalán, illetve egy balra mutató nyíl mindig a monitor bal oldalán jelenik 

meg. Az inkongruens próbák során azonban a nyíl iránya és megjelenési helye mindig ellentétes (lásd 6. ábra). 

5.8. ábra - 6. ábra: A Simon feladat demonstrálása (lásd a szövegben a részletes leírást) 
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A három feladat közül a Go/NoGo tehát a motoros gátló funkciókat méri, a feladatváltásos helyzet végrehajtása 

a kognitív flexibilitásra utal, a Simon feladatban mutatott teljesítmény pedig elsősorban az ún. interferencia 

gátlást (zavaró ingertényezők kizárása) jellemzi. A három feladattípus mindegyike szorosan kapcsolódik a 

frontosztriatális hálózathoz, azonban amíg a Go/NoGo és a feladatváltásos helyzetek a jobb féltekében, addig 

Simon feladat során elsősorban a bal féltekében növekszik az aktiváció. A vizsgálat során mindhárom 

feladatban, vagyis a feladatok által mért mindhárom kognitív képességben, kimutatható volt a különbség a 

serdülőkorú gyerekek és a felnőttek között: a felnőttek a gyerekekhez képest növekvő idegrendszeri aktivitást 

mutattak a frontosztriatális hálózatokban. Egész pontosan a felnőtteknél fokozottabb aktivitás jelent meg a jobb 

prefrontális kéregben és a nucleus caudatusban a Go/NoGo feladat során, a jobb inferior prefrontális kéregben 

és a putamenben a feladatváltásos helyzetekben, valamint a bal félteke dorzolaterális prefrontális kérgében, a 

putamenben a Simon feladat végrehajtásakor. Ezek az eredmények is jól mutatják tehát, hogy a frontosztriatális 

kognitív funkciók érése hosszantartó folyamat, és csak a serdülőkor után éri el a végleges szintjét. 

1.3.2. 3.2. A frontoparietális rendszer felépítése és működése 

A frontoparietális neurokognitív rendszer legtöbbször a figyelmi aktivitással összefüggésben kerül előtérbe. A 

figyelemre, mint kognitív funkcióra számos definíciót találunk, ezek általában a figyelmi képességnek két 

adaptív jelentőségét emelik ki. Ahhoz, hogy egy élőlény sikeresen tudjon tájékozódni, veszélyeket elkerülni, 

erőforrásokat megtalálni a környezetében, képes kell, hogy legyen (1) a céljai szempontjából releváns 

környezeti információ szelekciójára, (2) másrészt figyelmi váltásra a váratlan, de potenciálisan érdekes, 

fenyegető, vagy akár jutalommal együtt járó ingerek irányába. Ennek a kettős figyelmi szerepkörnek a 

megvalósítása érdekében a neurokognitív rendszerek három alapvető problémával szembesülnek: a kapacitás, a 

kontroll és a szelekciós kritérium. A kapacitásprobléma annak a következménye, hogy habár a szenzoros 

rendszerek rendkívüli mennyiségű információ felvételére képesek, az idegrendszer kapacitása a beérkező 

információ feldolgozására erősen korlátozott. A korlátozott kapacitás problémájából következik a második 

megoldandó feladat, vagyis hogy a rendelkezésre álló információtömegből ki kell választani (szelektálni) azt, 

amely releváns, vagyis viselkedéses választ igényel. Ez azért sem egyszerű, mert egy választ igénylő inger 

jelentkezhet teljesen váratlanul, amely így automatikus figyelmi szelekciót igényel, de indulhat tudatos 

kereséssel is, vagyis tervezett figyelmi szelekción keresztül. A viselkedés során az automatikus és a tervezett 

figyelmi szelekció arányának változtatása a figyelmi kontrollfolyamatok feladata. Akár automatikus, akár 

tervezett a figyelmi szelekció, egyértelműen szükség van szelekciós kritériumra, azaz a környezetnek egy olyan 

reprezentációjára, amely rögzíti, hogy a környezeti ingereknek milyen tulajdonságai kerülhetnek mélyebb 

figyelmi feldolgozás alá. A szelekciós kritériumnak megfelelően valósul meg tehát a beérkező szenzoros 

információ és a célorientált viselkedés integrációja. 
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A fenti figyelmi folyamatok szinte minden lépésében bizonyítottan részt vesz a frontoparietális rendszer. Így, 

tárolja (legalább részben) a szelekciós kritériumot, és fontos szerepet játszik mind az automatikus, mind a 

tervezett figyelmi szelekció irányításában. A szelekciós kritérium tárolásában elsősorban az intraparietális 

sulcus területei vesznek részt. Ugyanakkor a figyelmi szelekció funkcionális anatómiai különbségei 

szempontjából a frontoparietális rendszert elsősorban dorzális és ventrális részre osztják (lásd 7. ábra). A két 

rendszer a legtöbb figyelmi feladat során együttes aktivációt mutat, de vannak jellegzetes funkcionális 

különbségek is közöttük. Így, a dorzális rendszerhez tartozó területek elsősorban akkor mutatnak aktivációt, 

mikor a vizsgálati személyeknek a tér egyik pontjáról a másikra kell áthelyezni a figyelmüket. Ebben az esetben 

tehát tervezett figyelmi áthelyezésről van szó. Ebből az következik, hogy a dorzális rendszer fő funkciója a 

figyelmi szelekció aktualizálása a viselkedéses céloknak megfelelően. A dorzális pályarendszer anatómiai 

területei a dorzális parietális kéreg, a superior parietális lebeny, a premotoros kéreg, a dorzális frontális lebeny. 

A dorzális rendszerrel szemben, a frontoparietális rendszer ventrális anatómiai komponensei nem a tervezett, 

„önkéntes” figyelmi váltás, hanem a külső, váratlan ingerek felé történő figyelmi orientációt segítik. 

A dorzális és ventrális rendszerek közötti funkcionális határ, azonban nem mindig éles, különösen akkor, ha 

váratlanul megjelenő környezetei ingerek figyelmi feldolgozásáról van szó. A probléma összetettségét az 

okozza, hogy a váratlan ingereknek legalább két tulajdonságát tudjuk megkülönböztetni a figyelmi orientáció 

szempontjából: észlelési feltűnőség (szaliencia) és feladatrelevancia. Az észlelési feltűnőség azt jelenti, hogy az 

adott inger olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek valamilyen formában érdekesek lehetnek a megfigyelő 

számára. Az azonban, hogy egy inger érdekesnek tűnik, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a viselkedés aktuális 

célja szempontjából is releváns ingerről van szó. Értelemszerűen, egy inger lehet érdekes, de ugyanakkor feladat 

irreleváns. Ilyen például, egy potenciális veszélyt jelző inger. Gyakran azonban olyan ingerek vonják el 

figyelmünket, amelyek az adott feladatunk szempontjából tűnnek érdekesnek (releváns ingerek). Ezt a kétféle 

ingertípust, pontosabban a kétféle külső inger által generált figyelmi orientációt a frontoparietális kéreg más 

területei irányítják. A váratlanul megjelenő, feltűnő, de feladat irreleváns ingerek felé történő orientáció inkább 

a dorzális rendszer feladatköréhez tartozik. Míg a ventrális frontoparietális rendszer olyan esetben mutat 

megnövekedett aktivációt, mikor a váratlanul megjelenő inger az adott feladat szempontjából relevánsnak 

tekinthető. A ventrális frontoparietális rendszer alap anatómia egységei a következők: temporo-parietális 

junkció, a supramarginális gyrus ventrális része, ventrális frontális kéreg (középső frontális gyrus, frontális 

operculum). Mindemellett egy további anatómiai különbség a dorzális rendszerhez képest, hogy a ventrális 

rendszer félteke lateralizációt mutat: erősen a jobb féltekére lateralizált rendszer. 

5.9. ábra - 7. ábra: A dorzális és a ventrális figyelmi rendszerek (Corbetta és Shulman, 

2002 alapján) 

 

A frontoparietális rendszer működésére vonatkozó tudásunkat megalapozó kísérletek az ún. téri jelölés 

paradigmára épülnek (spatial cueing). Klasszikus formában ez azt jelenti, hogy a kísérleti személy számára fel 

kell ismernie egy ingert (cél inger), amely a vizuális fixációtól balra vagy jobbra jelenik meg. Az inger 

megjelenését általában megelőzi egy jelző-inger, amely jelzi, hogy a cél inger a bal vagy a jobb oldalon fog 

majd megjelenni. A jelző-inger által közölt információ lehet helyes, illetve helytelen (vagyis a valódi cél-inger 
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lokalizációval ellentétes oldalt jelöli meg). Amennyiben a jelző-inger jelzése helyes, tehát a későbbi cél-inger 

valós lokalizációját jelzi, akkor a cél-inger felismerése pontosabb és gyorsabb (lásd 8. ábra). Ez azért lehetséges, 

mert a jelző-inger a térnek egy bizonyos területére irányítja a kísérleti személy vizuális figyelmét, elősegítve 

ezzel a később megjelenő cél-inger észlelését. Számos vizsgálat foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mely 

agyterületek mutatnak aktivációt a jelző-inger megjelenése után, de még a cél-inger megjelenése előtt. Számos 

funkcionális képalkotó vizsgálat volt arra kíváncsi, hogy a jelző-inger megjelenését követő térbeli figyelmi 

váltás milyen agyterületek irányítása alatt áll. Ezek a vizsgálatok gyakorlatilag mindig a frontoparietális 

rendszer fokozott aktivitását mutatták ki. Növelték aktivitásukat az intraparietális sulcus területei, illetve a 

frontális szemmozgató terület. Ugyanakkor ezek a területek nem csak a klasszikus téri jelölés paradigma esetén 

mutattak aktivációt, hanem akkor is, amikor a paradigmát úgy módosították, hogy nem a cél-inger 

elhelyezkedését, hanem bizonyos tulajdonságait jelölték meg. Ezekben a helyzetekben is ugyanaz történik, 

vagyis ha a jelölő-inger a cél-ingerre jellemző tulajdonságot mutatott, akkor fokozta az ingertulajdonságra 

irányuló figyelmet, és ezáltal hatékonyabbá tette a cél-inger azonosítását. A vizsgálatok alapján az derült ki, 

hogy a frontoparietális rendszer ilyen figyelmi feladatok során is fokozott aktivitást mutat. Ráadásul 

amennyiben a jelölő-inger által mutatott tulajdonságnak tényleg nagy volt a jelentősége a feladat megoldása 

szempontjából (magas feladat relevancia), akkor főleg a ventrális frontoparietális területek mutattak aktivációt, 

összhangban a dorzális és ventrális alrendszerek fent felsorolt funkcionális különbségeivel. 

5.10. ábra - 2. animáció (8. ábra): A téri jelölés paradigma demonstrációja 

 

A frontoparietális rendszer működési zavaraival kapcsolatban a leggyakoribb jelenség a téri neglekt. Ennek 

során az érintett beteg, legtöbbször egy jobb oldali parietális lokalizációjú agyvérzés után, figyelmileg elutasítja 

a környezetének a sérüléssel ellenoldali részét. A téri neglekt klasszikus vizsgáló paradigmája a vonalfelezési 

teszt, amelynek során a vizsgált személynek egyszerű vonalak közepét kell megjelölnie. Neglekt esetében a 

felezési pontok jobbra eltolódnak, utalva arra, hogy a vonal bal oldali részét a vizsgált személy nem veszi 

figyelembe. A téri neglektről bővebben egy másik fejezetben olvashatnak. Amit viszont érdemes itt 

megjegyeznünk, az egy olyan vizsgálati eredmény, ami megint csak jól jellemzi a figyelem feldolgozásának 

frontoparietális hátterét. A vizsgálat egy sebészeti beavatkozás során ún. intraoperatív közvetlen elektromos 

stimulációval tárta fel, hogy mely agyterületek ingerlése vezet neglekt jellegű vonalfelezési feladatmegoldáshoz. 

A vizsgálatba két olyan beteget vontak be, akiknek a parietális illetve temporális lebenyéből gliomát távolítottak 

el. Ahogy ez számos idegsebészeti beavatkozáskor történik, betegek itt is éber állapotban voltak a műtét során 

és több kognitív feladatot is végeztek. Az ilyen tesztelésnek az az elsődleges célja, hogy feltárja a kimetszésre 

szánt terület illetve annak közvetlen agyi környezetének funkcionális szerepét. A módszertan alapja, hogy a 

sebész közvetlen elektromos stimuláció segítségével időszakosan inaktivál egyes agyterületeket (kb. 5mm-es 

átmérőjű területeket), és megfigyeli, hogy ez az elektromosan stimulált inaktiváció rontja-e a közben a beteg 

által végrehajtott kognitív feladatok (pl. számolás, tárgy megnevezés) hatékonyságát. A jelen vizsgálatban, a 

műtéten résztvevő betegeket arra kérték, hogy a szokásos kognitív teszteken kívül vonalfelezési feladatokat is 
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oldjanak meg. Mindkét beteg esetében egy baloldali téri neglektet (vagyis egy jobbra tolódott vonalfelezést) 

idéztek elő azok az elektromos stimulációk, amelyek a supramarginális gyrus, és a superior temporális gyrus 

kaudális részének működését blokkolták. Az egyik beteg esetében észrevették továbbá, hogy az anguláris gyrus 

egy részének eltávolítása, illetve a környező területek ingerlése különösen erősítette a neglekt tüneteit. Ennél a 

betegnél egy műtétet követő diffúziós tenzor képalkotás alapján rájöttek arra, hogy a felerősödött neglektes 

tüneteket valójában a fasciculus superior occipito-frontális nevű idegköteg funkcionális blokkolása okozta. Ez 

az idegköteg parietális és frontális lebeny területeket kapcsol össze, kiiktatásának hatása a téri figyelmi 

folyamatok működésére hangsúlyozza a frontoparietális rendszer téri figyelmi feldolgozásban betöltött szerepét. 

1.3.3. 3.3. A frontotemporális rendszer működése 

A temporális és frontális lebeny közötti interaktív működést elsősorban a különböző klinikai kórképeken 

keresztül ismerjük. Ezek közül is a legtöbb információt a frontotemporális demenciával, a szemantikus 

demenciával vagy szkizofréniával együtt élő személyek kognitív neuropszichológiai vizsgálatai nyújtanak. 

Ezeknek a betegségeknek a biológiai alapjairól, illetve kognitív tüneteiről más fejezetekben olvashatunk 

részletesebben. Ezek a fejezetek gyakorlatilag átfogóan jellemzik a frontotemporális kapcsolatrendszert mind 

anatómiai, mind funkcionális szempontból. Ezért az alábbiakban csak egészen röviden foglaljuk össze a 

rendszer lényeges funkcióit. 

A klinikai neuropszichológiai vizsgálatok alapján a frontotemporális rendszer működése elválaszthatatlan a 

nyelvi, illetve a szemantikai feldolgozástól. A nyelvi és szemantikai rendszer rendkívül összetett, és messze 

átlépi a frontális, vagy a temporális lebeny határait. Már az alapvető nyelvi funkciókat is helyesebb egy fronto-

temporo-parietális rendszerben elképzelni. Szemben a korábbi elképzelésekkel, ma már úgy tűnik, hogy egyik 

nyelvi terület sem hordozza a „kulcsot” egy specifikus nyelvi funkcióhoz. Inkább az mondható el, hogy minden 

nyelvi funkció számos agyterületnek az együttes aktivációját igényli. Funkcionális anatómiai szempontból 

esetleg olyan határokat lehet találni, amelyek elválasztják a nyelvi morfológiai, szintaktikai, és szemantikai 

folyamatokat. A nyelvi morfológiai és szintaktikai folyamatok egészséges, normális működéséhez a 

tradicionális – a Sylvius hasadék (fissum Sylvii) körüli – nyelvi területeknek az intakt állapotára van szükség. 

Érdekes módon azonban, esettanulmányok alapján, a szemantikai feldolgozás nem tűnik ennyire érzékenynek, s 

a tradicionális, bal féltekére lokalizált nyelvi területek sérülése esetén is viszonylag megtartott marad. Ez a 

különbség a szemantikai nyelvi feldolgozás rendkívül kiterjedt idegrendszeri hálózatára utal. A szemantikai 

feldolgozás sem egységes azonban, ahogyan ezt a különböző konkrét és absztrakt (elvont) szemantikai szó 

tesztek eredményei is bizonyítják. A neuropszichológiai vizsgálatok ugyanis azt mutatják, hogy a konkrét és az 

absztrakt szavak szemantikai feldolgozása eltérő neuronális hálózatot igényel. Viselkedéses szempontból az 

általános jelenség az, hogy konkrét szavakat (pl. kereszt) sokkal pontosabban és gyorsabban dolgozza fel az 

egészséges agy, mint az absztrakt, elvont fogalmakat (pl. sors). A konkrét szavak általános előnye abból 

származhat, hogy az ilyen szavak megértésében nem csak a verbális információ áll rendelkezésünkre, mert ezek 

a szavak nem-verbális asszociációkat, például egy adott kontextust hívhatnak elő. A nem-verbális asszociációk 

pedig megkönnyítik az adott szó megértését. Ezzel szemben az absztrakt szavak nehezen helyezhetők 

kontextusokba, környezeti helyzetekbe; éppen ezért idegrendszeri reprezentációjuk szinte kizárólagosan verbális 

természetű. Mindamellett, hogy a konkrét szavak előnye egyértelműnek tűnik egy egészséges személy esetében, 

számos klinikai neuropszichológiai tanulmány számol be arról, hogy a betegek gyakran rosszabb teljesítményt 

nyújtanak a konkrét szavak szemantikai feldolgozásában, az absztrakt szavakkal szemben. Ez a disszociáció azt 

valószínűsíti, hogy az absztrakt és a konkrét szavak szemantikai feldolgozása mögött eltérő idegrendszeri 

hálózatok állnak. Az újabb képalkotó vizsgálatok azt mutatják, hogy az absztrakt szemantikai feldolgozás 

mögött egy kiterjedt és erőteljesen bal félteke lokalizált frontotemporális hálózat áll, amelynek legfontosabb 

anatómia összetevői az inferior temporális gyrus, az anterior temporális lebeny, és a középső temporális gyrus. 

1.3.4. 3.4. A frontocerebelláris rendszer felépítése és működése 

Ahogyan azt az 1. ábra kiemeli, a kisagy anatómiai szerkezete jelentős, és humán specifikus evolúciós 

változáson ment keresztül. Miért kapta a kisagy ezt az evolúciós figyelmet? Milyen neuropszichológiai funkciók 

szabályozásába léphet be ez, a sokáig „csak” az egyszerű motoros képességek kontroll-területeként kezelt, kéreg 

alatti struktúra? Ez a két kérdés egyre több tudományos figyelmet vonz, és egyre több az olyan tanulmány, 

amely a frontocerebelláris kapcsolatok anatómiai és funkcionális természetét igyekszik feltárni. 

A kisagy és a kérgi területek kapcsolatrendszere kifejezetten kiterjedtnek tekinthető, amely alapján logikusan 

feltételezhető egy komolyabb integrációs folyamat a két terület között. Egy nemrégen megjelent tanulmány 

szerint legalább 4 frontocerebelláris kapcsolatot lehet elkülöníteni. A kisaggyal kapcsolatban lévő kérgi 

területek között szerepel természetesen a motoros kéreg, de olyan területek is, mint a mediális prefrontális 

kéreg, az anterior prefrontális kéreg, valamint a dorzolaterális prefrontális kéreg. Az azonban, hogy ezeknek az 
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anatómiai kapcsolatoknak pontosan milyen funkcionális vetülete van, még távolról sem egyértelmű. A 

frontocerebelláris anatómiai kapcsolatok viselkedésszabályozó szerepét elsősorban két kognitív funkcióval 

hozzák összefüggésbe: a végrehajtó működés és az időészlelés. 

5.11. ábra - 9. ábra: A frontocerebelláris rendszer kapcsolatrendszere (Heyder, Suchan, 

és Daum, 2004 alapján) 

 

A 9. ábra annak a frontocerebelláris kapcsolódásnak az egyszerű vázlata, amely anatómiai hátterét nyújthatja a 

végrehajtó működés és a kisagy kapcsolatának. Röviden, ez az idegrendszeri kapcsolat a laterális cerebellumból 

ered, majd a nucleus dentatuson és a talamuszon keresztül projektál a prefrontális kéregbe. A prefrontális kéreg 

a híd struktúráin keresztül hathat vissza a kisagyi funkciókra, létrehozva ezzel egy zárt frontocerebelláris 

rendszert. A nem-humán főemlősöknél végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a hídon keresztül a kisagyat elérő 

idegrendszeri pályák elsősorban a motoros és a premotoros kéregben erednek, és csak kevés olyan idegpálya 

van, amely a prefrontális kéregből indulva, a híd felől a cerebellumba lép. A motoros és prefrontális 

beidegzéseknek ez az aszimmetriája összhangban van a túlnyomórészt motoros funkciók irányítására 

specializálódott cerebellum feladatkörével. Újabb vizsgálatok viszont azt az érdekességet tárták fel, hogy az 

ember esetében a motoros / prefrontális aszimmetria, ha nem is fordul az ellenkezőjére, de mindenképpen 

kisebb. Az embereknél lényegesen erősebb a prefrontális kéreg és a kisagy kapcsolata. Ez azt jelenti, hogy a 

prefrontocerebellális kapcsolat gyorsan fejlődhetett az evolúció során; együtt fejlődhetett a legmagasabb 

kognitív funkciók irányításáért felelős prefrontális kéreggel. Ez a következtetés pedig egyértelműen 

megalapozza azt a hipotézist, hogy a frontocellebelláris kapcsolatrendszer a nem-motoros végrehajtó funkciók 

szempontjából is fontos lehet. 

A végrehajtó működésbe bekapcsolódó lehetséges kisagyi aktivitással kapcsolatban a következő empirikus 

adatokkal rendelkezünk. A bizonyítékok egy része klinikai esettanulmány. Egy tanulmányban például, 20 olyan 

klinikai esetet vizsgáltak meg, amelyeknél a betegek valamilyen cerebelláris sérülést szenvedtek, erősen változó 

okok miatt. A sérülés következményei között számos végrehajtó működési zavart is leírtak. Így, a tanulmány 

szerzői beszámoltak tervezési nehézségekről, feladatváltás problémákról, valamint a munkamemória és a 

verbális fluencia zavarairól. A legsúlyosabban érintett betegek a posterior inferior cerebelláris artéria mentén 

sérültek. A 20 esetet bemutató tanulmány meggyőző, de óvatosságra int, hogy a sérülések okai és kiterjedései 

nagyon változatosak voltak, valamint a legtöbb beteg vizsgálata nagyon hamar a sérülés bekövetkezése után, 

szinte még akut fázisban történt. 

Ha az egyes végrehajtó funkciókat külön-külön vizsgáljuk, akkor az eddigi vizsgálatok a következőképpen 

jellemzik a frontocerebelláris rendszer szerepét. A gátlás funkciókkal kapcsolatban ellentmondásos eredmények 

születtek. A gátló funkciókat mérő egyes feladattípusokban (Stroop teszt) rosszabb volt cerebelláris sérült 

személyek teljesítménye (gyengébb gátló viselkedést mutattak), az egészséges személyekhez képest. A betegek 

teljesítménye azonban egy évvel a sérülés után jelentősen javult, és végül nem tért el a kontrollcsoporttól. Az 

egészséges személyekkel végzett vizsgálatok szintén nem adnak egyértelmű eredményt: egyes gátló funkciókat 

mérő feladatok esetében bizonyítottnak tűnik a frontocerebelláris rendszer jelentősége, más feladattípusok 
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esetében azonban nem. A korábban említett Go/NoGo típusú feladatoknál, például, egyáltalán nem sikerült 

kimutatni a kisagy érintettségét. 

A kognitív flexibilitással hasonló a helyzet, mint a gátló funkciókkal, vagyis találunk olyan klinikai 

tanulmányokat, amelyek, például a Wisconsin kártyaszortírozó teszt teljesítésekor, rosszabb teljesítményt 

regisztráltak a cerebelláris léziót szenvedett betegek esetében, az egészséges kontrollcsoporthoz képest. 

Ugyanakkor ez az eredmény sem konzisztens, mivel több tanulmány nem jutott hasonló eredményre. 

A megosztott figyelmi képesség és a frontocerebelláris rendszer kapcsolatát is sokszor vizsgálták. Az erre a 

képességre vonatkozó eredmények már kevésbé ellentmondásosak. A cerebelláris sérülés egyértelműen rontotta 

a teljesítményt egy olyan feladatban, amikor mozgásészlelési és auditoros feladatot egyszerre kellett végezniük 

a vizsgált személyeknek. Az újabb képalkotó vizsgálatok egészséges személyeknél szintén támogatják azt a 

konklúziót, hogy a frontocerebelláris rendszer részt vesz a megosztott figyelmi helyzetek irányításában. 

A leggyakoribb végrehajtó működési zavar, ami cerebelláris sérülés után a betegeknél kimutatható, az a 

munkamemória, illetve a verbális fluencia deficitje. Mind a beteg, mind az egészséges személyekkel végzett 

képalkotó vizsgálatok azt mutatják, hogy a verbális munkamemória kisagyi aktivációt is igényel. Különösen a 

jobb kisagyi félteke szerepe tűnik kulcsfontosságúnak. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a kisagyi 

léziók, bár gyakran okoznak verbális munkamemória problémát, a fellépő probléma általában enyhe. A verbális 

munkamemóriával szemben, a téri memóriában eddig nem, vagy csak nagyon ritkán találták meg a 

frontocerebelláris rendszer érintettségét. 

Végezetül, a verbális fluencia szintén az a képesség, ahol egyértelműnek tűnik a kisagyi szerep. Egy klasszikus 

verbális fluencia tesztben, a vizsgált személynek vagy szavakat kell felsorolnia egy adott szemantikai kategórián 

belül (szemantikai fluencia), vagy egy megadott kezdőbetűvel kell annyi szót felsorolnia, amennyi csak eszébe 

jut (fonológiai fluencia). Mindkét feladat időhöz kötött; általában 1 perc áll a vizsgált személy rendelkezésére. A 

frontocerebelláris rendszer szerepe kritikusnak tűnik a verbális fluenciában. Ezzel összhangban képalkotó 

vizsgálatok is megnövekedett jobb kisagyfélteke aktivitást tártak fel a verbális fluencia feladatok során. A 

klinikai vizsgálatok pedig szintén támogatják a verbális fluencia kisagyi hátterét, különösen a szemantikai 

fluenciát vizsgáló feladathelyzetekben. 

Összefoglalva a frontocerebelláris rendszer végrehajtó működésekkel kapcsolatos empirikus bizonyítékait, 

látható, hogy még túl sok az egymásnak ellentmondó vizsgálati eredmény ahhoz, hogy egyértelmű 

következtetést lehessen levonni minden egyes végrehajtó funkcióval kapcsolatban. A legjobban alátámasztott a 

verbális munkamemória, és verbális fluencia frontocerebelláris háttere. 

Végezetül, a frontocerebelláris rendszer másik, gyakran előtérbe kerülő lehetséges funkciója az időészleléshez 

kapcsolódik. A kisagy és az időészlelés funkcionális kapcsolata pont az ellenkező utat járta be a tudományos 

véleményekben, mint az előbb összefoglalt kisagy és végrehajtó funkció kapcsolat. Az időészleléssel foglalkozó 

elméletek már nagyon korán a kisagyat kezelték az időészlelés egyik legfontosabb idegrendszeri bázisaként. Ezt 

az erősen lokalizációs szemléletet az utóbbi időben felváltotta a hálózatos szemlélet, amely kevesebb szereppel 

ruházza fel a cerebellumot. Az időészlelés „helyének” keresése érthető, figyelembe véve az idő észlelésének 

neuropszichológiai paradoxonját: az idő észlelése egy alapvető kognitív funkció, szerepe a mindennapi, illetve a 

pillanatnyi viselkedésben megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor az idő észlelését nem szolgálja egy külön 

érzékszerv, nem található mögötte jól definiálható anatómiai pályarendszer vagy egy erre specializálódott 

agyterület. Az időészlelés összetett kognitív jelenség, a háttérben kiterjedt idegrendszeri hálózatokkal. Az 

időészlelés összetettségének bemutatása messze meghaladja a jelen fejezet terjedelmi korlátait. De azt 

mindenképpen érdemes megjegyeznünk, hogy elsősorban a másodpercnél rövidebb időintervallumok 

észlelésében tűnik egyértelműnek a cerebellum, illetve a hozzá kapcsolódó frontális területek szerepe. Ez 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy a rendkívül rövid intervallumok észlelése kulcsfontosságú a 

mozgásfolyamatok összerendezésében, amely egyébként is a cerebellum fő funkciója. 

1.3.5. Tesztkérdések 

1. Mi a frontosztriatális rendszer legfontosabb kognitív funkciója? 

A. tervezési képesség 

B. kognitív rugalmasság 

C. viselkedéses gátlás 
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D. mindhárom (a, b, c) 

2. A humán evolúció során az agy mely területe növekedett meg leginkább? 

A. Nem volt egyetlen kitüntetett területe sem az emberi agy evolúciós változásának. 

B. Elsősorban az agy anterior része növekedett. 

C. Elsősorban az posterior része növekedett. 

D. Kizárólag a beszédért, a nyelvi folyamatok irányításáért felelős agykérgi területek mérete mutatott 

növekedést. 

3. Melyek a frontosztriatális rendszer legfontosabb anatómiai-funkcionális alrendszerei? 

A. motoros, dorzolaterális 

B. okulo-motoros, dorzofrontális 

C. motoros, okulo-motoros 

D. motoros, okulo-motoros, dorzolaterális 

4. Mit jelent az, hogy ’nyitott’ alrendszer a frontosztriatális működésben? 

A. Az adott alrendszeren kívüli neuronális kapcsolatrendszerrel is rendelkeznek. 

B. Frontális és sztriatális területekkel is kapcsolatban állnak. 

C. Az adott alrendszeren belül összetettebb kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, mint a zárt alrendszerek. 

D. Információfeldolgozásra nyitott rendszerek. 

5. Mi a frontosztriatális rendszert jellemző anatómiai konvergenciának a funkcionális következménye? 

A. Nincsen funkcionális következménye az anatómiai konvergenciának. 

B. Az anatómiai konvergencia következtében egyre összetettebbé válik a frontosztriatális rendszeren 

áthaladó információ. 

C. Az anatómiai konvergencia következtében a frontosztriatális rendszeren áthaladó információ „letisztul”, 

összetettsége (dimenzionalitása) csökken. 

D. Az anatómiai konvergencia következtében a rendszer egyre több információt képes integrálni. 

6. Milyen kognitív funkciót mér a Wisconsin kártyaszortírozó teszt? 

A. verbális munkamemória 

B. kognitív rugalmasság, flexibilitás 

C. fenntartott figyelem 

D. motoros gátlás 

7. Milyen kognitív funkciót mérhetünk a Go/NoGo teszttípus segítségével? 

A. verbális munkamemória 

B. kognitív rugalmasság, flexibilitás 

C. fenntartott figyelem 

D. motoros gátlás 
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8. Egymással összehasonlítva, mi jellemzi a frontális és a sztriatális területeket ért léziók 

következményeit? 

A. Megközelítőleg azonos tüneteket eredményeznek. 

B. A két rendszert ért sérülések teljesen különböző tüneteket okoznak. 

C. Vannak azonos jellegű tünetek, de alapvetően eltér a két rendszert érő sérüléseknek a következménye. 

D. A fő hasonlóság az, hogy mindkét rendszer sérülése esetén sérülnek a nyelvi funkciók. 

9. Hogyan változnak a frontosztriatális rendszer anatómiai-funkcionális sajátosságai az egyedfejlődés 

során? 

A. Nem változik, a frontosztriatális rendszer fejlődése már a prenatális (születés előtti) időszakban lezajlik. 

B. Gyors posztnatális (születés utáni) változás jellemzi: kora gyermekkorban befejeződik a frontosztriatális 

rendszer anatómiai és funkcionális érése. 

C. Gyors anatómia-változás, de lassú funkcionális változás jellemzi: az anatómiai struktúra már kora 

gyermekkorban kialakul, utána már csak funkcionális érési folyamatok játszódnak el. 

D. Lassú fejlődési ütem jellemzi, mind anatómiai, mind funkcionális szempontból. Csak a serdülőkor után éri 

el a végleges anatómiai és funkcionális érettséget. 

10. Milyen funkcionális kritériumoknak kell megfelelnie a figyelmi rendszereknek? 

A. figyelmi kapacitás 

B. figyelmi kontroll 

C. figyelmi szelekció 

D. mindhárom (a, b, c) 

11. Mi a dorzális figyelmi rendszer alapfunkciója? 

A. A váratlanul megjelenő ingerek felé történő figyelmi orientáció. 

B. A viselkedéses céloknak megfelelő, tervezett figyelmi váltás. 

C. A fenntartott figyelem kontrollja. 

D. A tervezett, és a nem-tervezett figyelmi váltás kontrollja. 

12. Mi a ventrális figyelmi rendszer alapfunkciója? 

A. A váratlanul megjelenő ingerek felé történő figyelmi orientáció. 

B. A viselkedéses céloknak megfelelő, tervezett figyelmi váltás. 

C. A fenntartott figyelem kontrollja. 

D. A tervezett, és a nem-tervezett figyelmi váltás kontrollja. 

13. Milyen funkcionális problémát okozhat a fasciculus superior occipito-frontális idegköteg 

sérülése? 

A. beszédartikulációs problémákat 

B. látásproblémákat 

C. téri figyelmi problémákat 
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D. memóriaproblémákat 

14. Milyen viselkedésszabályozó szerepet tulajdonítanak elsősorban a frontocerebelláris 

rendszernek? 

A. beszéd és memória irányítása 

B. memória és figyelem irányítása 

C. időészlelés és végrehajtó funkciók irányítása 

D. vizuális észlelés irányítása 

15. Melyik időintervallum észlelésért felelős elsősorban a frontocerebelláris rendszer? 

A. másodperc 

B. perc 

C. óra 

D. nap 
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2. 5.b. Epilepszia. –Trichlerné Gyimesi Csilla [Szakmai 
lektor: Szok Délia] 

2.1. 1. Az epilepszia definíciója 

Az epilepszia egy sokszínű betegségcsoport gyűjtőfogalma. Különféle eredetű, klinikai zajlású és prognózisú 

betegségek, szindrómák tartoznak hozzá, melyeket az köt össze, hogy epilepsziás rohamokkal járnak. 
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Az epilepszia szó a görög „megragadás”, „elragadottság” szó-jelentésekből ered. Az ókorban isteni hatalmak 

általi megszállott állapotnak tekintették e betegséget. Régi latin neve morbus sacer ("szent betegség"). 

Az epilepszia patomechanizmusa sokrétű, a neurobiológiai kutatásoknak köszönhetően sok részletében feltárt. 

Molekuláris szinten ionokat, neurotranszmittereket, receptorokat azonosítottak a háttérben, melyek eltérései 

sejtszinten az ingerület képzésének, terjedésének, a sejt szinaptikus folyamatainak egyensúly-bomlásához, 

egyúttal a sejt(membrán) intergritásának, anyagcseréjének megváltozásához vezetnek. E folyamatok genetikai 

háttere is egyre szélesedő körben feltárt. Mindezen alapjelenségek sejtcsoportok-, funkcionális neuronális 

rendszerek működését befolyásolják, létrehozva azok „epilepsziás módosulásait”. Az epilepszia az agy komplex 

neurobiológiai viszonyaiból adódóan nemcsak lokális funkcionális anatómiai és elektrofiziológiai eltérésként 

értelmezhető, hanem hálózati-rendszer módosulásként is. A funkcionális neurofiziológiai jelenségek patológiás 

módosulásai együtt járnak strukturális neuroanatómiai változásokkal (és viszont); és a morfológiai eltérések 

különféle képalkotó és hisztológiai vizsgálatokkal gyakran kimutathatóak. 

Az epilepszia egy igen heterogén betegségcsoport, melyet a Nemzetközi Epilepszia Ellenes Liga (International 

League Against Epilepsy, rövidítése: ILAE) a következők szerint definiált: epilepszia betegségről akkor 

beszélhetünk, ha a páciensnek spontán, visszatérően –de legalább egy – epilepsziás rohama(i) zajlott(ak) és 

ez(ek) összefüggésbe hozható(ak) az idegrendszer egy olyan tartós elváltozásával, melyről feltételezhető, hogy 

további rohamokat okozhat. Az epilepszia egy komplex neurobiológiai állapot, amely a rohamok mellett további 

neurológiai, neurokognitív és psychológiai tünetekkel is járhat. Mindezek együttesen – figyelembe véve a 

társadalmi megítélést is -, meghatározzák a betegek psycho-szociális helyzetét. (A betegségtünetek és a 

társadalmi stigma a korlátozó tényezők túlsúlya miatt psycho-szociális izolációhoz is vezethet.) 

A definíció, azon túlmenően, hogy hangsúlyt fektet az epilepsziával élő személy – betegségéből adódó - 

kognitív és psychoszociális problémáira, számos alapvonásra hívja fel a figyelmet. Az első, egyszerűnek 

hangzó, de kulcsfontosságú kijelentés, hogy a páciensnek „epilepsziás rohama” zajlott – azaz nem pl. syncope, 

convulsív syncope vagy psychogen, nem-epilepsziás roham, netán egy komplikált migrénes roham. Mindez 

azért fontos, mert a diagnózis felállításakor számos körülmény hátráltathatja, hogy a rosszullétről pontos képet 

kapjunk, hiszen a betegnek leggyakrabban tudatzavara és amnéziája van a lezajlott események vonatkozásában 

és sokszor nem áll rendelkezésre kellő információ (mindig törekedni kell kellő és célzott auto-, és 

heteroanamnézis felvételére). A másik fontos tényező, hogy a diagnózis felállításakor az epilepsziás rohamokkal 

szignifikánsan asszociálódó idegrendszeri eltérést kell keresni. Ez lehet pl. MR vizsgálattal kimutatható 

agykéreg fejlődési zavar vagy agysérülés maradványállapota, de lehet elektrofiziológiai módszerrel (EEG-vel) 

megfogható speciális jelenség is (pl. generalizált tüske-hullám mintázat), amely a módosult neurofiziológiai 

állapotot tükrözi. 

Látható, hogy a definíció egyrészt lefedi az első rohamával mutatkozó epilepszia betegséget, ugyanakkor kizárja 

az epilepszia betegség definíciójába szorosan nem beilleszthető, úgynevezett alkalmi rohamot, mely a 

fiziológiásan funkcionáló agy speciális, görcsrohamban megnyilvánuló válaszreakciója egy fiziológiásnak nem 

tekinthető külső stimulusra (pl. neurotoxicus behatásra vagy súlyos hypoglycaemiára). 

2.2. 2. Az epilepszia epidemiológiája 

Az epilepszia a népesség hozzávetőlegesen 0.5-1%-át érintő megbetegedés (Rajna és mts., 1996; Halász és mts., 

1997). 

Az incidencia (definíciója: újonnan diagnosztizált betegek száma /1 év/ 100000 lakos): 0.4-1‰. Csecsemő-, és 

gyermekkorban a legnagyobb, ekkor meghaladja az 1‰-et; csecsemőkortól a serdülőkorig csökkenő 

tendenciával. A gyermekkori csúcsot a 60 év feletti életperiódus követi, ahol ismételten gyakoribb az első roham 

megjelenésének valószínűsége, mint felnőtt korban. Mivel az epilepszia gyakran évtizedekig tart, ezért a 

kumulatív incidencia az életkor vége felé eléri a 3-5%-ot. A prevalencia (definíció: epilepsziával élők száma 

adott időszakban (prevalencia idő) / 1000 lakos): az összpopulációban átlagosan 0,5-1,0%. 

Az epilepszia a népesség 0.3-0.6%-át érinti (morbiditás) a fejlett ipari országokban, azaz feltételezhető, hogy 

Magyarországon 50-60.000 epilepsziás beteg él. A kórkép jelentőségét emeli, hogy epilepsziás rohamok a 

népesség 5%-ában, epilepsziás roham gyanúját keltő paroxizmális történések viszont a gyermekek 10%-ában 

jelennek meg. A betegség mortalitása rohammentes betegeknél lényegében megegyezik a normál 

populációéval. A nem-rohammentes betegek élettartama 5-10 évvel megrövidül, de ez epilepszia szindrómától 

függően változó. A betegek ~0.1-0.5%-nál fordul elő a betegséghez közvetlenül kapcsolódó halál, aminek 

leggyakoribb okai a rohamokból eredő sérülésveszély, a status epilepticus és a hirtelen epilepsziás halál. 
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Összegezve, a WHO adatai szerint világszerte kb. 50 millióan élnek epilepsziával. És ha a prevalencia és 

kumulatív incidencia adatokat együttesen tekintjük, elmondható, hogy az epilepszia az egyik leggyakoribb 

súlyos neurológiai betegség. 

Jellemző életkor és nem 

Az epilepszia szindrómák indulása, illetve az etiológiai tényezők többsége életkorfüggő. Ennek megfelelően az 

újszülött-, csecsemő-, gyermek-, serdülő-, felnőtt-, és időskorhoz jellegzetes epilepszia betegségtípusok 

köthetőek. Az egyes formák első tüneti megjelenése 60-70%-ban az első 18 életévre esik, továbbá időskorban az 

epilepszia szintén lényegesen gyakrabban alakulhat ki, mint fiatal felnőttkorban. A férfiakat és nőket 

összességében azonos arányba érinti a betegség, bár néhány epilepszia szindróma esetén jelentős nemi 

különbség mutatható ki. 

2.3. 3. Klasszifikáció az epilepsziában 

Az epilepsziás rohamokkal járó megbetegedések jórésze jellegzetes klinikai megjelenése, rohamformája, 

életkori kezdete, EEG karakterisztikuma, etiológiája, társtünetei és prognózisa alapján meghatározott 

szindrómába vagy betegség csoportba sorolható. 

Az epilepsziás rohamok és szindrómák standard terminológiájának és beosztási rendszerének alapvető szerepe 

van a különféle epilepsziák elkülönítésében. A kategorizálás elengedhetetlen a mindennapi klinikai 

gyakorlatban és a betegség kutatásához. Ugyanakkor a folyamatosan fejlődő vizsgáló módszerek nyújtotta 

információk miatt az epilepsziás rohamok és az epilepszia szindrómák klasszifikációja egy egyre megújuló, 

jelenleg is formálódó rendszernek tekinthető. 

A gyakorlatban manapság is széles körben alkalmazott klasszifikációs rendszert az ILAE egy speciálisan erre a 

feladatra alakult bizottsága alakította ki. A jelenleg is érvényben lévő „Epilepsziás rohamok klaszifikációjá”-t 

1981-ben, míg “Az epilepszia és az epilepszia szindrómák klasszifikációjá”-t 1989-ben javasolta alkalmazni. 

Az 1981-es ILAE roham-klasszifikáció klinikai és EEG jellegzetességeken is alapul, melynek alapján az 

epilepsziás rohamok a következő fő típusokba sorolhatók: 

1. parciális (fokális) rohamok 

2. generalizált rohamok 

3. nem klasszifikálható epilepsziás rohamok 

4. status epilepticus 

Az ILAE 1989-ben megjelent klasszifikációs rendszere az epilepsziákat klinikai jellegzetességeik, 

topográfiai/anatómiai eredetük alapján a következő nagy csoportokra osztotta fel: 

1. Lokalizációhoz kötött (fokális, parciális) epilepsziák és szindrómák 

a. Életkorfüggő idiopátiás fokális epilepsziák 

• Benignus gyermekkori epilepszia centro-temporális tüskékkel 

• Gyermekkori occipitális epilepszia 

b. Tüneti fokális epilepsziák 

• Rasmussen encephalitis 

• Frontális lebeny epilepsziák 

• Temporális lebeny epilepsziák 

• Parietális lebeny epilepsziák 

• Occipitális lebeny epilepsziák 
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c. Kriptogén fokális epilepsziák 

2. Generalizált epilepsziák és szindrómák 

a. Életkorfüggő idiopátiás generalizált epilepsziák 

• Benignus familiáris újszülöttkori rohamok 

• Kisgyermekkori benignus mioklónusos epilepszia 

• Kisgyermekkori absence epilepszia 

• Serdülőkori absence epilepszia 

• Juvenilis mioklónusos epilepszia 

• Ébredési grand mal epilepszia 

b. Tüneti vagy kriptogén generalizált epilepsziák 

• West syndrome 

• Lennox-Gastaut syndrome 

• Epilepszia mioklónusos asztatikus rohamokkal 

• Epilepszia mioklónusos absence rohamokkal 

• Korai mioklónusos encephalopáthia 

• Korai csecsemőkori encephalopathia (Ohtahara szindróma) 

c. Epilepsziák, melyekről nem lehet meghatározni, hogy generalizáltak vagy fokálisak 

d. Speciális epilepszia szindrómák 

Az elmúlt években az epilepszia diagnosztikai eszköztára jelentős fejlődésen ment át. Így, az EEG, a videó-

EEG, a funkcionális és strukturális képalkotó eljárások, a genetikai vizsgálatok nyújtotta új információk az 

epilepsziás rohamok és szindrómák egyre részletesebb megismerését tették lehetővé. Az egyre bővülő ismeretek 

egyúttal a korábbi klasszifikáció megújítását is megkívánták. Az 1. táblázat az ILAE 2000-es évek elején 

körvonalazott, új diagnosztikus sémára vonatkozó javaslatát tartalmazza, amely egy adott betegre 

vonatkozóan nyújt információt epilepszia szindrómájának jellegzetességeit illetően. A rendszerben az 

epilepsziás rohamok és epilepszia szindrómák leírása és kategorizációja szisztematikus, valamint standard 

terminológiára épül, ugyanakkor eléggé flexibilis is. 

5.2. táblázat - 1. táblázat: Az ILAE egy korábbi ajánlása epilepsziával élők 

diagnosztikus sémájára 
 

A diagnosztikai séma 5 részből („tengelyből”) áll, melynek felépítése azt célozza, hogy a 

rendelkezésre álló a klinikai adatokból kialakítsuk a munkahipotézisünket és terápiás 

stratégiánkat, minden egyes beteg esetén, egyedi és aktuális módon. 

Axis 1: Iktális fenomenológia, iktális tünettan (az „Iktális terminológiát leíró összefoglalás” 

alapján), az iktális események hozzáférhető legrészletesebb leírásával. 

Axis 2: Rohamtípus megadása, az „Epilepsziás rohamok” listája szerint, lokalizáció 

alkalmazásával. Ugyanitt adható meg a reflex epilepsziák precipitáló tényezője is. 

Axis 3: Epilepszia szindróma megadása, az „Epilepszia szindrómák” listájából, figyelembe 

véve, hogy nem minden epilepszia sorolható be valamely ismert szindrómába. 

Axis 4: Etiológia megadása, az „Epilepsziás rohamokkal gyakran társuló megbetegedések” 

összefoglalásából, és ha lehetőség van, a genetikai defektus, ill. a fokális epilepszia 

hátterében álló specifikus patológiai állapot meghatározása. 
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Axis 5: Neurológiai, pszichiátriai deficit tünetek. Egyéb, kiegészítő diagnosztikus 

paraméterek. 

Lüders és munkatársai az ILAE szindróma-orientált megközelítésű diagnosztikus sémájához hasonló, egy 

egyénre szabott, „beteg-orientált” epilepszia klasszifikációs rendszert javasolnak alkalmazni. Ennek alapja, 

hogy a középpontba nem a szindróma meghatározást helyezik, hanem egy egyedi, (neurológiai) beteg-orientált 

megközelítésű irányadó metodikát határoznak meg. A rendszer a beteg epilepsziáját 5 dimenzióban foglalja 

össze, melyek egymástól függetlenül változhatnak, de természetesen egymással mégiscsak szoros 

összefüggésben vannak. Ez a klasszifikáció az epilepsziás rohamot a központi idegrendszer különféle etiológiájú 

diszfunkciói egyik megnyilvánulásaként kezeli, amely különféle kortikális területekről eredhet és összefügghet 

egyéb klinikai tünetekkel és betegségekkel. Ennek megfelelően, az epilepszia klasszifikációját a következők 

szerint javasolják áttekinteni: 1., az epileptogén zóna lokalizációja 2., rohamtünetek, szemiológiai alapú roham 

klasszifikáció 3., etiológia 4., roham gyakoriság 5., további releváns betegadatok. Ezen adatok (jól 

áttekinthetően) minden fontos információt összefoglalnak, amely a beteg állapotának követéséhez és egyúttal a 

teendők behatárolásához szükségesek. Minden beteg klasszifikálható, ellentétben az előző klasszifikációs 

rendszerrel, ahol alapvető probléma volt, hogy nem minden beteget sikerült besorolni egy ismert szindrómába. 

A rendszer praktikus a mindennapokban, hiszen kezdetben még alig állnak rendelkezésre részletes adatok, majd, 

ahogy egyre több információ gyűlik össze a klinikai vizsgálatok (heteroanamnézis, MRI, EEG, videó-EEG) 

alapján, e gondolokodásmód alapján, szisztematikusan, egyre precízebb klasszifikációja valósul meg a beteg 

epilepsziájának, melynek célja: előrevetíteni a terápiás teendőket. 

2.3.1. 3.1. Az epilepsziás rohamok és epilepszia-formák az ILAE legújabb 
javaslata alapján (2010) 

Az ILAE – a korábbi évek tapasztalataiból levont következtetései alapján módosított - legújabb ajánlását az 

epilepsziás rohamok és betegségek klasszifikációjára vonatkozóan 2010-ben publikálták és egyre szélesebb 

körben aktualizálják, kommentálják. 

Eszerint az epilepsziák három fő csoportba sorolhatóak: a jellegzetes elektro-klinikai képet mutató epilepsziák 

csoportjába, az epilepszia-sebészeti szempontból megkülönböztetett szindrómák és a szindrómába nem 

sorolható epilepsziák csoportjaiba. 

I. Az elektro-klinikai szindrómák a betegség zajlásának életkori sajátsága szerint tovább csoportosíthatók, így 

megkülönböztethetőek újszülöttkori, csecsemőkori, gyermekkori, serdülőkori és jellegzetes életkorhoz nem 

köthető formák. Ezek a következők: 

I. Elektro-klinikai szindrómák, jellemző életkor szerint csoportosítva: 

1. Újszülöttkori epilepsziák (1-6 hét) 

• benignus újszülöttkori rohamok 

• benignus familiáris újszülöttkori epilepszia (benign familial neonatal epilepsy (BFNE)) 

• Ohtahara szindróma 

• korai mioklónusos encephalopathia (early myoclonic encephalopathy (EME)) 

2. Csecsemőkori epilepsziák (6 hét-1 év) 

• lázas convulziók, lázas convulsió plussz szindróma 

• benignus familiáris csecsemőkori epilepszia (benign familial infantile epilepsy (BFIE)) 

• West szindróma 

• Dravet szindróma 

• csecsemőkori miklónusos epilepszia (myclonic epilepsy in infancy (MEI)) 

• mioklónusos encephalopathia nem progrediáló betegségekben 
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• csecsemőkori epilepszia migráló fokális rohamokkal 

3. Gyermekkori epilepsziák (kisgyermekkori (1-6ék) és gyermekkori (6-14ék)) 

• lázas convulziók, lázas convulsió plussz szindróma 

• kora gyermekkori okcipitális lebeny epilepszia (Panayiotopoulos szindróma) 

• mioklónusos-atóniás (korábban: astatikus) rohamokkal járó epilepszia 

• gyermekkori absence epilepszia (childhood absence epilepsy (CAE)) 

• centro-temporalis tüske aktivitással járó benignus epilepszia (benign epilepsy with centro-temporal 

spikes (BECTS)) 

• autosom domináns nocturnális frontális lebeny epilepszia (ADNFLE) 

• késő gyermekkori okcipitális lebeny epilepszia (Gastaut típus) 

• miklónusos absence epilepszia 

• Lennox-Gastaut szindróma 

• alvás alatt folyamatos tüske-és-hullám komplexum aktivitással járó epilepsziás encephalopathia 

(epileptic encephalopathy with continuous spike-and-wave during sleep (CSWS)) 

• Landau-Kleffner szindróma (LKS) 

4. Serdülőkori (14-18ék) és fiatal felnőttkori epilepsziák 

• juvenilis absence epilepszia (JAE) 

• juvenilis mioklónusos epilepszia (JME) 

• (csak) generalizált tónusos-klónusos rohamokkal járó epilepszia 

• auditoros jelenséggel kísért autosom domináns epilepszia (ADEAF) 

• familiáris temporális lebeny epilepsziák 

5. Különféle életkorokban megjelenő epilepsziák 

• különféle fókuszú fokális familiáris epilepsziák (gyermekkortól felnőttkorig) 

• progresszív mioklónus epilepsziák (PME) 

• reflex epilepsziák 

II. Az antiepileptikum rezisztencia és az epilepszia-sebészeti megoldások nagyarányú előfordulása miatt a 

következő un. megkülönböztetett szindrómát sorolták a második nagy csoportba: 

I. Megkülönböztetett tünetcsoportok / epilepsziasebészeti szempontból kiemelt szindrómák: 

• mesiális temporalis lebeny szindróma hippocampalis sclerosissal 

• Rasmussen szindróma 

• gelasticus rohamokkal járó hypothalamus hamartoma 

• hemikonvulzióval-hemiplégiával járó epilepszia 

III. A klasszikus értelemben vett elektro-klinikai szindrómáktól elkülönítve kezeli az ajánlás a „szindrómát 

nem alkotó epilepsziák” nagy csoportját. Ez két alcsoportra oszlik. Az első csoportban azok az epilepsziák 

találhatóak, amelyek hátterében egy jól meghatározható strukturális és/vagy metabolikus ok húzódik meg, mint 
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pl. agykéreg fejlődési zavar, posttraumás, postinfekciózus állapot. A második csoportba pedig az ismeretlen 

eredetű epilepsziákat javasolják besorolni. 

I. Szindrómát nem alkotó epilepsziák: 

A. Strukturális és metabolikus okokhoz köthető epilepsziák 

• kortikális fejlődési zavarok (malformációk) (hemimegalencephalia, heterotopia, stb.) 

• neurocután megbetegedések (szindrómák) (sclerosis tuberosa, Sturge-Weber szindróma, stb.) 

• tumor, infekció, trauma, angioma, ante-, és perinatalis károsodás, stroke, stb. talaján kialakult 

epilepsziák 

B. Ismeretlen eredetű epilepsziák 

2.3.2. 3.2. Az epilepsziás rohamok klasszifikációja 

Az ILAE legújabb klasszifikációs ajánlása szerint az epilepsziás rohamok három nagy csoportba sorolhatóak, 

eszerint megkülönböztetünk generalizált, fokális vagy nem kategorizálható rohamokat. 

I. Generalizáltnak nevezzük azokat a rohamokat, amelyek mindkét féltekét involváló neuronális hálózatból 

indulnak ki és ezen át terjednek szét rendkívül gyorsan. Ide tartoznak a következők: 

I. Generalizált rohamok: 

1. Tónusos-klónusos roham 

2. Absence roham 

• típusos absence roham 

• sajátos tünetekkel kísért absence roham 

• mioklónusos absence roham 

• szemhéj mioklónussal járó absence roham 

• atípusos absence roham 

3. Klónusos roham 

4. Tónusos roham 

5. Atóniás roham 

6. Mioklónusos roham 

• mioklónusos roham 

• mioklónusos-atóniás roham 

• mioklónusos-tónusos roham 

II. A fokális rohamok az egyik féltekében elhelyezkedő neuronális hálózatból indulnak ki. A következő jellemző 

jelenségek egyike vagy kombinációja kíséri őket: aura, motoros, autonóm jelenség, valamint valamilyen típusú 

és mértékű tudatzavar. A fokális rohamok folytatódhatnak bilaterális convulsív rohamban. 

I. Fokális rohamok 

• Aura 

• Motoros jelenség 
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• Autonóm jelenség 

• Tudatzavar vagy reaktivitási képesség csökkenés 

Átmehet: bilaterális konvulzív rohamba. 

III. Nem kategorizálhatónak tekinthető egy roham akkor, ha nincs elegendő ismeret (bizonyosság) annak 

eldöntésére, hogy fokális vagy generalizált (vagy mindkettő) a roham(ok). 

I. Nem kategorizálható rohamok: 

• epilepsziás spazmus 

• egyéb rohamok, rosszullétek 

2.4. 4. A fokális epilepsziák neuropatológiája és etiológiája 

Az epilepszia egy rendkívül heterogén betegségcsoport és a háttérben igen sokféle ok húzódhat meg. Az ILAE 

2010-ben ajánlott epilepszia klasszifikációs rendszere számos strukturális-metabolikus okot jelölt meg. 

A klasszikus nomenklatúra szerint fokális epilepsziának nevezett betegségek esetén az epileptogén hálózat 

alapjául gyakran egy körülírt lézió szolgál. A rohamosan fejlődő MR technikának köszönhetően manapság a 

fokális epilepsziás esetek 84%-ában detektál az MR vizsgálat strukturális elváltozást. Ez az arány jól közelít a 

nagy neuropatológiai gyakorlattal rendelkező laborok eredményeihez, melyekben speciális léziót az esetek 85%-

ában mutattak ki. Egy európai összefogással létrehozott tanulmányban - melyben 5182 operált beteg hisztológiai 

eredményeit foglalták össze - a rezekciós műtéttel kezelt fokális epilepsziák hátterében a következő eltéréseket 

találták: a legnagyobb arányban, 34%-ban hippocampalis sclerosis mutatkozott, melyet a tumorok követtek 

szintén viszonylag magas arányban (27%); gyakoriságban ezeket a fejlődési rendellenességek (15%), a glia-

hegszövet (7%) és a vascularis léziók (6%) követték; kettős patológiát 4%-ban, encephalitist 1%-ban mutattak 

ki; 7%-ban semmiféle elváltozást nem lehetett detektálni. 

2.4.1. 4.1. Hippocampalis sclerosis (HS) 

Az összes rezektív epilepszia-sebészeti beavatkozás vonatkozásában a legnagyobb arányban (34%) 

hippocampalis sclerosist (más néven ammonszarv-sclerosis) találtak. Ezen betegek kb. 50%-ában volt pozitív az 

anamnézis egy korai életidőszakban, leggyakrabban 4 éves kor előtt zajlott idegrendszeri megbetegedés 

vonatkozásában, melyek leggyakrabban komplikált lázgörcs, perinatális bántalom, koponya trauma vagy 

agyhártyagyulladás. 

A HS hisztopatológiai jellegzetessége a szegmentális piramissejt vesztés az ún. Sommer (CA1), a CA3 és a CA4 

szektorokban. A CA2 szektor piramissejtjei és a gyrus dentatus szemcsesejtjei gyakran megtartottak maradnak 

az epilepsziás sejtkárosító mechanizmusokkal szemben. A sejtveszteséget mutató szektorokban egy reaktív 

astrogliosis is megfigyelhető, amely késői betegség stádiumban egy tapintható megkeményedésével jár az 

érintett szövetrésznek és ez vezetett a hippocampalis sclerosis elnevezéshez, melyet Bouchet és Cazauvielh 

1825-ben publikáltak. Hisztopatológiai szempontból a HS súlyosságát tekintve (a besorolás semiquantitatív 

módon történik) négy csoportra osztható, melyek összefüggésbe hozhatóak a betegség prognózisával is. 

2.4.2. 4.2. Kortikális fejlődési zavarok 

A képalkotó eljárások fejlődésével párhuzamosan egyre több farmakorezisztens epilepsziával élő beteg esetében 

mutatnak ki agy(kéreg) fejlődési zavart. Ezek histopatológiai spektruma rendkívül széles. Legismertebbek ezek 

közül az un. hemimegalenzephaliák, a polymicrogyriák, a noduláris vagy szalag-heterotopiák, de mellettük igen 

nagy a jelentősége az un. fokális kortikális dysplasiáknak (FCD) is; utóbbiak kiterjedése és lokalizációja 

rendkívül variábilis, és a jelenlegi képalkotási lehetőségek előtt alig kerültek felismerésre. 

Az ILAE 2011-ben publikált klasszifikációja alapján a fokális corticális dysplásiák három nagy csoportba 

sorolhatóak. Az I. típusú FCD-k domináns vonása a neocortex rétegszerkezetének vertikális vagy horizontális 

hangsúlyú elrendeződési zavara. A II. típusú FCD-k az elrendeződési zavaron túlmenően jellemzően kóros 

sejtek megjelenésével is járnak. A II.A. típusú FCD-kban dysmorf idegsejtek találhatóak, melyek clusterekben 

helyezkedhetnek el, jellemző orientáció nélkül. Az un. II.B. típusú FCD-ról akkor beszélünk, ha ún. ballonsejtek 

is jelen vannak, melyek nagy citoplasmájú, radiális nyúlványokkal rendelkező sejtek. 
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Az új ILAE klasszfikáció külön alcsoportban különíti el az un. asszociált FCD variánsokat (III. típusú FCD). A 

temporális neocortex típusos eltérését, amely hippocampális sclerosissal járó mesiális temporális lebeny 

epilepsziával asszociáltan jelenik meg, nevezi III.a. típusú FCD-nak, az epilepsziával járó tumorok 

környezetében lévőket III.b., míg a vasculáris fejlődési zavarok mentén kialakulókat III.c. típusú FCD-nak. A 

újszülött-, és csecsemőkori rohamok egyik legyakoribb oka a hipoxiás-ischaemiás encephalopathia. Ezen 

gyakran csak epizódszerűen megjelenő rohamoknak a késői lefolyása függ az alapbetegségtől (pl. perinatalis 

asphyxia, intracerebrális agyvérzés, leukoencephalopathia), a rohamok által okozott további esetleges 

sérülésektől. Hystopatológiai szempontból ezekben az esetekben is gyakran mutatkozik asszociált FCD (III.d. 

típusú FCD). 

2.4.3. 4.3. Epilepsziával asszociálódó tumorok 

A leggyakoribb, antiepileptikum rezisztens fokális epilepsziával járó agydaganatok a ganglioglioma és a 

dysembryoplasticus neuroepitheliális tumor (DNT). Ezek a jóindulatú neoplásiák gyakran a temporális 

lebenyben találhatóak. Epilepszia tekintetében klinikailag a legnagyobb jelentősége az előbbi két tumor típus 

mellett a semimalignus diffúz astrocytomának és oligodogliomának (WHO grad II.) van. Kiterjedt követéses 

vizsgálatok azt támasztották alá, hogy az epilepsziával asszociálódó daganatok közül kimenetel szempontjából a 

ganglioglioma, a DNT, a subependymális óriássejtes astrocytoma (WHO grad I.), az angiocentricus glioma és az 

isomorf astrocytoma-variáns (WHO grad I.) igen jó prognózisúak. 

2.4.4. 4.4. Vasculáris léziók 

A felnőttkori epilepsziák kb. 20%-ában szerepel etiológiai tényezőként egy korábban lezajlott stroke és az un. 

szimptómás epilepsziák kb. 10%-ának stroke áll a hátterében. A stroke kapcsán kialakuló epilepszia 

rizikófaktoraiként a következőket azonosították: az etiológia jellege (ischaemiás infarctus esetén a kockázat kb. 

3%, intracerebrális vérzés esetén kb. 5-10%, subarachnoideális vérzés esetén kb. 10%), a roham jelentkezésének 

ideje (a késői rohamok jelentkezésének nagy a visszatérési kockázata), az infarctus nagysága és a kortikális 

érintettség. 

2.4.5. 4.5. Encephalitisek 

A Rasmussen-encephalitis egy ritka, elkülönülő formája a gyermek- ill. fiatalkori fokális epilepsziáknak. 

Gyakori szekunder generalizált rohamokkal, epilepsia partialis continuával, status epilepticussal, valamint 

hemiparesissel és kognitív teljesítménycsökkenéssel jár. Az autoimmun megbetegedésekhez sorolják a 

hisztopatológiai vizsgálatok eredményei alapján (idegsejt ellenes CD8 pozitív T-sejt szaporulatot, microglia 

elváltozást, neuronális sejt-vesztést és astrogliosist detektáltak az érintett agyféltekében). Az elváltozások zöme 

a neocortexet értinti, de a fehérállomány és a törzsdúcok histológiai eltéréseit is észlelték. Az antiepileptikus 

kezelésnek önmagában viszonylag rossz a prognózisa (különösen az epilepsia partialis continua tekintetében), 

így epilepszia-sebészeti beavatkozás (hemispherotomia) hozhat tartós rohammentességet a kezelés során. 

Hisztológiai szempontból jellegzetes, elkülönítendő betegség csoport az un. limbikus encephalitisek, melyek 

általában a temporális lebenyt érintik. Longitudinális követéses MR vizsgálatok kapcsán számos esetet észleltek, 

amelyekben egyoldali hangsúllyal hippocampus volumen-növekedés, majd néhány hónapon belül hippocampus 

atrophia mutatkozott. Ezen esetek egy részében, különösen, ha felnőttkorban lépnek fel, etiológiaként 

paraneoplázia szindrómára is gyanakodni kell (a háttérben 50%-ban bronchus carcinoma, 20%-ban heretumor, 

8%-ban emlőcarcinoma áll). A paraneopláziákban jellemző intracelluláris antigének (mint pl. Ma, Hu, Ta/Ma) 

elleni autoantitesteket speciális immunlaborokban ki lehet mutatni. A másik nagy csoportot képviső limbikus 

encephalitisek között különféle, sejtfelszínt is érintő antigének (mint pl. a feszültségfüggő kálium-ioncsatorna, 

az N-metyhl-D-aspartat (NMDA) receptor, a glutamát dekarboxyláz (GAD) és a gamma-amino-vajsav (GABA) 

B-receptor) ellen termelődő autoantitestekkel járó formák találhatóak. Ezen esetekben jobb prognózisúnak 

találták a különféle immunszuppresszáns-, és moduláló kezelési eljárásokat az intracelluláris antigénekkel 

összefüggő kórformákhoz képest. 

2.5. 5. Rohamszemiológia és klasszifikáció 

Az epilepsziával élők döntő többségének a legfőbb tünete és egyben életminőségüket leginkább meghatározó 

faktor a megjósolhatatlan időben visszatérő epilepsziás roham. 

A roham típusának pontos tisztázása elengedhetetlen az epilepszia klasszifikációjához, mely szükséges az 

effektív terápia kialakításához és a prognózis. Az epilepsziás roham egy paroxizmálisan jelenlevő 
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tünetegyüttesnek tekinthető, melynek megjelenése függ a roham által érintett agyterülettől. A rohamok tüneteit 

értékelhetjük úgy, mint négy nagy „tüneti dimenzióban” zajló jelenségek speciális együttálását és attól függően, 

hogy a rohamnak mi a legszembeötlőbb tüneti jellemzője, kategorizhatjuk is őket. (A rohamtünet alapján történő 

beosztást nevezzük szemiológiai klasszifikációnak.) 

A négy fő „tünet-dimenzió”: 

• a sensorium (pl. aura), 

• a tudat (pl. dialeptikus vagy más nevén absence-szerű roham), 

• a motorium (pl. klónusos roham a jobb karban) és 

• a vegetatívum (pl. iktális tachycardia, asystolia). 

Igen ritka az a rohamtípus, amely csak egyetlen szférát érint. 

Ilyen pl. az aura, mely kizárólag a szenzoros szférát érinti (a megfigyelő számára direkt objektiválható tünet 

nincs, kizárólag a beteg által megélt és elmondott történésekre hagyatkozunk). 

Az epilepsziás rohamok jelentős részében kialakul tudatzavar. Azonban, csak néhány rohamtípusban észlelhető 

a tudtazavar önmagában. Jelenleg számos rohamot leíró kifejezés használatos a döntően tudatzavarral járó 

rohamok megnevezésére, attól függően, hogy milyen EEG-vel vagy milyen epilepszia szindrómával társítjuk 

őket. Például, a tudat enyhe epizódikus alterációját, ha az generalizált 3/secundum tüske-hullám 

komplexumokkal jár együtt az EEG elvezetésen, absence rohamnak nevezzük; ugyanakkor, ugyanezt a 

jelenséget fokális epilepsziában, fokális EEG eltérésekkel, komplex parciális rohamnak hívjuk. Így, mindez 

idáig, különféle terminusokat alkalmaztak (“absence” vagy automatizmusok nélküli “komplex parciális 

roham”), noha a klinikai kép elkülöníthetetlen volt. Ennek a terminológiai zavarnak a kiküszöbölésére Lüders és 

munkatársai a dialeptikus roham bevezetését javasolják. A kifejezést azokra az iktális epizódikus történésekre 

javasolják alkalmazni, amikor a roham vezető tünete a tudat alteráltsága, zavara (azaz más karakterisztikus 

tünet, mint pl. automatizmus vagy klonizáció nem jelenik meg), függetlenül attól, hogy akár fokális, akár 

generalizált eredetű a roham (Lüders és mts., 1998; Noachtar és mts., 1998). A „dialeptikus” szó, a görög 

„dialepein” kifejezésből származik, jelentése: „csendben megállni”, „megszakítani”, „kimenni, eltűnni”. 

Azokat a rohamokat, amelyeknek a domináns tünete valamilyen mozgással kapcsolatos jelenség, motoros 

rohamoknak nevezzük. 

Az autonóm rohamok elég ritkák. Azokat a rohamokat nevezzük így, amelyeknek a vezető tünete egy 

objektíven kimutatott vegetatív eltérés (pl. EKG-val dokumentált tachycardia, bradycardia, asystolia), melyet 

a beteg is megél. Nagyon fontos, hogy ugyan az autonóm roham ritka, viszont autonóm tünet szinte minden 

epilepsziás rohamot kísér! 

Azokat a rohamokat, amelyeket nem tudjuk a fent említett négy szféra valamelyikébe beilleszteni, speciális 

rohamoknak nevezzük. E csoportban általában olyan rohamok vannak, melyeket “negatív” iktális jelenségek 

jellemeznek, mint pl. az atóniás roham, a negatív myclonusos roham, vagy az afáziás roham. 

A szemiológiai rohamklasszifikáció (Lüders és mts., 1998; Noachtar és mts., 1998) lehetővé teszi a precizitás 

különféle szintjeinek használatát, az éppen elérhető információ mértéke alapján. A következő részben 

részletesen bemutatjuk a leggyakoribb rohamtípusokat. 

2.5.1. 5.1. Aurák 

Számos fajtáját írták le az auráknak. Mivel az aura az első klinikai megnyilvánulása a rohamnak, ezáltal gyakran 

igen hasznos lokalizációs értékű információt hordoz magában a roham-kiindulási zónára vonatkozóan. 

Az abdominális aura típusosan egy bizonytalan, általában kellemetlen gyomortáji érzés, melyet a betegek 

gyakran felfelé terjedő érzésként írnak le. Ez az auratípus gyakran jelentkezik temporális lebeny epilepsziában. 

Legvalószínűbb oka az inzula környékének epilepsziás jellegű aktivációja, és néha járhat autonóm tünettel, mint 

pl. hányingerrel. 

A psychés aura jelentős félelemérzéssel jár, amely akkor lép fel, ha a belső és külső világ észlelése torzul. A 

mnesztikus aurák közé tartozik a „deja vu” és "jamais vu" érzet. Ezek az aurák olyan érzéssel járnak, mintha 
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egy jelenséget vagy szituációt ismerősként élnének meg a betegek, vagy éppen egy megszokot szituációt még 

sohasem észleltként tapasztalnak meg aurájukban. A betegek egyértelműen érzékelik, hogy ez az érzés irreális 

és idegenszerű. Érzelmi töltetű érzetek, mint szorongás és félelem, szintén megjelenhetnek. A psychés aurák 

valószínűleg a temporális asszociációs cortex epilepsziás aktivitásának jelenségei. 

Az olfactorikus aura ritka, az amygdala, vagy ritkábban, a gyrus rectus orbitofrontális részének epilepsziás 

aktivációjának megnyilvánulása. A betegek közelebbről nehezen jellemezhető, furcsa szagot érzékelnek. 

Az gustatorikus (ízérzéssel járó) aura szintén nagyon ritka. A kifejezés az aura alatti ízérzékelésre utal. 

Hasonlóan az olfaktórikus aurához, a beteg gyakran nem is tudja megállapítani az adott ízt, csak azt érzékeli, 

hogy kellemetlen. Leggyakoribb temporális lebeny epilepsziában, kevésbé gyakran előfordulhat 

extratemporális, főleg frontális lebeny epilepsziában is. 

Az auditoros aura során a betegek valamiféle hangjelenséget észlelnek, amely gyakran zaj benyomását kelti 

bennük. A jelenség a Heschl-féle gyrus epilepsziás aktivitásának eredménye. Komplex auditoros hallucinációk, 

mint pl. emberi beszédhangok vagy dallamok is felléphetnek alkalomszerűen a betegekben, melyek a temporális 

asszociációs kéreg aktivitásával függhetnek össze. 

A vizuális aura fényes vagy éppen sötét foltok megjelenésével jár, mely a látókéreg aktivációjának 

megnyilvánulása. Iktális látászavar vagy vakság lehet vizuális auratünet, de elképzelhető vizuális aura utáni 

postiktális fenoménként is. A vizuális aurák vélhetően az okcipitális vizuális cortex és asszociációs területeinek 

epilepsziás aktivitásával függenek össze. 

Amennyiben az autonóm zavar okozta eltérést (pl. a tachycardiát) a beteg által megélt és elmondott panaszként 

(pl. palpitációérzés) ismerjük és nincs speciális regisztráló eszköz, objectiváló tesztelés vagy műszeres vizsgálat, 

a jelenséget autonóm aurának nevezzük. Az autonóm aurák tachycardiával, légzészavarral, izzadással, 

bőrjelenséggel, gastrointestinalis, urinális tünettel járhatnak. Amíg ezek a tünetek a betegek észlelésén 

nyugszanak, addig auraként tudjuk őket definiálni. 

A somatosensoros aura egy somatosensoros szenzáció megélése (leggyakrabban zsibbadásérzés formájában). 

Lehet egészen körülhatárolt testtájékra korlátozódó (pl. egyik oldali alkar). A somatosensoros aura a 

somatosensoros kéreg epilepsziás működészavarára utal. Ha féloldali, jól körülhatárolt, a rohamindulási zóna az 

érintett testféllel ellenoldali elsősdleges érzőkéregben helyezkedhet el. Ritkán ipsilaterális vagy bilaterális, pl. a 

törzsön vagy mindkét lábon megjelenő zsibbadásérzés formájában, mely eredhet a supplementer sensomotoros 

áreából vagy a másodlagos érzőkéregből. 

2.5.2. 5.2. Roham, melynek elsődleges tünete a vegetatív zavar 

Autonóm roham. Autonóm rohamok azok a ritka rohamok, amelyek során az EEG egyértelműen rögzített 

rohammintája mellett az autonóm rendszer domináló érintettsége mutatható ki, mint pl. tachycardia vagy iktális 

elsápadás. Így ezeket a rohamokat gyakorlatilag csak poligráphiás vizsgálattal lehet kimutatni. Ismert, hogy a 

basális frontális régió és a gyrus cinguli elülső részének epilepsziás aktivitása autonóm tüneteket válthat ki, 

anélkül, hogy más auratünet vagy motoros tünet jelentkezne (Penfield és Jasper, 1954). A tachycardia egy 

gyakran észlelt tünet a rohamok előtt, vagy a roham elején, mely annyira gyakori és megbízható jel, hogy a 

rohamok detektálására is használatos jel. Az önmagában megjelenő iktális tachycardia egyéb klinikai tünetek 

nélkül, inkább temporális, mintsem extratemporális EEG rohammintával korrelál. 

2.5.3. 5.3. Roham, melynek elsődleges tünete a tudatzavar 

Dialeptikus roham. Ez a rohamtípus olyan epizódikus tudati alterációnak felel meg, amely során a beteg nem 

tud, vagy csak részlegesen tud a külvilág ingereire reagálni és amely időszakra később nem is emlékszik. TLE-

vel élő betegek rohamainak első fázisában gyakran észlelhető a mozgástevékenység megrekedése és a 

külvilággal való kontaktus megszűnése, egyidejűleg. Ezt a dilaptikus epizódot azonban hamarosan követhetik az 

oralis és/vagy manuális automatizmusok. A betegek egy részében azonban, az egész roham során csak ez a 

“mozgás-megrekedés” látható. 

A fokális epilepsziás betegek dialeptikus rohamainak patofiziológiája igen kevéssé ismert. SPECT tanulmányok 

arra utaltak, hogy a thalamus és a felső agytörzs valószínűleg résztvesznek a tudatzavar kialakulásában a 

különbüző fokális epilepsziák esetén. 

2.5.4. 5.4. Rohamok, melyek elsődleges tünete a mozgászavar 
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A motoros rohamokat két nagy csoportra oszthatjuk az őket alkotó tünetek alapján: szimplex és komplex 

motoros rohamokra. 

2.5.4.1. 5.4.1. Szimplex motoros tünetekkel járó rohamok 

Ezeket a rohamokat olyan természetellenes, relatíve egyszerű-egynemű mozgásjelenségek kísérik, amelyek a 

primér, premotoros vagy a supplementer sensomotoros área elektromos stimulációjával elő lehet idézni. A 

szimplex motoros rohamok további felosztása az érintett izmok kontrakciójának időtartamával, ritmicitásával és 

ismétlődésével függ össze. 

Klónusos roham. Klónusos roham során egy adott izom(csoport) többbé-kevésbé reguláris, ismétlődő, rövid 

kontrakciói észlelhetőek. Fokális klónusos rohamok esetében leggyakrabban a végtagok disztális izomzata, azaz 

a kéz, vagy az arcizomzat érintett. Általában a primér motoros área vagy a premotor área epilepsziás aktivitása 

folytán jönnek létre. A supplementer sensomotoros área elektromos stimulációjával is előidézhető disztális 

klónusos mozgásjelenség, bár igen ritkán. 

Féloldali klónusos roham gyakran jelentkezik fokális epilepsziában. Ha a klonizáció a temporális lebenyből 

származó, és a frontális lebenyre is átterjedt epilepsziás aktivitással függ össze, a betegek tudata általában már 

alterált, amikor a féloldali klonizáció. 

Verzív roham. A verzív rohamok során hosszantartó, természetellenes bulbus-, és fejfordítás tapasztalható. A 

verzió során a szemek egyenletes, tónusos, valamely oldalra történő deviációja észlelhető, nem ritkán, clonusos 

komponenssel. Ezek a rohamok a frontális szemmozgató központok epilepsziás aktivitásával függenek össze, 

mégpedig a verzió iránya kontralaterális a roham-indulás lateralizációjával. A frontális tekintési központokra 

terjedő és ezáltal verzív rohamot előidéző rohamok, eredhetnek más, távolabbi területekről is, pl. a temporális 

lebenyből. Ezekben az esetekben, a verzió során a beteg rendszerint öntudatlan. Az 1980-as évek korai 

megfigyelésit követően egyre több cáfolat jelent meg a temporális lebeny epilepsziákban előforduló verzív 

rohamok lateralizációs jelentőségét csökkentendő. Ekkor Wyllie és munkatársai (1986) a veziót forszírozott, 

tartós és természetellenes mozgásként definiálta. Ezen definíciót alapul véve, a verzív rohamnak jelentős 

lateralizációs értéke van, különösen, ha közvetlenül a roham generalizált tónusos-clonusos fázisa előtt 

észlelhető. 

Tónusos-klónusos roham. A tónusos-klónusos rohamokat típusos szekvenciával egymás után megjelenő 

generalizált tónusos majd klónusos kontrakciók sorozata jellemzi. A rohamnak jellegzetes evolúciója van: mind 

a négy végtag addukciójával és extenziójával kísért tónusos megfeszüléssel kezdődik (csak a csukló és az ujjak 

vannak flexióban); ez a fázis átlagosan 5 secundumig tart, majd átmegy egy tremor-szerű rázkódásba, végül ezt 

követi a “rángatózás”, melynek ritmusa (frekvenciája) fokozatosan lecseng (csökken), ugyanakkor a mozgás 

amplitúdója egyre nő. Generalizált tónusos-klónusos roham TLE-ben is fellép változó arányban. 

2.5.4.2. 5.4.2. Komplex motoros tünetekkel járó rohamok 

Komplex motoros rohamok. Komplex motoros rohamnak nevezzük azokat a rohamokat, amelyek során a 

beteg mozgása relatíve komplex megjelenésű és a test különféle szegmenseinek tervszerű mozgásjelenségének 

tűnhet. Ezeket a mozgásokat automatizmusoknak nevezzük. A TLE-ben előforduló komplex motoros rohamokat 

két nagy csoportra oszthatjuk, az automatizmusok karaktere alapján. 

Hypermotor roham. A hypermotor rohamot döntően a test proximális régióból induló mozgássorozatok 

jellemzik, melyek nagyvolumenű, gyors, igen heves mozgássorozatokat eredményeznek. A roham alatt a tudat 

gyakran megtartott és a roham általában egy percnél is rövidebb. Ezt a rohamtípust azoknál a betegeknél látni 

gyakran, akiknek a rohama a mesiális frontális, orbitofrontális vagy a supplementer sensomotoros áreából 

(SSMA) indul ki, vagy az epilepsziás aktivitás távoli területekről indulva ide jut. 

Automotor/psychomotor roham. E jellegzetesen manuális és/vagy orális automatizmusokkal járó rohamok 

régóta ismertek az irodalomban, csakúgy, mint az a tény, hogy megjelenésük a temporális lebeny epilepsziához 

kötődik szorosan. 

Az oro-alimentáris automatizmusok típusos megjelenési formái: a rágás, nyelés, ajakcuppogtatás, 

kézautomatizmus pl. a kéz-babrálás. Steinhoff és munkatársai tanulmányában (1998) 89 rohamból 69-ben (78%) 

észleltek oroalimentáris automatizmust TLE-ben. Az előfordulás gyakorisága közel egyforma volt jobb és bal 

temporális érintettség esetén. Más vizsgálatok során az oroalimentáris automatizmust a jobb féltekei rohamok 

esetén gyakoribbnak találták. 
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A kézautomatizmus a temporális lebeny eredetű rohamok karakterisztikus tünete. A féloldalon megmutatkozó 

kézautomatizmus lateralizációs jelentőségére vonatkozóan ellentmondó adatok állnak rendelkezésre. Kotagal 

nyomán továbbhaladva (1992), Steinhoff és munkatársai (1998) feltételezték, hogy az ipsilaterális 

kézautomatizmusnak lateralizációs jelentősége van, temporális lebeny eredetű rohamok epileptogén zónájának 

meghatározásában. Az ipsilaterális kézautomatizmus kontralaterális disztóniform kartartással, az esetek nagy 

részében megbízható lateralizációt tesz lehetővé, disztónia nélkül lateralizációs értéke nem világos. 

Általában, az automatizmus zajlása során a tudat zavart, bár vannak jól dokumentált esetek, melyekben az 

érzékelés és reaktivitás készsége alapvetően megtartott. Ennek jelentősége, hogy ezen temporális lebeny 

epilepsziás betegek roham-indulását e jelenség a nem-(beszéd)domináns féltekébe lateralizálja (Noachtar és 

mts., 1992; Ebner és mts., 1995). A „psychomotoros” roham kifejezezés a rohamra jellemző automatizmusokra 

és a tudatzavarra utal. 

A típusos automotor roham első fázisában gyakran észlelhető „megrekedés a cselekvésben” (dialeptikus fázis). 

A mozdulatlan leállás, vagy cselekedetben történő megrekedés a TLE-s roham jellegzetes tünete, melynek 

előfordulási gyakorisága 24-30% és amelyet a mesiális temporális eredet indikátor tünetének is véleményeztek. 

Az automotor rohamok leggyakrabban temporális lebeny epilepsziás betegekben fordulnak elő, de 

kialakulhatnak frontális lebeny epilepsziában is, specifikusan, orbitofrontális eredettel. Ha az automotor roham 

valamelyik temporális lebenyre történt tovaterjedés által jött létre, általában egy másik rohamtípus előzi meg. 

Az automotor roham során gyakran mutatkoznak a szimptomatogén zónára vonatkozóan lateralizációs és 

lokalizációs értéket képviselő rohamtünetek, ún. lateralizációs jelek. 

2.5.5. 5.5. Speciális rohamok 

Afáziás roham. Ezt a rohamot a beszédképtelenség, vagy a beszéd megértésének képtelensége jellemzi. 

Definíciószerűen a tudat megtartott a roham során. Az afáziás roham legvalószínűbben a domináns oldali 

beszédközpontok epilepsziás aktivitásának megnyilvánulása. 

Hypomotor roham. E rohamtípusban a motoros aktivitás többé-kevésbé redukáltan van jelen, vagy éppen 

teljesen meg is szűnhet. Eredetileg ezt a rohamtípus elnevezést csak azon betegek rohamai esetén alkalmazták, 

akiket a roham alatt nem lehet tesztelni esetleges tudatzavar fennállásának megállapítására. E roham kétféleképp 

jöhet létre, valódi akinetikus roham formájában, melynek patomechanizmusa a motoros aktivitás blokkolódása, 

továbbá megtartott tudat mellett reaktív mozgásjelenségként. Hypomotoros rohamok mind fokális (főként 

temporális), mind generalizált epilepsziában előfordulhatnak. 

2.5.6. 5.6. Lateralizációs jelek 

Számos jelenségről: auráról, iktális és posztiktális tünetről derült ki, hogy lateralizációs karakterrel rendelkezik. 

A roham során megmutatkozó szemiológiai lateralizációs jelek analízise igen értékes része a preoperatív 

epilepszia diagnosztikus algoritmusának. 

Verzió. Forszírozott fejfordítás (természetellenes testtartás mértékét elérő akaratlan fejfordítás) és oldalra kitérő 

szemmozgás, kontralaterálisan a roham-induláshoz képest. Kernan és munkatársai a forszírozott 

(kényszerhelyzetben kitartott) fejfordítást több, mint 90%-ban ellenoldalinak találták a rohammintához képest, 

ha a roham generalizált tónusos-klónusos rohamba torkollott és a verzió a generalizáció előtti 10 secundumban 

zajlott. Az ellenoldalra történő verzió mechanizmusa legvalószínűbben a frontális szemmozgató és motoros 

áreák, az elülső és precentrális gyrusok (Brodmann 6 és 8) aktivációjával függ össze, hiszen ezen áreák 

elektromos stimulációjával hasonló mozgások válthatók ki. 

Féloldali klonizáció. A féloldali klonizáció az egyik legrégebben ismert roham alatti lateralizációs jel, melynek 

első szisztematikus leírója Bravais (1827). A jelenséget 1-2 secundumnál kisebb időközökkel, regulárisan 

ismétlődő izomrángások sorozataként definiálták. Az egyik leggyakoribb (56%) lateralizációs tünet. 

Leggyakrabban az arcot és a kezet érinti. A klonizáció ellenoldali az epileptogén zónához képest 

(Loddenkemper és mts., 2002). A klónusos roham a primér motoros área aktivációjának klinikai korrelátuma. A 

primér motoros área (Brodmann 4) elektromos stimulációja, mint azt korábban már dokumentálták, klónusos 

aktivitást produkál, továbbá subdurális griddel végzett tanulmányok igazolták, hogy klónusos roham alatt a 

primér motoros área feletti területről többes-tüske-hullám tevékenység vezethető el (Hamer és mts., 2003). 

Klónusos aktivitást írtak le továbbá a prefrontális área (Brodmann 6) stimulációjának eredményeként is 

(Noachtar és mts., 2000). 
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Aszimmetriás tónusos végtagtartás (“4-es jel”). Az aszimmetriás tónusos végtagtartást (ATVT): a secunder 

generalizált tónusos-clonusos rohamok tónusos fázisában megjelenő aszimmetriás tónusos végtagkifeszülésként 

definiálták (az egyik kar feszesen extendált, a másik kar könyökben flexióban helyezkedik el), melyet másképp 

“4-es jel”-ként is szoktak nevezni az irodalomban. Kotagal és munkatársai úgy találták, hogy a rohamkezdet a 

könyökben extendált karral 90%-ban ellenoldalon mutatkozott. 

Féloldali disztónia. A féloldali disztóniás végtagtartás lateralizációs jelentőségét szisztematikusan elsőként 

Kotagal és munkatársai elemezték, mely minden esetben (100%-ban) a roham-indulással ellenoldalon 

mutatkozott (Kotagal et al., 1989). Ezt az eredményt azóta számosan megerősítették. A féloldali disztónia 

létrejöttének legvalószínűbb mechanizmusa az epilepsziás aktivitás basalis ganglonokra terjedő ipsilaterális 

terjedésével függ össze (Newton és mts., 1992; Dupont és mts., 1998). 

Posztiktális parézis (Todd parézis). A postiktális parézis az egyik legrégebben dokumentált laterlizációs jel, 

Todd 1855-ben számolt be róla. Kellinghaus és munkatársai 4500 videó-EEG monotorzáson átesett epilepsziás 

beteg közül 29 beteg esetében számolt be postiktális parézisről (0.6%). A postiktális parézis minden esetben 

ellenoldalon jelentkezett a rohaminduláshoz képest. A postiktális parézis hátterében a primér motoros área 

neuronális exhaustiója feltételezhető, mely megnövekedett laktát szinttel, cerebrovasculáris diszfunkcióval 

állhat összefüggésben (Yamell, 1975), valamint felmerült az endogén endorfin rendszer révén kialakult aktív 

gátlás is, valamint a basalis ganglionok részvételét is valószínűsítették. 

Posztiktális afázia és diszfázia. Gabr és munkatársai határozták meg elsőként Wada teszttel minden betegük 

esetében a beszéd-dominancia oldaliságát. Ők demonstrálták, hogy a postiktális diszfáziás betegek 92%-ának 

epileptogén zónája megegyezik a beszéd-domináns félteke oldaliságával. Többen is hasonló eredményeket 

észleltek, és a postiktális diszfázia pozitív prediktív értékét 80 és 100% közöttinek ítélték. A postiktális afázia 

létrejöttében hasonló tényezők játszhatnak szerepet, mint a postiktális parézis esetében: létrejöhet a 

beszédközpontok vagy domináns féltekei összeköttetéseik exhaustiója vagy akár aktív gátoltsága révén is. A 

lateralizációs megfontolások tévútra vezethetnek atípusos beszédreprezentáció esetében vagy ha a roham alatt 

mindkét félteke érintett. 

2.6. 6. Képalkotó eljárások epilepsziában 

Epilepsziás betegek esetében két fő indikációval szokott általában képalkotó vizsgálat történni. Az első 

epilepsziás roham akut ellátása során a képalkotó vizsgálat elsősorban akut, veszélyeztető, azonnali kezelést 

igénylő alapbetegség kimutatására vagy éppen kizárására szolgál (ez lehet például intracaniális vérzés, 

encephalitis, infarctus, térfoglalás). Ezekben a klinikai helyzetekben általában a szélesebb körben elérhető 

koponya CT vizsgálat szokott megtörténni először, mely a fenti kórképek elsődleges diagnosztikáját zömében 

lefedi, de szükség lehet további vizsgálatokra is, elsősorban natív vagy kontrasztanyagos MRI vizsgálatra (pl. 

encephalitis esetén). Hasonlóan, leggyakrabban CT vizsgálat történik, ha epilepsziás betegnél traumás 

szövődményt keresünk. 

Krónikus fokális epilepszia esetén a képalkotó vizsgálattal kimutatott és lokalizált epileptogén lézió alapvetően 

hozzájárul a megfelelő szindróma diagnózisához. Ezen epilepsziákban előforduló típusos léziók, mint például a 

mesiális temporális sclerosis vagy a fokális corticális dysplasia speciális, epilepszia protokoll szerint történt 

MRI vizsgálattal mutathatóak ki. Emiatt, epilepszia betegség esetén az ún. epilepszia protokoll szerinti 

koponya MRI vizsgálat elvégzése szükséges. Antiepileptikum rezisztens, fokális epilepszia esetén, amikor a 

betegség kezelésére epilepszia-sebészeti megoldás is szóbajön, gyakran ismételt MRI vizsgálatokra és 

kiegészítő nukleármedicínai eljárásokra (SPECT, PET) is szükség lehet, amelyek az epileptogén bántalomról 

különféle aspektusokban és egymást kiegészítve tudnak információt szolgáltatni. 

Mágneses magrezonancia képalkotás (magnetic resonance imaging, MRI, magnetic resonance tomography, 

MRT) 

Fokális epilepszia esetén a strukturális lézió kimutatása nemcsak a szindróma diagnosztizálásához járul hozzá, 

hanem - mivel ezek az epilepsziák gyakran farmakorezisztensek - egy lehetséges epilepszia-sebészeti megoldás 

tervezéséhez hozzátartozó prognózis-megállapításhoz is segítséget nyújt. 

Temporális lebeny epilepsziában a leggyakoribb morfológiai bántalom a hippocampális sclerosis (Animáció 1.: 

Bal oldali hippocampális sclerosis, Animáció 2.: Jobb túlsúlyú kétoldali hippocampális sclerosis), melyet 

gyakoriságban a tumorok, (Animáció 3.: Dysembryoplasticus neuroepithelialis tumor) érfejlődési zavarok 

(Animáció 4.: Cavernosus haemangioma) és corticális dysplasiák (Animáció 5.: Fokális corticális dysplasia) 

követnek. Extratemporális epilepsziában gyakran fokális corticális dysplasia (Animáció 6.: Fokális corticális 
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dysplázia vagy polymicrogyria) és tumor (Animáció 7.: Oligodendroglioma anaplasticum gr.III.) állnak a 

háttérben. Alapvetően az MRI vizsgálat alkalmas ezen elváltozások zömének a tisztázására. Az MRI 

vizsgálatokat részletes klinikai információk alapján célirányosan, optimális technikával kivitelezve célszerű 

elvégezni. Temporális lebeny epilepszia gyanúja esetén vékonyrétegű (maximum 3mm rétegvastagságú), 

coronális, a hippocampus hossztengelyére merőleges „szeleteket” kell megjeleníteni. Így jól ábrázolódhat 

például a mesiális temporalis sclerosis, e terület T2 és FLAIR felvételeken észlelhető hyperintenzitása, 

volumencsökkenése valamint a hippocampus belső struktúrájának felbomlása révén. (Animáció 

8.:Hippocampalis sclerosis jobb oldalon). Ha klinikailag frontális lebeny epilepsziára van gyanú, a 

vékonyrétegű (2-3 mm vastagságú), axiális rétegfelvételek rendkívül informatívak, melyekkel akár diszkrét 

fokális cortikális dysplásiákat is ki lehet mutatni. Előfordul, hogy az epilepszia hátterében nem egy lokalizált 

elváltozás áll, hanem kiterjedtebb, akár több lebenyt érintő vagy mindkét féltekét érintő elváltozás (Animáció 9.: 

Kiterjedt subependymalis szürkeállományi heterotopia), továbbá összetett fejlődési zavarokhoz is gyakran 

társul epilepszia (Animáció 10.: Komplex fejlődési rendellenesség). 

1. animáció: Bal oldali hippocampális sclerosis. 

 

1. animáció: Bal oldali hippocampális sclerosis. 

2. animáció: Jobb túlsúlyú kétoldali hippocampális sclerosis. 

 

2. animáció: Jobb túlsúlyú kétoldali hippocampális sclerosis. 

3. animáció: Dysembryoplasticus neuroepithelialis tumor. 

 

3. animáció: Dysembryoplasticus neuroepithelialis tumor. 

4. animáció: Cavernosus haemangioma. 

 

4. animáció: Cavernosus haemangioma. 

5. animáció: Fokális corticális dysplasia. 

 

5. animáció: Fokális corticális dysplasia. 

6. animáció: Fokális corticális dysplázia vagy polymicrogyria. 

 

6. animáció: Fokális corticális dysplázia vagy polymicrogyria. 

7. animáció: Oligodendroglioma anaplasticum gr.III. 

 

7. animáció: Oligodendroglioma anaplasticum gr.III. 

8. animáció: Hippocampalis sclerosis jobb oldalon. 

 

8. animáció: Hippocampalis sclerosis jobb oldalon. 

9. animáció: Kiterjedt subependymalis szürkeállományi heterotopia. 
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9. animáció: Kiterjedt subependymalis szürkeállományi heterotopia. 

10. animáció: Komplex fejlődési rendellenesség. 

 

10. animáció: Komplex fejlődési rendellenesség. 

Nagyon fontos az optimális MRI vizsgálathoz a klinikailag jól megfogalmazott kérdésfeltevés, hogy ez által 

akár individuálisan is megtervezhető legyen a vizsgálat. 

Igazi kihívást jelentenek azok a betegek, akiknek az optimálisan elkészített MRI vizsgálatuk negatív. A „lézió-

nélküli” fokális epilepsziás betegek aránya eléri a kb. 40%-ot, és nagyobb hányaduk extra-temporális, kisebb 

hányaduk temporalis lebeny epilepsziás. Az MRI képalkotás folyamatos fejlődésével egyre nő azon betegek 

aránya, akik esetén epileptogén léziót lehet kimutatni, így a „negatív” esetekben kb. 5 évente ajánlható az MRI 

vizsgálat újra elvégzése. A „lézió-nélküli” esetekben előtérbe kerülnek a nukleár-medicína képalkotó eljárásai. 

Nukleármedicínai eljárásokra 

A single-photon-emissziós computertomográfia (SPECT) és a pozitron-emisszós-tomográfia (PET) 

vizsgálatoknak jut szerep a preoperatív epilepszia diagnosztikában azokban az esetekben, amelyekben a roham 

kiindulás területére vonatkozó addigi klinikai hipotezist további, kiegészítő információval szükséges 

megerősíteni, továbbá ha morfológiai képalkotó eljárásokkal negatív esetekben epileptogén léziót kell 

felderíteni. Különféle nukleár-medicínai anyagok használatosak, amelyek más és más fiziológiás és patológiás 

anyagcserefolyamatba beépülve jelzésként szolgálhatnak bizonyos epilepsziás történésekre. 

SPECT 

A SPECT vizsgálatot epilepsziában elsősorban regionális agyi vérátáramlás meghatározására alkalmazzák. 

Leggyakrabban Technéciummal jelölt radiopharmakont ([99mTc]-HMPAO vagy [99mTc]-ECD) használnak. 

Vérátáramlás mérések történhetnek iktálisan és interiktálisan is. 

Az epilepsziás gócok interiktális fázisban normális vagy csökkent regionális agyi vérátáramlást mutatnak 

(szenzitivitása kb. 50%), míg iktálisan fokozott perfúzió észlelhető (temporális lebeny epilepsziában 

szenzitivitása 73-97%, extratemporális lebeny epilepsziában 66%). 

PET 

A PET vizsgálat egy glükóz-analóg molekula ([18F]-FDG) révén lehetővé teszi a regionális agyi glükóz 

metabolizmus feltérképezését és ezáltal indirekt módon jellemzi a neuronális aktivitást. Mivel rövid a molekula 

félélet-ideje, a vizsgálat elsősorban interiktális történések detektálására alkalmas. Interiktálisan az epileptogén 

fókusz általában relatív glükóz-hypometabolizmust mutat. A vizsgálat szenzitivitása temporális lebeny 

epilepszia kapcán 70-85%-os, extratemporális epilepszia eseteiben 30-60%-os. 

Képfeldolgozás, megjelenítés 

Az epilepszia sebészeti kivizsgálás kapcsán többféle típusú képalkotó eljárás is történik általában. E különféle 

modalitások információtartalmát össze kell vetni, így jönnek létreaz un. fúzionált képek, melyek három-

dimenziós megjelenítésére is lehetőség van. Ezzel a technikával a különféle képalkotó eljárások multimodális 

adatainak egyre pontosabb topográfiai feldolgozására nyílik lehetőség, mely hozzájárul a pontos rezekció-

tervezéshez a beteg individuális agyi struktúrájának figyelembe vételével. 

2.7. 7. Az EEG vizsgálatok szerepe epilepsziában 

Az EEG vizsgálatok jelentős szerepet játszanak az epilepszia diagnosztikájában. E tekintetben az EEG egy 

specifikus, típusától függően szenzitív vizsgáló eljárnak tekinthető. Epilepszia betegsséget igazol, ha az EEG 

elvezetésben a paroxismális klinikai eseménnyel együtt zajló EEG-rohammintát detektálunk. Epilepszia 

betegség fennállását támogatják az EEG során regisztrált különféle epilepsziára típusos potenciálok. Mindezeket 

lásd részletesen „A komplex agyi tevékenység elektrofiziológiai vizsgálata (EEG)”, ezen belül az „EEG 

alkalmazása a neurológiai gyakorlatban” fejezetben. 

2.8. 8. Az epilepszia kezelése 
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Mivel az epilepszia legfőbb tünete és egyben az életminőséget alapvetően meghatározó faktor leggyakrabban az 

epilepsziás roham, az epilepszia kezelésének célja a tartós rohammentes állapot elérése oly módon, hogy 

életminőséget érdemben befolyásoló mellékhatás ne társuljon. A jelenlegi terápiás gyakorlatban kulcsszerepe 

van a gyógyszeres kezelésnek, az ún. antiepileptikumok alkalmazásának. (Roham-megelőző illetve roham-gátló 

hatásuk bizonyított, azonban a betegséget gyógyító tulajdonsággal valószínűleg nem rendelkeznek, bár egyes 

antiepileptikumok neuroprotektív vonására léteznek megfigyelések.) A gyógyszeres terápia mellett epilepszia-

sebészeti eljárások alkalmazása, életmódra vonatkozó javaslatokra, társ-, és kísérő betegségek kezelésére lehet 

szükség. A terápiában alapelv az „egyénre-szabott” kezelési stratégia kialakítása, mely gyakorlatilag állandó 

mérlegelése a beteg aktuális állapotának és az elérhető kezelési lehetőségeknek. A kezelés kiindulópontja az ún. 

beteg-orientált epilepszia diagnosztika, azaz egy klinikum-etiológia-prognózis specifikus, egyéni 

karakterisztikumokat is alapul vevő betegség klasszifikáció, figyelembe véve a beteg aktuális rohamstatusát, 

komorbid állapotát, nemét, életszakaszát, valamint elvárásait a kezeléssel kapcsolatban. Az epilepszia 

kezelésének alapvetéseit nemzetközi és nemzeti szakmai irányelvek határozzák meg. (Magyarországon a 

Magyar Epilepszia Liga (MEL) vezetősége fogalmazta meg a kezelés irányelveit, mely az Egészségügyi 

Minisztérium szakmai irányelvei között található meg.) 

2.8.1. 8.1. Az epilepszia gyógyszeres kezelése 

A sokévig tartó betegséglefolyás miatt a kezelés változhat, melynek kiemelt csomópontjai: az első roham(ok) 

jelentkezésének időszakában a kezdeti monoterápia megválasztása, majd szükség esetén változtatása; 

antiepileptikum rezisztencia esetén ennek megállapítása és korszerű kezelése; gyógyult epilepszia esetén az 

antiepileptikum terápia befejezése, illetve speciális elvárásoknak kell megfelelni időskorban vagy a 

gyermekvállalás időszakában, tartós vagy átmeneti kísérő betegség(ek)ben (pl. vese-, májelégtelenségben, műtét 

kapcsán), status epilepticus kezelése során. 

Magyarországon több mint 20 gyógyszer-hatóanyag törzskönyvezett az epilepszia kezelésére, az elmúlt 15 

évben jelentősen megnőtt a választás lehetősége. Tartós rohamgátlás céljából alkalmazott szerek: 

acetazolamid, karbamazepin, klobazám, klonazepám, eslikarbazepin, ethosuximid, felbamát, gabapentin, 

lakozamid, lamotrigin, levetiracetám, nitrazepám, oxkarbazepin, fenobarbitál, fenitoin, pregabalin, primidon, 

retigabin, rufinamid, stiripentol, szultiám, tiagabin, topiramát, valproát, vigabatrin, zonizamid. Akut 

rohamgátlás és status epilepticus esetén alkalmazott parenteralis (ampullás kiszerelésben rendelkezésre álló) 

készítmények: klonazepám, diazepám (rektális végbéloldat), levetiracetám, fenitoin, midazolám, propofol, 

tiopentál, valproát. Speciális esetekben és meghatározott epilepszia szindrómákban adandó további 

készítmények: piridoxin, szteroid, ACTH, immunmoduláns kezelés (immunglobulin, azatioprin). 

Fontos az egyes antiepileptikumok molekuláris sajátsága, hatásmechanizmusa, hiszen ezek határozzák meg a 

hatásosságát az adott rohamtípusban vagy epilepszia-formában, valamint farmakokinetikai-, és -dinámiás 

tulajdonságait. 

5.3. táblázat - 1. táblázat: Az antiepileptikumok hatásmechanizmus szerinti 

csoportosítása 
 

Az antiepileptikumok hatásmechanizmus szerinti csoportosítása ([Panayiotopoulos, 2010] 

alapján, részben szerző által módosítva) 

1. Feszültségfüggő Na+ csatorna blokkoló AEk 

• carbamazepin 

• lamotrigin 

• oxcarbazepin 

• phenitoin 

• rufinamid 

2. Több támadáspontú, részben feszültségfüggő Na+ csatorna blokkoló AEk 

• phenobarbital (Na+, Ca2+, GABA, glutamat) 

• topiramat (Na+, Ca2+, GABA, glutamat, karboanhidráz enzim gátló) 
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Az antiepileptikumok hatásmechanizmus szerinti csoportosítása ([Panayiotopoulos, 2010] 

alapján, részben szerző által módosítva) 

• valproat (Na+, Ca2+, GABA, glutamat) 

• zonisamid (Na+, Ca2+, karboanhidráz enzim gátló) 

3. GABA-erg gátlást fokozó AEk (GABA) 

• clobazam (GABAA) 

• clonazepam (GABAA) 

• tiagabin (a neuronok és a gliasejtek GABA felvételét gátolja) 

• vigabatrin (szelektív, irreverzibilis GABA transzamináz gátló) 

4. T-típusú Ca2+ csatorna blokkoló AE (Ca2+) 

• ethosuximid 

5. Ca2+ csatornát moduláló (blokkoló) és neurotranszmitter kibocsátást befolyásoló 

AEk 

• gabapentin 

• pregabalin 

6. Szinaptikus vezikuláris fehérjéhez (SV2A) kötődő AE 

• levetiracetam 

7. Feszültségfüggő Na+ csatorna lassú inaktivációját fokozó AE 

• lacosamid 

8. Feszültségfüggő K+ csatorna serkentő AE 

• retigabin 

9. Karboanhidráz enzim gátló AEk 

• acetazolamid 

• sultiam 

Tartós antiepileptikum kezelést akkor javaslunk általában, ha epilepszia betegséget diagnosztizáltunk (lsd. Az 

epilepszia definíciója fejezet részt). (Az ún. provokált, illetve akut szimptómás epilepsziás rohamok esetén is 

szükség lehet antiepileptikumok alkalmazására, de ez általában átmeneti és részben más szabályok diktálják az 

alkalmazást, mint epilepszia betegség esetén.) Számos tanulmány igyekezett felderíteni, hogy milyen mértékű a 

rohamvisszatérés rizikója az első roham időszakában, különféle betegségállapotokban, ebből következőleg, 

mikor célszerű rohamprevencióként tartósan antiepileptikumot alkalmazni. Már az első nem-provokált 

rohamot követően AE terápia indítása mellett szólnak a következő helyzetek: 

• epileptogén cerebrális lézióra derül fény; 

• ún. malignus epilepszia szindróma állhat a háttérben; 

• az interiktális EEG epilepsziára típusos potenciálokat mutat, mely alapján nagy a valószínűsége az epilepszia 

betegségnek; 

• elhúzódó súlyos roham zajlott; 

• 3 év alatti életkor; 

• potenciális veszélyhelyzet egy elkövetkezhető roham során az adott munka-, és életkörülmények között; 
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• lázgörcs a kórelőzményben. 

Mérlegelni kell továbbá a szakmai szempontok mellett a páciens hozzáállását is, ismertetve számára a 

lehetőségeket és kockázatokat. 

Az antiepileptikum kiválasztásánál számos szempontot kell figyelembe venni. A rohamgátlást szolgáló 

gyógyszer molekuláris tulajdonságaitól függ egyrészt a hatásmechanizmus, amely meghatározó abban, hogy 

mely roham-, vagy epilepszia-típus kezelésében lesz hatékony, másrészt a szer farmakokinetikai -, és dinámiás 

valamint toxicitási tulajdonságai behatárolják az alkalmazhatóságot. A választásban fontos továbbá a beteg 

neme, életkora, életszakasza, ismernünk kell a kísérőbetegségeit, medikációját, gyógyszerforma beviteli 

képességét, életvitelének bizonyos sajátságait. 

A Magyar Epilepszia Liga (MEL) ajánlása az epilepszia kezelésére nemzetközi, tudományos adatokra alapozott 

és a hazai viszonyokra adaptált, több szempontot is figyelembe vevő, a gyakorlatban jól alkalmazható szakmai 

irányelv, melynek kiindulópontja az epilepszia típusa ill. tünettana és az AE-k hatásmechanizmusa, figyelembe 

véve speciális szempontokat (pl. egyes szindrómákat, vagy állapotokat, mint pl. a fogamzóképes korú nők 

esetében) és az AE-ra adott válaszkészéget, rezisztenciát. Mindezek alapján a következő táblázat tartalmazza 

összefoglalóan a különböző terápiás szituációkra vonatkozó AE alkalmazási javaslatokat. 

5.4. táblázat - 3. táblázat: Javaslat az antiepileptikumok választására (MEL konszenzus, 

kiegészítéssel 
 

Javaslat az antiepileptikumok választására (MEL konszenzus, kiegészítéssel) 

A. Első választandó szerek: 
• fokális epilepsziában: karbamazepin vagy lamotrigin 

• generalizált vagy nem kategorizálható epilepsziában: valproát 

B/I. „A” csoportbéli szerekkel nem 

kezelhető (azokra nem reagáló ill. 

mellékhatások miatt azokat nem toleráló) 

betegeknél használatos szerek (bármely 

epilepszia típusban): 

valproát, lamotrigine, levetiracetam, topiramat, karbamazepin, 

oxcarbazepin, klobazam, fenitoin, zonisamid 

B/II. Polirezisztens epilepsziában (A és B/I. 

csoportban 1-1 gyógyszerre rezisztens): 
gabapentin, klonazepam, fenobarbital, pregabalin, lakózamid*, 

retigabin*, vigabatrin, acetazolamid, tiagabin, felbamat, 

primidon, sulthiam, ethosuximid, mesuximid 

C. Speciális helyzetekben és ritka epilepszia szindrómákban 

első választandóként is használható szerek: 

• Fogamzóképes nők: lamotrigin vagy levetiracetam is választható elsőnek bármely epilepszia szindrómában 

(ilyenkor valproat adása nem ajánlott). 

• Időskori (60. életév feletti indulású) epilepszia polimorbiditás, örökletes metabolikus betegség esetén: 
lamotrigin, levetiracetam, gabapentin, valproát. 

• Absence epilepszia: succinimid származékok. 

• Myoclonusokkal járó epilepsziában: levetiracetam, clonazepam. 

• Lennox-Gastaut szindrómában: levetiracetam, lamotrigin, topiramat, rufinamid, felbamat. 

• West szindróma: vigabatrin, ACTH. 

• Benignus centrotemporális epilepszia: valproat, sultiam, oxcarbazepin. 

*az eredeti MEL ajánlásban szereplő táblázat elkészülte után törzskönyvezték Magyarországon. 

Ha más szempont nem érvényesül, fokális epilepszia esetén az első választandó szer a karbamazepin vagy a 

lamotrigin, generalizált vagy nem kategorizálható epilepszia esetén a valprot. A típusos iskoláskori absence 

epilepszia speciális antiepileptikuma az ethosuximid. Benignus centro-temporalis epilepszia esetén az első 
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választandó szer lehet carbamazepin, valproát, oxcarbazepin vagy sultiam. A West szindróma kezelését 

leggyakrabban vigabatrinnal kezdik el, hatástalanság esetén ennek viszonylag gyors kiegészítése szükséges 

ACTH-val. Lennox-Gastaut szindrómában az első választás általában valproát tartalmú készítmény (ebben a 

betegségben ez önmagában viszonylag ritkán vezet tartós rohammentességhez). Fogamzóképes korú nőknél 

mind a generalizált, mind a fokális formakörben elkezdhető a kezelés lamotriginnel vagy levetiracetammal is, 

mivel ilyenkor a valproát adása nem ajánlott a magasabb magzatkárosító kockázat miatt. Időskori epilepsziában, 

polimorbiditás-politerápia esetén, vagy örökletes metabolikus betegség esetén lamotrigin, levetiracetam vagy 

gabapentin is választható elsőként. 

Antiepileptikum terápia beállítása során törekedjünk monoterápiára. A monoterápiára való törékvés alapja a 

többes terápiáknál előfordulható mellékhatások összeadódásának és a gyógyszerinterakcióknak az elkerülése, 

fontos szempont továbbá a beteg számára egyszerűbb gyógyszeralkalmazás is. 

2.8.1.1. 8.1.1. Antiepileptikum adagolás 

A kezdeti monoterápia beállításakor a kiválasztott gyógyszert először kis dózisban, majd fokozatosan emelve 

adagoljuk az első kitűzött céldózisig (a testsúlynak megfelelő illetve az ajánlott terápiás tartomány alsóbb-

középső részére eső dózis). Mérlegeljük a hatékonyságot (rohamstatus alapján) és a mellékhatásokat, majd 

szükség szerint növeljünk a gyógyszermennyiségen a terápiás tartomány magasabb dózisainak megfelelően. 

2.8.1.2. 8.1.2. Alternatív monoterápia és „racionális” politerápia 

Amennyiben a kezdeti monoterápia mellett nem alakul ki megfelelő rohamkontroll, vagy súlyos, ill. 

életminőséget befolyásoló mellékhatás lép fel, ezekben az esetekben antiepileptikum váltás javasolt: egy másik 

monoterápiára (ún. „alternatív monoterápiára”: először az újabb szert felépítjük, majd az elsőt elhagyjuk 

óvatosan) vagy biterápiára, fokozatosan. Hatékonyságbeli különbség nem igazolt a két metódus között. Ismételt 

eredménytelenség esetén további váltás szükséges, ekkor azonban már általában biterápia javasolható. A többes 

(hármas, netán négyes) kombinációk alkalmazása csak ritka, speciális rezisztens esetekben fontolandó meg. 

Minden egyes váltás, mégha „racionális” megfontoláson alapul is, relatíve kockázattal teli időszaknak 

tekinthető. 

Egy nagyszámú beteget bevonó vizsgálat eredményei szerint az első monoterápia beállítása után a betegek 45%-

a lett rohammentes; a fennmaradt rohamok miatt váltott antiepileptikummal kezelt csoportban a második 

antiepileptikum terápia során 10%-ukban, a harmadik után már csak 2%-ukban alakult ki tartósan rohammentes 

állapot. 

„Alternatív monoterápia” idiopátiás generalizált epilepsziákban: az elsőként választott valproát után 

monoterápiaként, a döntően grand mal rohamokkal járó esetekben lamotrigin, levetiracetam vagy topiramat, míg 

döntően myoclonusos rohamok esetén levetiracetam javasolható. Absence epilepsziában alternatív 

monoterápiaként valproát alkalmazható, de a lamotrigin is előnyös lehet. Parciális epilepsziában, elsőnek 

választott karbamazepin vagy lamotrigin után levetiracetam, oxcarbazepin, valproát, illetve topiramat vagy 

zonisamid adását ajánlják. Benignus centro-temporalis epilepszia esetén, attól függően, hogy mi volt az első 

választott szer, hatástalanság esetén válthatunk carbamazepinre (ha nem ez volt az első) vagy valproátra, 

oxcarbazepinre vagy sultiamra. 

A kombinált antiepileptikum terápia racionális hátterében a hatékonyság várható fokozódása áll a 

mellékhatásprofil javulása mellett. (A megfontolások alapjául a rohamok patofiziológiájának és az AE-k 

hatásmechanizmusának, farmakológiai tulajdonságainak egyre bővülő ismerete szolgál.) Az eredményesség 

elsősorban különböző hatásmechanizmusú antiepileptikumok szinergista hatásából, valamint az újabb 

antiepileptikumok előnyösebb mellékhatás-spektrumából és farmakológiai adottságaiból adódhat. Így nemcsak a 

rohamstatus, hanem az életminőséget szintén befolyásoló tényezők javulása is várható pl. kognitív 

állapotjavulás, előnyös testsúlyváltozás, pszichopatológiai tünetek csökkenése révén. A kombinált AE terápia 

szabályai részben tudományos, valid vizsgálatok eredményein, de nagyrészt empírikus alapokon nyugszanak. 

Kiindulás ez esetben is az alapvetően megfogalmazott sokszempontú, személyre szabott választás, továbbá hogy 

a meglévő monoterápia mellé potenciálisan komplementer hatásmechanizmusú szert adjunk (ún. adjuváns 

kezelés). Azonos hatásmechanizmusú szer adjuválása (pl. két Na+ csatorna blokkoló szer adása (karbamazepin-

oxcarbazepin)) az additív toxicitás lehetősége miatt kevéssé előnyös. A kombinációk megválasztásánál a 

„racionális” megfontolás alapja lehet egyrészt a komplementer (viszonylag szelektív, de egymástól eltérő) 

szerek együttes alkalmazásának, másrészt éppen egy széles spektrumú szer beillesztésének a stratégiája 

(utóbbiak: valproát, lamotrigin, levetiracetam, topiramat, zonisamid). 
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Absence epilepszia esetén az ethosuximid-valproát kombinációja, fokális és generalizát rohamok esetén a 

valproát-lamotrigin és a lamotrigin-topiramat szinergizmusa klinikai és kísérletes úton is alátámasztott. 

Retrospektív elemzések és klinikai tapasztalatok alapján „régi, bevált” kombinációknak tekinthetők: a 

carbamazepin-clobazam temporális lebeny epilepsziában, a carbamazepin-valproát és a phenitoin-phenobarbital 

fokális és generalizált rohamokban, ezek alkalmazása azonban visszaszorulóban van. Az újabb 

antiepileptikumok ismeretében generalizált epilepsziában valproát mellé lamotrigint javasolt adjuválni 

elsősorban, de hasonlóan jó hatású lehet a levetiracetam, vagy a zonisamid, és a topiramat. Fokális rohamok 

esetén carbamazepin mellé lamotrigin, carbamazepin vagy lamotrigin mellé levetiracetam, zonisamid, topiramat 

adható. Hatékonyságuk és egyéb jó farmakológiai tulajdonságaik miatt előnyös politerápiát jelenthet a már 

hazánkban is forgalomban lévő legújabb két antiepileptikum: a lacosamid és a retigabin. 

Lennox-Gastaut szindrómában a valproat monoterápia sikertelensége esetén elsősorban lamotrigin, majd 

topiramat, levetiracetam vagy rufinamid hozzáadása jön szóba, de hasznos lehet a valproat-clobazam vagy 

valproat-clonazepam kombináció is. West szindrómában vigabatrin-ACTH rezisztencia esetén benzodiazepinek 

(nitrazepam, clonazepam, clobazam) vagy valproat vagy lamotrigin vagy topiramat illetve piridoxin adjuválása 

jön szóba. Súlyos gyermekkori myoclonusokkal járó epilepsziában (SMEI, Dravet szindróma) a stiripentol add-

on terápia újabb lehetőséget jelenthet a rohamok visszaszorítására a clobazammal, illetve valproattal nem 

kontrollálható állapotokban. 

Ha a bevezetett biterápia mellett rohammentesség alakult ki, az eredeti szer dózisának igen óvatos mérséklése 

megkísérlendő. Általánosságban elmondható, hogy amennyiben az első biterápia nem hatékony, másik 

biterápiát kíséreljünk meg. Amennyiben egy biterápia jelentősen csökkentette a rohamszámot, de nincs még 

teljes rohammentesség továbbá nem alakult ki additív toxicitás, óvatosan megkísérelhető egy harmadik szer 

adása kis dózisban. A kombinált antiepileptikum terápiának több rizikófaktora ismert. Monoterápiánál nagyobb 

arányban számolnunk kell mellékhatás(ok) kialakulásával, gyakoribbak a nem várt interakciók más 

gyógyszerekkel, nagyobb a valószínűsége teratogén bántalom kialakulásának, nehéz vagy akár lehetetlen egy 

adott antiepileptikum hatékonyságának és mellékhatásának a meghatározása, valamint a betegek compliance-t is 

csökkentnek észlelték többes terápia alkalmazásakor. 

Figyelembe kell venni továbbá, hogy az ún. régebbi antiepileptikumok, mint pl. a phenitoin, a carbamazepin, a 

phenobarbital és a primidon jelentős citochrom P450 enzim induktor hatással rendelkeznek, ezáltal jelentős 

gyógyszerinterakciókat okoznak számos, klinikumban gyakran alkalmazott gyógyszerrel. Az újabb 

antiepileptikumok használatával, ezek jóval előnyösebb farmakokinetikai tulajdonságai miatt, a szövődmény 

vagy interakció okozta hátrány kiküszöbölhetővé vált. 

Az újabb antiepileptikumok nemcsak sajátságos és új hatásmechanizmusuk révén hívják fel magukra a 

figyelmet, hanem előnyös mellékhatás spektrumok révén is, mellyel megteremtik a lehetőségét egy hatékony, 

fenntartható terápiának. Így szerepük egyre inkább előtérbe kerül a szindróma specifikus, személyre szabott AE 

terápia megvalósításában (akár mono-, vagy kombinált terápia esetén). 

2.8.1.3. 8.1.3. Az antiepileptikumok mellékhatásai 

Az AEk mellékhatásai három fő csoportba oszthatóak. Az akut dózisfüggő mellékhatások leggyakrabban 

központi idegrendszeri mellékhatások (pl. álmosság, koncentráció-, memóriazavar, hányinger, szédülés, ataxia, 

kettős látás), illetve lehetnek májkárosító vagy hematológiai bántalmak. Akut dózisfüggetlen mellékhatás az 

antiepileptikum okozta hiperszenzitivitás szindróma (AHS) is, mely különböző súlyossági spektrumot mutathat: 

leggyakrabban maculopapulosus bőrelváltozással, ritkán életveszélyes Stevens-Johnson vagy Lyell szindróma 

formájában lép fel; kísérő jelenségek - melyek fontos figyelemfelhívó jelek – társulhatnak: ismeretlen okú láz, 

eosinofília, ízületi fájdalom. AHS-sel leggyakrabban carbamazepin, oxcarbazepin, lamotrigin, phenitoin, 

phenobarbital adása mellett kell számolni. HLA-B*1502 human leukocyta antigen haplotípus esetén magasabb 

rizikót mutattak ki Stevens-Johnson szindróma vonatkozásában, ezért ennek tesztelése javasolható, különösen 

ázsiai származású populációban, ahol ez a haplotípus magasabb arányban van jelen. Dózis-független, 

idioszinkráziás mellékhatás kialakulhat májkárosodás formájában is: carbamazepin, phenitoin, phenobarbital, 

valproát és felbamat mellett. Hasonló módon aplasticus anaemiát okozhat a felbamat, agranulocytosist a 

carbamazepin és a phenitoin, thrombocytopeniát a carbamazepin, a phenitoin, a primidon, a valproat és a 

felbamat. A valproát dózis-függetlenül hepaticus encephalopathiát, illetve főleg gyermekkorban pancreatitist 

okozhat. Krónikus dózisfüggő mellékhatások lehetnek: testsúlyváltozás, hajhullás, hirsutizmus, hormonális 

változások, szexuális zavarok, osteoporosis és cerebellaris károsodás. A valproat esetén ismert, hogy a 

thrombocyta funkció befolyásolása révén fokozhatja a vérzési hajlamot. 

2.8.2. 8.2. Az epilepszia sebészi kezelése 
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A modern epilepszia-sebészeti kivizsgálás és kezelés elterjedése Európában az 1980-as évekre tehető és 

töretlenül és sokirányban fejlődik jelenleg is. Az epilepszia kezelésében alapvetően szerepet játszó 

antiepiletikumok, bármilyen mértékben bővül is a palettájuk, nem biztosítanak minden epilepsziával élő 

számára tartós rohammentességet. Ha az első két, megfelelően megválasztott antiepileptikum terápia nem hoz 

tartós rohammentességet, a további esély erre 5% alatti. A pharmakorezisztens betegek aránya kb. 30% lehet. 

Az eredménytelen antiepileptikum kombinációk kipróbálása nem késleltetheti annak eldöntését, hogy a betegnél 

lehetséges-e epilepszia-sebészeti beavatkozást végezni; különösen igaz ez a temporális lebeny epilepszia esetén, 

ahol a rezektív epilepszia-sebészeti kezelés eredményei jóval meghaladják a gyógyszeres kezelését. 

Az epilepszia-sebészeti beavatkozás indikációja 

Egy epilepszia-sebészeti beavatkozáshoz a következő kritériumoknak kell együttesen teljesülnie: megalapozott 

az epilepszia szindróma diagnózisa, farmakorezisztencia áll fenn, lokalizált az epileptogén zóna, nagy az esély a 

rohammentességre vagy rohamszám csökkenésre, csekély a műtéti rizikó, a beteg motivált a sebészi kezelésre. 

A betegek kivizsgálása 

Az epilepszia-sebészeti kivizsgálás célja azoknak a betegeknek a kiválasztása, akiknél szóba jöhet epilepszia-

sebészeti eljárás alkalmazása terápiás célból, továbbá azoknak a betegeknek az azonosítása is, akiknél ezen 

kezelési lehetőségek nem javasolhatóak. Az epilepszia-sebészeti kezelés sikere attól függ, hogy mennyire 

meghatározható az epileptogén zóna (az a cortex régió, ahonnan az epilepsziás rohamok származnak) és hogy ez 

milyen mértékben távolítható el. A dianosztikai törekvések célja az epilepsziás rohamok kialakulásáért felelős 

epileptogén zóna minél pontosabb lokalizációja, hogy ez lehetőség szerint eltávolításra kerülhessen. Ilyen, 

gyógyulást jelentő eljárások azokban a fokális epilepsziákban valósíthatóak meg, ahol az epileptogén zóna nincs 

fedésben elokvens agykéreg területtel. Amennyiben komplett rezekció nem valósítható meg, palliatív módon 

részleges rezekció is szóbajöhet, mely előnyös lehet egyes esetekben, azonban összességében, jóval kisebb 

eredmény várható egy ilyen beavatkozástól. 

A preoperatív epilepszia kivizsgálás több vizsgálati módszert magában foglaló metodika. Részei strukturális 

képalkotó eljárások, úgy mint különféle mágneses rezonancia (MR) vizsgálatok, továbbá funkcionális vizsgáló 

eljárások, mint az elektroencefalográfia (EEG), videó-EEG monitorozás, funkcionális MR (fMR), single-

photon-emission-computertomográfia (SPECT), positronemissios-computertomográfia (PET) és a 

neuropsychológiai vizsgálat. 

Az MR vizsgálat kulcsfontosságú a kivizsgálásban. Egy nem-léziós esetben (amikor az MR vizsgálat 

epileptogén léziót nem jelez) pusztán a funkcionális eljárásokra hagyatkozva lehet csak az epileptogén zónát 

behatárolni, ami gyakran vezethet invazív eljárás szükségességéhez. Amennyiben a nem-invazív EEG, a 

rohamszemiológia, az MR vizsgálat és a neuropsychológiai vizsgálat eredményeinek analizálása egyező 

lokalizációs (kongruens) eredményt hoznak, a legtöbb temporális lebeny epilepsziás betegnél manapság 

elvégzik a rezektív epilepszia sebészeti beavatkozást invazív vizsgálat nélkül is. Ezekben az esetekben az MR 

vizsgálat leggyakrabban hippocampalis sclerosist, vagy más meghatározott morfológiai bántalmat, pl. focalis 

corticalis dysplasiát jelez. Extratemporális léziós epilepsziák esetén a helyzet gyakran komplikáltabb, mivel az 

EEG és az MR vizsgálatok eredményei gyakran nem konzisztensek, nem hozhatóak egymással egyértelműen 

összefüggésbe. Ez azonban nem jelenti mindenképpen azt, hogy nem lehetséges egy műtéti megoldás.(1. ábra) 

5.12. ábra - 1. ábra: A preoperatív kivizsgálás folyamata 
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A kivizsgálás során kulcsfontosságú a videó-EEG vizsgálat, a habituális rohamok rögzítésére szolgáló videóval 

és a skalpon elhelyezett elektródák által közvetített elekroencefalográfiával. A videóval és skalp-EEG-vel 

együttesen felvett rohamok elemzése viszonylag megbízhatóan szolgálja az epileptogén zóna lokalizációjának 

meghatározását. Ha eredményeikben diszkrepancia észlelhető, lehetőség van invazív EEG vizsgálatokra és a 

cortex elektromos stimulációjára is, hogy megalapozottan lehessen indikálni egy adott beavatkozást, vagy éppen 

elvetni az operatív kezelési lehetőséget. (2. ábra) 

5.13. ábra - 2. ábra: Invazív elektródák 
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Az agykéreg elektromos stimulációja elokvens cortikális területek (pl. a beszéd, a mozgás) behatárolását, ezáltal 

megóvásuk lehetőségét szolgálja. Ezéltal a rezekálandó terület határai meghatározhatóbbak, ha az epileptogén 

zóna elokvens cortikális terület mentén vagy közelében fekszik. Ez történhet a műtét során is, éber pácienst 

vizsgálva vagy extraoperatíve, subduralis vagy sztereotaxiás implantált (mély) elektródákkal, melyeket néhány 

napig (esetleg hétig) alkalmazhatunk. 

Epilepszia sebészeti eljárások 

Műtéttípusok 

Többféle epilepszia sebészeti megoldás létezik kezelésre. 

Az egyik fő csoportot az un. rezektív epilepszia-sebészeti eljárások képezik. 

A rezekció annak a területnek az un. en bloc eltávolítását jelenti, amelyről feltételezhető, hogy az epileptogén 

zóna (tartalmazza a rohamindító zónát). Ez történhet pl. részleges lebeny-rezekció formájában, mint ahogy 

mesiális temporális lebeny epilepszia esetén sokszor ún. elülső temporális lebeny rezekció történik. 

Amennyiben a rezekció egy jól körülhatárolható epileptogén lézió és környezetének eltávolítására vonatkozik, 

lézionektómiáról beszélünk (ilyen beavatkozás történhet például epileptogén lézióként szereplő cavernoma, 

glioma esetén). 

A hemispherectomia a rezekció kiterjesztett formája. 

Az aktuális rohamállapot egyik féletéről a másikra való terjedését akadályozhatja meg a callosotomia. 

A rezektív eljárások mellett léteznek un. funkcionális epilepszia-sebészeti eljárások is, melyek stimuláción 

alapuló eljárások, ide tartoznak a vagus ideg stimuláción (VNS) és a mély agyi stimuláción (DBS) alapuló 

eljárások. 

5.14. ábra - 3. ábra: Rezektív epilepszia-sebészeti eljárások 
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Rezektív eljárások temporális és extratemporális lebeny epilepsziák esetén 

A mesiális temporális lebeny epilepszia hippocampalis sclerosissal az egyik leggyakoribb fokális epilepszia. 

Gyakori az antiepileptikum-rezisztencia, amely esetekben tartós életminőség javulást a műtéti megoldás hozhat, 

szemben a gyógyszeres kezeléssel. Temporális lebeny epilepsziában az ún. részleges elülső temporális 

lobectómia a leggyakoribb műtéti eljárás. Eltávolításra kerülnek: a temporális lebeny pólusa és a laterális 

temporális cortex egy része, valamint a mesiotemporális struktúrák: az uncus, az amygdala és a hippocampus 

feje és teste és az alatta fekvő gyrus parahippocampalis egy része. Elektrocorticográfiás kontroll ez esetben 

általában nem szokott történni. 

Neocorticalis temporális lebeny epilepsziában az epileptogén área kiterjedtségétől függően többféle rezekció 

típus lehetséges, ezen esetkben az intraoperatív elektrocorticográfiás kontroll gyakoribb. 

Extratemporális epilepszia esetén a műtét kiterjesztése az epilepszia-sebészeti kivizsgálás eredményétől függően 

individuális, nagysága a lézionektómiától a lobectómiáig terjedhet. A műtét az esetektől függően intraoperatív 

elektrocorticográfiás kontroll mellett történik. Amennyiben a tervezett minimális rezekciót követően az 

intraoperatív elektrocorticogram perilaesionális tüske aktivitást jelez, agyi dysgenesisek esetében ezt a területet 

is lehetőség szerint rezekálni kell. 

Hemispherectomia, hemispherotomia 

Súlyos, farmakorezisztens, gyakori és balesetveszélyes rohamokkal valamint diffúz vagy multiplex féltekei 

lézióval járó esetekben szóbajön a hemispherectomia vagy hemispherotomia mérlegelése. Kevés kivételtől 

eltekintve ez a beavatkozás, olyan betegek esetén szokott megvalósulni, akiknek súlyos hemiparesise van, akik 

érdemben nem tudják a kezüket használni. A beavatkozást, illetve rizikóját e gyermekeknél a gyakori 

balesetveszélyes rohamok valamint a sikeres műtét után javulást mutató neurokognitív eredmények miatt is 

mérlegelni kell. A műtét utáni rohammentesség aránya hasonlóan jó a temporális lebeny epilepszia műtétekéhez. 

kezelésre. A három leggyakoribb laesió, amikor sor szokott kerülni a beavatkozásra, a perinatalis hypoxiás 

károsodás, a kiterjedt kétoldali dygenezis és a Rasmussen féle krónikus encephalitis, de indikációt jelent még 

hemimegalencephalia, Sturge-Weber szindróma, stroke, kiterjedt perinatális vagy postencephalitises noxa. 
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Palliatív epilepszia sebészeti beavatkozások 

Callosotomia 

A corpus callosum szétválasztása (callosotomia) egy palliatív eljárás, amelynek célja az epilepsziás rohamok 

szétterjedésének gátlása. Olyan esetekben jön szóba, ahol a cortex diffúz epileptogén bántalmával állunk 

szemben, gyakori, összeeséssel járó rohamokkal. Ez általában Lennox-Gastaut szindrómában fordul elő. A 

komplikációk („split-brain szindróma”, alsó végtag bénulás) nem ritkák. 

Többszörös subpiális bemetszés 

A többszörös subpiális bemetszés technikáját azokra az esetekre fejlesztették ki, amelyekben az epileptogén 

zóna elokvens áreában helyezkedik el, ezáltal azt nem lehet rezekálni. A műtéti eredmények jelentősen 

alulmaradnak a rezektív eljárásokhoz képest. 

Műtéti eredmények 

Kontrollált, követéses vizsgálatok azt mutatták ki, hogy temporális lebeny rezekció után a betegek 

kétharmadában alakul ki rohammentesség (Táblázat 1). A betegek zöme továbbra is szed antiepileptikumot, egy 

részük, akik a gyógyszeres terápia abbahagyása mellett döntött, a leállítás után is rohammentes marad. Beszéd-

domináns féltekei temporális lebeny rezekciót követően fennáll a kockázata a postoperatív verbális-memória 

deficit kialakulásának, különösen akkor, ha a preoperatív neuropsychológiai vizsgálat az átlagnak megfelelő 

vagy jobb memória funkciót detektál (azaz nincs memória-deficit preoperatíve). 

Neocortikális epilepsziákban, ahol a rohamok kiindulása a mesiális temporális lebenyen kívül esik, az 

epileptogén zóna és ezáltal a rezekálandó régió behatárolása lényegessen nehezebb. A postoperatív eredmények 

általában rosszabbak a temporális lebeny epilepszia műtéti megoldásához képest. A komplikációk a rezekció 

helyétől és az elokvens területek közelségétől függenek. 

Az epilepszia-sebészeti beavatkozások komplikációi 

Az epilepszia sebészeti eljárások során a beavatkozás jellegétől illetve lokalizációjától is függően 

előfordulhatnak komplikációk. A rezektív epilepszia-sebészeti beavatkozások során a statisztikai adatok alapján 

a következő morbiditás és latelitás adatokat észlelték: 

Elülső temporalis lebeny rezekció 

Vizsgált betegek száma: 1911. Morbiditás (infectio, vérzés, hemiparesis, hemianopia, afázia, akut 

hydrocephalus, memória deficit, split-brain szindróma, psychés zavar): 5.1%. Letalitás: 0.5%. 

Extratemporális rezekció 

Vizsgált betegek száma: 432. Morbiditás (infectio, vérzés, hemiparesis, hemianopia, afázia, akut hydrocephalus, 

memória deficit, split-brain szindróma, psychés zavar): 5.8%. Letalitás: 0%. 

Hemispherectomia (a betegek zömében anatómiai hemispherectomia történt, nem funkcionális) 

Vizsgált betegek száma: 84. Morbiditás (infectio, vérzés, hemiparesis, hemianopia, afázia, acut hydrocephalus, 

memória deficit, split-brain szindróma, psychés zavar): 16.7%. Letalitás: 3.6%. 

Callosotomia 

Vizsgált betegek száma: 130. Morbiditás (infectio, vérzés, hemiparesis, hemianopia, afázia, acut hydrocephalus, 

memória deficit, split-brain szindróma, psychés zavar): 9.2%. Letalitás: 1.5%. 

Stimuláción alapuló epilepszia-sebészeti eljárások 

VNS 

VNS kezelés beállítása után még hónapok elteltével is várható rohamszám csökkenés a betegeknél, bár 

összességében a statisztikai adatok alapján teljes rohammentesség a betegek viszonylag kissebb hányadában 

alakul ki. Ugyanakkor, a betegek nagy részénél a hangulat javulását és életmódbeli aktivitás-fokozódást 
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mutattak ki a követéses vizsgálatok. A komplikációk között szerepel a rekedtség, lokális paraesthesia, köhögés, 

melyek a beállítás változtatásával mérséklődni szoktak. 

DBS 

A terápia-rezisztens epilepsziával élők egy csoportjában a kezelés egyik alternatívája lehet az elülső thalamus-

mag elektromos ingerlése (mindkét oldali). A terápiás hatás alapját valószínűleg a basalis ganglionok 

epilepsziás aktivitást (terjedést) gátló szerepe képezi. Az eljárás biztonságossságához az MR-vezérelt célpont-

meghatározás és a modern stereotaxiás apparátus alkalmazása járul hozzá. Az eljárást kontrollált vizsgálatok 

eredményei alapján engedélyezték, meghatározott esetekben kivitelezhető. Az eddigi adatok kb. 20-25%-os 

rohammentességre utalnak, mely igéretesnek mondható, hiszen sokukban rezektív epilepszia-sebészeti 

beavatkozás nem alkalmazható vagy a VNS kezelés nem hozott eredményt. 

2.9. 9. Epilepsziával kapcsolatos differenciáldiagnosztikai 
megfontolások 

Az epilepsziás rohamok és differenciáldiagnosztikájuk mindennapi feladatot jelentenek a neurológiai 

gyakorlatban és a sürgősségi ellátásban. A gondos anamnézis kiemelt fontosságú, döntő a 

differenciáldiagnosztikában és a vizsgálati leletek értékelésében is alapvetően meghatározó. Az epilepsziás 

rohamok olyan paroxismális jelenségek, melyek viszonylag rövid ideig tartó észlelési/ézékelési zavarral, 

megváltozott magatartartással és tudatzavarral járnak. A rohamok igen sokféleképpen zajlhatnak, emiatt számos 

differenciáldiagnosztikai kérdést vethetnek fel. 

Kiragadható néhány jellegzetes tünet vagy vizsgálati eredmény a differenciálás folyamatából, mely nagy 

segítséget jelenthetnek a különféle eredetű paroxysmális események differenciálásában, mágis azt kell 

mondanunk, hogy mindig a rosszullét egészét egységében kell értékelni, tovább, hogy a megadott jellemzők 

általánosságban és a rosszullétek zömére jellemzőek, és az egyes rosszullétek tekintetében lehetnek eltérések. 

Az epilepsziás roham: tartama általában 10-180sec, a szemek általában nyitottak a roham során. Számos és 

sokféle motoros jelenség észlelhető, de ezek igen jellegzetesek; megjelenhetnek automatizmusok, tónusos, 

verzív jelenségek és klonizáció vagy tónusfokozódással együttesen klonizáció (tónusos-klónusos tünetek), 

valamint ezek egymást követő kombinációi. A rohamok során általában megszűnik a beszédkészség és a 

rohamot követően fokozatosan, sokszor afáziás időszakot követően tér vissza. Típusos tünete az epilepsziás 

rohamoknak a bevezető auratünet. A rohamokat követő reorientáció gyakran elhúzódó, fokozatos. Az EEG 

roham során jellegzetes eltérést, un. rohammintát mutat. A rohamoknak viszonylag ritkán van egyértelmű 

kiváltó faktora, de ha van, az mindig hasonló jelenség. 

A syncope: tartama leggyakrabban néhány secundumtól fél percig terjedő, a szemek nyitott helyzetűek vagy 

félig nyitottak. A syncope jellegzetesen tónustalan összeeséssel jár, tónustalan állpottal jár, de megjelenhetnek 

irreguláris myoclonusok és tónusos megfeszülés is (a mindennapi gyakorlatba főként, ha nem alakulhat ki 

vízszintes testhelyzet). 

Syncope után nem szokott beszédzavar lenni. A tünetek kezdete a syncope során is jellegzetes: vegetatív 

prodroma tünetek mutatkoznak előtte akár percekig. A reorientáció gyors. Ha történik EEG rögzítés, syncope 

alatt generalizált lassulást, majd aktivitás depressziót észlelünk. Kiváltó faktora lehet pl. megijedés, fájdalom, 

mictio. 

A psychogén nem epilepsziás roham (PNER): tartama nagyon változó. A szemek jellegzetesen csukva 

vannak, gyakran összeszorítottak. A motoros jelenségekre jellemző a hullámzó intenzitás: felerősödőek és 

lecsengőek és jellegzetesen nem sztereotípek, azaz különfélék rosszullétről rosszullétre. A beszéd általában, 

halk, elhaló, sokszor dadogó jellegű. A kezdet igen variábilis, hosszú bevezető tünettel járhat. A reorientáció 

gyakran lassú, „hol jobb, hol rosszabb” váltakozásával. Az EEG: fiziológás ébrenlétnek megfelelő képet mutat. 

Kiváltó faktor a szuggesszió. 

A parasomniák: tartama secundumoktól néhány percig terjedő. A szemek nyitottak. Néhány célirányosnak tűnő 

automatizmus észlelhető. Nincs beszédzavar. Nincs bevezető tünet. Visszaalvás esetén nem beszélhetünk 

reorientációról. Az EEG elkülönítheti, hogy a jelenség direkt non-REM alvásból vagy REM alvásból alakult ki. 

Kiváltó faktor lehetnek pl. bizonyos gyógyszerek. 

2.9.1. 9.1. Az epilepsziás roham 
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Az epilepsziás rohamok klinikai megjelenése, tünettana igen változatos. A rohamok tünetei a korábban leírt 

négy nagy „tüneti dimenzióban” játszódhatnak (sensorium, motorium, vegetatívum és a tudat). Minden egyes 

rövid, nem epilepsziás eredetű, de a fenti dimenziókban zavart keltő bántalom alapvetően 

differenciáldiagnosztikai lehetőségként merül fel az epilepsziás roham mellett. Így pl. egy vizuális aurával járó 

migraine (senzoros vezető tünet), egy egyoldali, ritmikus remegéssel járó psychogén, nem epilepsziás roham 

(motoros tünet), vagy egy primér cardialis asystolia okozta syncope (tudatzavar). 

Mind az epilepsziás rohamot, mind a differenciáldiagnsoztikai szempontból felmerülő egyéb klinikai 

jelenségeket szemiológiai megközelítéssel kell megvizsgálni. Az epilepsziás rohamoknak, de pl. a syncopénak 

is, van egy jellegzetes időbeli lezajlása, melynek során a különféle tünetek jellegzetesen változnak, illetve 

követik egymást. Például, epigastriális aura után megjelenő oralis és manuális automatizmus, 

psychomotor/automotor rohamra jellemző vagy syncopé esetén a vegetatív prodroma tünetek után tudat-, és 

tónusvesztés lép fel, végül myoklónusok is megjelenhetnek. 

Sajnos, az epilepsziás rohamok és nem epilepsziás eredetű rosszullétek szemiológiai vonásai nagyon 

hasonlatosak lehetnek egymáshoz, főként egy-egy kiragadott jelenség tekintetében, és ha részleges információ 

áll róluk rendelkezésre (jellegzetesen a mindennapi szituációban, úgymond elmondásra alapozott adatok állnak 

rendelkezésre), így téves következtetések levonásához vezethetnek. 

2.9.2. 9.2. Syncope 

Syncopéban az agy globális perfúziós elégtelensége vezet tudatzavarhoz. Két fő csoportjuk a neurogén (pl. a 

vasovagalis) és a cardiogén (pl. a sick-sinus syndroma) eredetű syncopék. 

Syncopét az epilepsziás rohamtól elkülöníteni, mindennapi gyakori feladat a neurológiai és belgyógyászati 

sürgősségi tevékenység során. A különbségtétel sokszor lehet egyszerű, de nem mindig magától értetődő, pl. ha 

a syncope nem a megszokott formában zajlott. A syncopék során általában észlelhető motoros tünet. Egészséges 

vizsgált személyek indukált syncopéi alatt 90%-ban léptek fel motoros tünetek, tónusos megfeszülés vagy 

klónusos rángás, melyek hasonlatosak voltak az epilepsziás rohamok tüneteihez. Ellenkezőleg, epilepsziás 

rohamok is járhatnak minimális vagy egyáltalán nem észlelhető motoros tünettel, lényegében csak tudatzavarral 

vagy érzészavarral. Emiatt a differenciáldiagnózis során nem elegendő a motoros tünetek jelenléte vagy 

kizárása, hanem azok megjelenése, kiterjedtsége, többi tünettel való összefüggése is fontos. 

Célzott auto-, és heteroanamnézis segítségével a betegek nagyobb részében differenciálható a rosszullét. 

Syncopéra tipikusan jellemző vonások a syncope előtti prodroma, mely pl. izzadással, forróság-, hidegség-

érzéssel, palpitatio érzéssel, fülzúgással, beszűkülő látással, látáselhomályosodás megélésével járnak, a szemek 

többé-kevésbé csukva vannak. Tónusvesztéssel járó epilepsziás roham is létezik azonban (atóniás roham), mely 

generalizált formában ritkán lép fel minden más tünet nélkül (jellegzetes például Lennox-Gastaut 

szindrómában). 

Egy epilepsziás roham jellegzetes vonásai lehetnek a fejverzió, a cianózis és a hosszantartó posztiktális 

zavartság. Egy egyszerű klinikai jel az elkülönítésre, a nyelvharapás; jellemzően epilepsziás rohamokban lép fel, 

ritkán egyéb rosszullétekben is, de karakterisztikus, hogy epilepsziás roham kapcsán a nyelv oldalsó része, míg 

syncopéban vagy psychogén, nem epilepsziás rohamban a nyelv hegye sérül. 

Az epilepsziás rohamok során gyakran zajlanak vegetatív változások. Ezek lehetnek súlyosak, életet 

veszélyeztetőek is, és olykor belgyógyászati differenciáldiagnosztikai kérdést jelenthetnek, mint például az 

iktális asystolia és iktális apnoe. Ilyenkor a tünetek maszkolt formában jelenhetnek meg: az asystolia okozta 

tudatvesztés és rángások maszkolhatják a pl. jelen lévő automatizmusokat. Epilepsziás rohamhoz köthető iktális 

asystoliában is indikált a pacemaker implantációja. 

2.9.3. 9.3. Psychogén, nem epilepsziás rohamok 

Epilepszia centrumok, epilepszia-monitorozó egységek adataiból az derült ki, hogy az epilepsziás rohamok 

viszonylag gyakori differenciáldiagnosztikai problémakörét jelentik az un. psychogén, nem epilepsziás rohamok 

(PNER). Leggyakrabban fiatal nők érintettek. 

Psychogén eredetre gyanút kelthet pl. ha csak mások előtt, társaságban, esetleg éppen az egészségügyi dolgozók 

ottlétekor lép fel a roham (bár a monitorozó egységekben ennek éppen ellenkezőjére is van példa), de 

figyelemfelhívó lehet adott esetben az antiepileptikum rezisztencia is, az anamnézisben előforduló bizonyos 

kórképek, mint pl. a fibromyalgia vagy chronicus fájdalom, és sokat mondó lehet az anamnézis felvétel során 
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mutatkozó nagyon részletező, ugyanakkor szerteágazó (és nem sztereotíp) tüneteket megjelenítő beszámoló is. 

Ezen esetekben standardizált psychiátriai kérdőívek, mint pl. az MMPI teszt (Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory) segíthetnek pozitivitásukkal a diagnosztikában. 

A psychogén eredetű rosszullétek igen változatos lefolyásúak lehetnek, jellegzetes tünetei a kifeszült test, a 

lecsukott, összeszorított szem, a megtartott tudat melletti kétoldali motoros aktivitás, a dadogó beszéd. 

Epilepsziás rohamok társulhatnak psychogén, nem epilepsziás rohamokkal (pl. rezektív epilepszia-sebészeti 

beavatkozás után is, vagy javuló rohamstatus esetén). 

A valódi diagnózist az anamnesztikus adatokkal egybevetve gyakran csak videó-EEG monitorozással lehet 

felállítani. 

2.9.4. 9.4. Alvásbetegségek 

A frontális lebeny epilepsziában gyakori éjszakai rohamok fontos differenciáldiagnosztikai tényezői a 

parasomniák. A parasomniákon belül megkülönböztetünk non-REM („rapid eye movement“) parasomniákat (pl. 

alvajárás) és REM parasomniákat (pl. REM fázis alatti viselkedészavarok). Előbbiek elsősorban fiatal 

életkorban, utóbbiak későbbi életszakaszokban jelentkeznek. 

Elalvás során a végtagokban myoclónusok jelentkezhetnek fiziológiásan, melyek elkülöníthetőek az epilepsziás 

myoclonusoktól pl. juvenilis myoclonusos epilepsziában. 

A narcolepsia kataplexiával is járhat, mely összeeséshez vezethet. A kataplexia típusosan emocionális hatásra is 

kiváltódó jelenség, de ugyanez lehet a triggere az un. „startle-rohamok”-nak is. Narcolepsiára a rövid 

tónusvesztés a jellemző, mely sokszor csak poligráfiás videó-EEG monitor igénybevételével különíthető el az 

epilepsziás negatív myoclonustól és akinetikus rohamtól. A narcolepsia további típusos tünetei, mint pl. a 

hypnagog hallucináció vagy az alvási paralysis segítenek elkülöníteni az epilepsziától. 

2.9.5. 9.5. További megbetegedések 

Az epilepsziás rohamokat időszakosan el kell különíteni a gyakran fellépő átmeneti agyi keringési zavaroktól 

(transiens ischaemiás attackoktól (TIA). 

A TIA-k típusosan úgymond negatív (azaz deficit) tünettannal (pl. paresissel, afáziával) járnak, melyek 

megjelenhetnek egy epilepsziás roham posztiktális fázisában, akár úgy, hogy más szembeötlő rohamtünet lett 

volna. 

Migraine esetén 15-20%-ban mutatkoznak auratünetek, melyek epilepsziás rohamtünet benyomását kelthetik. A 

migrénes auratünetek időtartama általában hosszabb (jellemzően 20-30 perc, maximum 60 perc), mint az 

epilepsziás auráé (másodpercek); ugyanakkor a vizuális epilepsziás aurák tarthatnak hosszabb ideig, akár 

percekig is. Hozzátartozik ehhez az is, hogy az epilepsziás rohamokhoz (viszonylag ritkán, 2-4%-ban) 

periiktális fejfájás is társulhat, továbbá, hogy az epilepsziával élő betegeknek interiktálisan viszonylag gyakran 

van fejfájásuk. 

Valódi nehézséget a gyermekek okcipitális epilepsziájának diagnosztizálása okozhat, ahol a rohamok vizuális 

aurával, posztiktális fejfájással, émelygéssel, hányással járnak. A fejfájások nemzetközi klasszifikációs 

rendszerében létezik egy ún. „migralepsy“ („epilepsziás migrén”(?)) entitás, melyet az epilepszia és a migraine 

határmezsgyéjének tekintenek, bár más szerzők kételyüket fejezik ki létezésével kapcsolatban. 

Összegzésképpen azt mondhatjuk el, hogy az epilepsziás roham az un. paroxizmális klinikai jelenségek egyike. 

Az epilepsziás rohamok, attól függően, hogy mely agyterület bevonásával zajlanak, igen változatos 

szemiológiával járnak. Célzott anamnézisfelvétel szükséges az epilepsziás rohamok megállapításához és 

differenciáldiagnosztikájukhoz. Az EEG specifikus (de nem szenzitív) differenciáldiagnosztikai eszköz lehet. 

Amennyiben nincs elegendő diagnosztikus adat, a beteget epilepszia-centrumban javasolt kivizsgálni. 

2.9.6. Tesztkérdések 

Válassza ki az alábbi a kérdésekre adható legteljesebb helyes választ! 

1. Mit takar az epilepszia kifejezés? (B) 
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A. epilepsziának neveznek minden rohammal járó megbetegedést 

B. az epilepszia egy heterogén betegségcsoport összefoglaló kifejezése 

C. bizonyos neurofiziológiai jelenségek patológiás módosulásait értjük alatta 

2. Melyik állítás igaz az epilepszia eredetére vonatkozóan? (C) 

A. egységes etiológiájú 

B. stroke és gyulladásos idegrendszeri betegségek okozzák 

C. mind a patomechanizmus, mind az etiológiai sokrétű 

3. Mely életszakaszokban a legnagyobb az epilepszia incidenciája az epidemiológiai adatok alapján? (B) 

A. felnőttkorban és időskorban 

B. csecsemő-, és gyermekkorban, valamint 60 éves kor felett 

C. csecsemőkorban és felnőttkorban 

4. Mi jellemző az epilepszia klasszifikációjára?  (B) 

A. egységes és változatlan rendszerben áttekinthető 

B. a diagnosztikus fejlődéssel párhuzamosan változó, fejlődő 

C. csak a roham besorolás alapján tesz különbségeket 

5. A Nemzetközi Epilepszia-ellenes Liga 2010-ben publikált legújabb klasszifikációs rendszeres alapján: 
(A) 

A. az epilepsziák három fő csoportba sorolhatóak: a jellegzetes elektro-klinikai képet mutató epilepsziák 

csoportjába, az epilepszia-sebészeti szempontból megkülönböztetett szindrómák és a szindrómába nem 

sorolható epilepsziák csoportjaiba. 

B. az epilepsziák három nagy csoportba sorolhatóak: a fokális, léziós epilepsziák, a multifokális léziós 

epilepsziák és a generalizált epilepsziák csoportjaiba 

C. az epilepsziák három nagy csoportba sorolhatóak: a fokális, a multifokális és a nem meghatározható 

epilepsziák csoportjába 

6. A juvenilis mioklónusos epilepszia (JME) hova sorolható a a fenti klasszifikációs rendszer (ILAE, 

2010) alapján?  (A) 

A. a serdülőkori (14-18ék) és fiatal felnőttkori elektro-klinikai szindrómák közé 

B. a fokális epilepsziák közé 

C. a Gyermekkori epilepsziák ((kisgyermekkori (1-6ék) és gyermekkori (6-14ék)) elektro-klinikai 

szindrómák közé 

7. Milyen nagy csoportjai vannak az epilepsziás rohamoknak? (C) 

A. fokális, multifokális és generalizált 

B. fokális és generalizált 

C. az ILAE legújabb klasszifikációs ajánlása szerint az epilepsziás rohamok három nagy csoportba 

sorolhatóak: generalizált, fokális vagy nem kategorizálható rohamok csoportjaiba. 

8. Jellemzően generalizált rohamok csoportjába sorolhatóak az alábbi rohamok:  (C) 
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A. myoclonusos roham, típusos absence roham, somatosensoros aura 

B. myoclonusos roham, epilepsziás spazmus, típusos absence roham 

C. myoclonusos roham, típusos absence roham, szemhéj mioklónussal járó absence roham 

9. Jellemző a hippocampalis sclerosissal járó temporális lebeny epilepszia esetekre, hogy:  (B) 

A. csak fiatal felnőttkorban kezdődnek 

B. az esetek kb. felében pozitív az anamnézis egy korai életidőszakban zajlott idegrendszeri megbetegedés 

vonatkozásában, mely leggyakrabban komplikált lázgörcs 

C. az életkor előrehaladtával csökken a rohamszám 

10. Az antiepileptikum rezisztens esetek hátterében leggyakrabban a következők állnak: (A) 

A. hippocampalis sclerosis és kortikális fejlődési zavarok 

B. ischaemiás és vérzéses stroke 

C. juvenilis myoclonusos epilepszia generalizált tónusos-klónusos rohamokkal 

11. Krónikus fokális epilepszia esetén – az epileptogén lézió kimutatása érdekében - javasolt a 

követekező vizsgálat:  (C) 

A. koponya CT kontrasztanyaggal és angiográfiával 

B. koponya MR vizsgálat kontrasztanyaggal, jól megfogalmazott klinikai kéréssel 

C. ún. epilepszia protokoll szerinti koponya MRI vizsgálat elvégzése szükséges, jól megfogalmazott klinikai 

kéréssel 

12. Az általában sokéves betegséglefolyás során a kezelésre jellemző: (B) 

A. kezdetben monoterápiára törekvés, majd ha szükséges ennek változtatása másik mono-, vagy kombinált 

(kettős) terápiára, gyermekvállalás (teherbeesés esetén) ennek leállítása 

B. a kezdeti monoterápia megválasztása, majd szükség esetén változtatása; antiepileptikum rezisztencia 

esetén ennek megállapítása és korszerű kezelése, fokális epilepszia esetén epilepszia-sebészeti kivizsgálás 

kezdeményezése 

C. kezdetben monoterápiára törekvés, majd új antiepileptikum forgalomba kerülésekor ennek bevezetése a 

terápiába, gyógyult epilepszia esetén az antiepileptikum terápia befejezése 

13. Ha más szempont nem érvényesül, az első választandó szer: (C) 

A. fokális epilepszia esetén levetiracetam, karbamazepin, generalizált epilepszia esetén topiramat és 

zonisamid, típusos iskoláskori absence epilepszia speciális antiepileptikuma az ethosuximid 

B. fokális epilepszia esetén valproát és karbamazepin, generalizált epilepszia esetén levetiracetam és 

topiramat 

C. fokális epilepszia esetén: a karbamazepin vagy a lamotrigin, generalizált vagy nem kategorizálható 

epilepszia esetén a valproát, a típusos iskoláskori absence epilepszia speciális antiepileptikuma az 

ethosuximid. 

14. Egy epilepszia-sebészeti (rezektív) beavatkozáshoz a következő kritériumoknak kell együttesen 

teljesülnie:  (B) 

A. antiepileptikum rezistencia áll fenn, a beteg fiatal 
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B. megalapozott az epilepszia szindróma diagnózisa, farmakorezisztencia áll fenn, lokalizált az epileptogén 

zóna, nagy az esély a rohammentességre vagy rohamszám csökkenésre, csekély a műtéti rizikó, a beteg 

motivált a sebészi kezelésre. 

C. antiepileptikum rezisztencia áll fenn, és a betegnek naponta vannak rohamai 

15. Az epilepsziás rohamok differenciáldiagnosztikájában a következő tényezők érvényesülhetnek: 
(B) 

A. Az epilepsziás rohamok mindig ugyanúgy zajlanak, mindig sérüléssel járnak 

B. Az epilepsziás roham: tartama általában 10-180sec, a szemek általában nyitottak a roham során, számos és 

sokféle motoros jelenség észlelhető, leggyakrabban tudatzavarral társul. 

C. Az epilepsziás rohamok gyakori differenciáldiagnosztikai problémakörét jelentik az un. psychogén, nem 

epilepsziás rohamok (PNER), leggyakrabban fiatal nők érintettek. A PNER rosszullétek igen változatos 

lefolyásúak lehetnek, jellegzetes tünetei a kifeszült test, a lecsukott, összeszorított szem, a megtartott tudat 

melletti kétoldali motoros aktivitás, a dadogó beszéd. Sosem társulnak epilepsziával. 
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3.1. 1. Bevezetés 

A hangzatos cím azt a benyomást keltheti az olvasóban, hogy a fejezet felöleli a pszichiátriai és a neurológiai 

betegségek következtében kialakuló kognitív zavarok szinte összes területét. Őszintén be kell vallani, hogy a 

jelen fejezet ennél sokkal szerényebb vállalkozást takar. A fejezet anyaga nem fogja azt a szemléletet tükrözni, 

amit elsősorban a cím sugall, hogy léteznek a fejünkben úgynevezett, jól elkülönült kognitív rendszerek. Ez a 

nézet egy sajátos filozófiai szemléletet tükröz. Ez a szemlélet a funkcionalizmus. A funkcionalizmus azt vallja, 

hogy kognitív képességeink, sőt saját tudatunk független az agytól. Ez az elmélet azt tartja, ha megértjük, 

hogyan is működik megismerésünk (kognitív képességünk), akkor az szinte korlátlanul átültethető, 

implementálható más fizikai entitásba, például egy komputerbe. Ha valaki manapság az interneten rákeres a 

kognitív rendszerek címszóra, akkor meglepődve tapasztalja, hogy a komputertudományok világába csöppen. 

Tény és való, hogy a modern komputertudomány és a mesterséges intelligencia kutatás képes egész fejlett 

megismerő ágenseket létrehozni, ezek azonban messze elmaradnak az emberi tudat és lelki működés 

képességeitől. Bár igaz az is, hogy ezen tudományok azt is jósolják, hogy pár évtizeden belül gondolkodó 

gépeink lesznek, melyek felül fogják múlni az emberi értelmet. Lehetséges, hogy így van. Hogy mit hoz a jövő, 

azt senki sem tudja. Azonban azt is el kell mondani, hogy ezek a gépek merőben más, nem emberi intelligenciát 

fognak képviselni. 

Természetesen nem tagadom, hogy léteznek kognitív képességek. Ilyen a nyelv, a gondolkodás, a memória, 

figyelem, hogy csak párat említsek. Ezek zavarairól egyetlen fejezetben írni megint csak óriási vállalkozás 

lenne. Ezen kognitív képességek zavarairól más fejezetekben találhat az olvasó bővebb információt. 

Az is igaz, és ezzel a cím másik nézetével egyet kell értenem, hogy a modern neuropszichológia és 

idegtudomány rendszerszemléletű. Mikor Paul Broca (1824-1880) francia orvos, sebész és antropológus leírta 

Tan páciensének esetét, Broca a lokalizációs nézet megszületésénél bábáskodott. A lokalizácionizmus nézete 

szerint bizonyos kognitív funkciók jól körülírt agyi területhez kapcsolódnak. Broca motoros afáziás eseténél 

leírta, hogy a betegnél tapasztalható beszédképtelenség a frontális lebeny alsó részének sérüléséhez kapcsolódik. 

1873-ban Carl Wernicke (1848-1905) német orvos leírt egy másik esetet, mely tünetileg Broca afáziás 

betegének a tükörképe volt. Wernicke betege képes volt folyékonyan beszélni, csak a hozzá intézett beszédet 

nem értette. A lézió helye a bal temporális lebeny felső és hátsó részében volt. Mindkét eset arra engedett 

következtetni, hogy a beszédértésért és kivitelezésért jól körülírható területek felelősek. John Hughlings Jackson 

(1835-1911) a brit neurológia atyja később módosította a klasszikus lokalizációs elméletet. Nézete szerint a 

kognitív, mentális funkcióknak hierarchikusan rendeződött idegrendszeri háttere van. Ha valamelyik magasabb 

központ kiesik, az alacsonyabb rendű központok átvehetik annak működését. Ez a hierarchikus lokalizációs 

elmélet. Később Wilder Graves Penfield (1891-1976) kanadai Nobel díjas idegsebész visszatért az eredeti 

lokalizációs tanhoz, szerinte minden funkcióért egy jól körülírható terület felelős. A mai modern idegtudomány 

és neuropszichológia nem lokalizácionista a fenti, régi értelemben. Egyrészt úgy tekint a kognitív funkciókra, 

hogy azok nem választhatók el az agytól. Sőt a modern neuropszichológia azt a nézetet vallja, hogy kognitív 

képességeink mögött nagyskálájú neuronális hálózatok állnak, vagyis nem egyetlen, hanem több egymással 

összekapcsolt központ alkotta rendszer alakítja ki az emberi elme kognitív képességeit. Ezt a szemléletet a 

diaskízis nevezetű jelenség is támogatja. Egy agyi terület léziója a területtel összekapcsolt másik agyi terület 

funkcióját is rontja. Utalok itt a neglekt fejezetre, ahol említésre került, hogy a jobb subcortikalis területek 

léziója azért hoz létre kontralateralis téri hemineglektet, mert az általuk ellátott neocortikalis területek 

aktivációja csökken. Másrészről, a modern képalkotó eljárásokkal végzett vizsgálatok is alátámasztják a 

nagyskálájú neurális hálózatok létezését. 

5.15. ábra - 1. ábra: A diaskízis az a jelenség, mikor egy terület léziója rontja a területtel 

összekapcsolt másik agyterület funkcióját 
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3.2. 2. Rendszerszemlélet 

A modern neuropszichológia és idegtudomány rendszerszemlélete azt tükrözi, hogy az agy területei egymással 

többszörösen összekapcsolt hálózatokat hoznak létre. Agyunk különböző hálózati rendszerei többféle kognitív 

funkció kialakításában vesznek részt. A rendszerelmélet már a negyvenes években bekerült a tudomány 

látómezejébe. A II. világháború után mérnökök, agykutatók, és pszichiáterek New Yorkban a Macy Alapítvány 

által szervezett interdiszciplináris konferencián fogalmazták meg először a kibernetikát, rendszerszemléletű 

elméletet, mely a rendszerek által létrehozott mintázatokkal és folyamatokkal foglalkozik. Bár a kibernetikát a 

mérnöki tudományokban használják, a mögötte álló rendszerszemléletet a pszichológiában és az 

idegtudományokban széleskörűen használják. A rendszerszemlélet kimondja, hogy egy rendszer nem azonos 

részeinek összegével. A részek egymáshoz kapcsolódása következtében valami új születik, melyet rendszernek 

nevezünk. 

5.16. ábra - 2. ábra: A rendszerszemlélet kimondja, hogy egy rendszer nem azonos 

részeinek összegével. A részek egymáshoz kapcsolódása következtében valami új 

születik, melyet rendszernek nevezünk 
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A rendszerben felbukkanó viselkedés nem vezethető le csak a részek önálló viselkedésére, hanem az a részek 

összekapcsolódási dinamikájából is származik. Tehát, ahhoz, hogy megértsünk egy rendszert, szükséges a 

rendszert felépítő részek és azok kapcsolatainak ismerete. A rendszerben a kapcsolatok serkentők vagy gátlók 

lehetnek. Egy építőkő gátolhatja vagy serkentheti a másik építőkő működését. Ebből fakadt az a felismerés, 

hogy a rendszerekben feedback, visszajelzés és kontroll valósul meg. Pozitív feedback esetén a rendszer 

építőkövei egymást serkentik, míg a negatív feedback esetén az egyik vagy több építőkő egymás működését 

gátolja. 

5.17. ábra - 3. ábra: Pozitív feedback során a rendszer építőkövei serkentik egymást 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.18. ábra - 4. ábra: Negatív feedback során a rendszer építőkövei gátolják egymás 

működését 

 

5.19. ábra - 5. ábra: A pozitív és negatív feedback arányának megteremtése lehetőséget 

ad arra, hogy a rendszer önmagát szabályozza és megelőzze a túlműködést vagy a teljes 

működésleállást 
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A gátlás alapvető, mivel ez adja a féket a rendszernek. A pozitív és negatív feedback arányának megteremtése 

lehetőséget ad arra, hogy a rendszer önmagát szabályozza, és megelőzze a túlműködést vagy a teljes 

működésleállást. Azt az elméletet, mely szerint minden rendszer önszabályozó és így egy bizonyos stabil 

állapotot, homeosztázist tart fenn, elsőrendű kibernetikának hívjuk. Az emberi elme leginkább lineáris-okságot 

tételez fel a természet működésében. A lineáris-okság azt mondja ki, hogy egy adott ingerre mindig egy 

bizonyos válasz jelenik meg. A rendszerelmélet azonban megkérdőjelezi a lineáris-okságot a rendszeren belül. 

A rendszeren belül végső okot keresni nem érdemes. A rendszer komponensei egymással összekapcsolt 

állapotban vannak, így ezen komponensek minden válasza egyben inger is. Körkörös, cirkuláris-okság létezik a 

legtöbb rendszerben. A cirkuláris-okság már az egész rendszert nézi, nem azt vizsgálja, hogy a rendszer melyik 

komponense felelős a kialakított viselkedésért, hanem azt elemzi, hogy a rendszert felépítő komponensek együtt 

hogyan viselkednek egy adott környezeti kontextusban. Mindez természetesen az idegrendszerre is teljes 

mértékben igaz. Felvetődik a kérdés, hogy az agyban milyen rendszerek fordulnak elő? 

3.3. 3. Neurális hálózat 

Az agy több rendszerből épül fel. Ide tartozik az idegsejteket alkotó gének és molekulák, receptorok rendszere. 

Ezzel a molekuláris szinttel a jelen fejezetben nem foglalkozunk, ez a molekuláris biológia és az élettan 

feladata. A neuronok a szinapszisokon keresztül kapcsolódnak össze egymással, és egy nagyobb rendszert, a 

neurális hálózatot fognak alkotni. A neurális hálózat már képes kognitív funkciók ellátására, így röviden 

érdemes ennek az alapjait megtárgyalni. Egy agyi neurális hálózat sejtekből és az őket összekapcsoló 

axonokból, dendritekből, illetve szinapszisokból áll. Az agyban lévő neurális hálózatokban általában egy neuron 

több másik neuronnal is kapcsolatban áll. 

5.20. ábra - 6. ábra: Egy agyi neurális hálózat sejtekből és az őket összekapcsoló 

szinapszisokból áll 
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Az idegsejtek, ilyen nagymértékű összekötöttsége az információ párhuzamos feldolgozását teszi lehetővé. A 

neurális hálózat nem sorosan dolgozik, mint egy komputerchip, hanem benne az információfeldolgozás alatt 

minden neuron egyszerre működik. Az információ szétosztottan helyezkedik el a hálózatban. A neurális 

hálózatokban az információtárolást a hologramokhoz szokták hasonlítani. A holográfiát Gábor Dénes (1900-

1979) Nobel-díjas fizikus fedezte fel 1947-ben. A holográfia során bizonyos hordozóanyagokon 

háromdimenziós képeket tudunk tárolni. Ha a hordozó összetörik, érdekes módon darabjai szintén tartalmazzák 

a teljes képet. A hologram hordozó az információt szétosztva tárolja. Az agy információhordozói a neuronok, 

illetve a neuronális hálózatok. Ha a neuronhálózat néhány sejtje, szinapszisa kiesik, nem történik semmi, mert a 

többi épen maradt neuron és a közöttük lévő szinapszis, csak úgy, mint a darabokra tört hologram, ellátja a 

feladatát. A neuronok mellett a hálóban a másik legfontosabb komponens a szinapszis. Mai tudásunk alapján, a 

memórianyomok a szinapszisokban tárolódnak, a szinapszisok erősödése és gyengülése pedig a tanulás 

molekuláris alapjait teszi lehetővé. Ebből egyből látszik, hogy a neuronális hálózat képes a tanulás és memória, 

figyelem kognitív képesség alapjait ellátni. Az agy neuronális hálózatai azonban nem egymagukban állnak. 

3.4. 4. Nagyskálájú agyi hálózatok 

Az agyban lévő lokális neuronok és azok hálózatai nagyobb régiókba tömörülnek. Így jönnek létre az agyi 

lebenyekben található különböző feladatra specializálódott központok. Az eredeti lokalizációs felfogás szerint 

ezek a helyi központok önmagukban képesek az adott kognitív funkció ellátásra. A jelenlegi tudásunk szemével 

nézve dolgot, a helyzet ennél sokkal bonyolultabb. A mai szemlélet hálózat- és rendszerközpontú. Nem 

különálló központok struktúrájának tekinti az agyat, hanem ezen központok összekapcsolt hálózatának, integrált 

rendszernek. A modern képalkotó eljárások, statisztikai és matematikai eljárások kifejlődése lehetővé tette 

annak feltárását, hogy ezek a központok, régiók egymással összekötetésben állnak, és egy nagyobb rendszert 

hoznak létre. A regionális hálózat egymással összekapcsolt szuperhálózatát nevezzük nagyskálájú agyi 

hálózatnak. 

Manapság a hálózatok vizsgálata és tudománya áthatja a modern tudomány számos mezejét. A szociológiától a 

rendszer biológiáig számos területen vizsgálják a hálózatok struktúráját és funkcióját. Ennek a szemléletnek a 

matematikai háttere a gráf-elmélet. A gráf-elmélet a rendszerek matematikai leírását adja. Egy rendszer 

matematikai leírásának alapja a gráf, a hálózat, mely csomópontokból és azokat összekötő élekből áll. Az élek 

lehetnek irányítottak – ilyenkor meg van szabva, hogy az információ mely nóduszból melyik nódusz fele 

áramolhat – illetve lehet nem-irányított. A másik fontos gráf-tulajdonság, hogy a gráf lehet véletlen, random 

vagy nem-random összekapcsolt. A véletlen hálózatok elemzésében két matematikus Erdős Pál és Rényi Alfréd 

járt az élen. A véletlen gráf nagymértékben demokratikus. Minden nódusznak nagyjából ugyanannyi kapcsolata 

van. Minden nódusz kapcsolatainak száma egy haranggörbe eloszlást mutat. Vagyis a véletlen gráfban egy 

nódusz kapcsolatainak száma az átlag kapcsolat értéke körül mozog. A nem-véletlen gráfban, mint amilyen az 

agy vagy az internet, azonban nem ez a helyzet. Az agy hálózatai kisvilág architektúrát mutatnak (small-world 

architecture). 

3.4.1. 4.1. Kisvilág hálózatok 
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A matematikai gráf-elmélet fogalmait kölcsönvéve minden nagyskálájú agyi hálózat nóduszokból, agyi 

régiókból és az adott nóduszokat összekapcsoló élekből áll (konnektivitás). Az agyi hálózatok 

összekapcsoltságának (konnektivitásának) két fő tulajdonságát különböztetjük meg. Egyrészt az agyi régiók 

strukturálisan összekapcsoltak, vagyis a neurális nóduszok között fizikai kapcsolat létezik. A funkcionális 

konnektivitás a fizikailag összekapcsolt nóduszok interakciójának dinamikáját írja le. Fontos tulajdonság, hogy 

a nagyskálájú hálózatban az agyi régiókban lévő hálózatok, illetve az agyi régiók is úgynevezett clusterekbe, 

közösségekbe tömörülnek, és ezek a clusterek egymással össze vannak kapcsolva. Így a nagyskálájú hálózatok 

egyik statisztikai jellemzője a clusterezettség foka. A clusterezettség foka azt mondja meg, hogy a régiók lokális 

nóduszai milyen fokban alkotnak egy közösséget. A kisvilág architektúrájú hálózatok clustereiben a lokális 

nóduszok egymással rövid összeköttetésékkel kapcsolódnak, míg a cluesterek között hosszú távú kapcsolatok is 

léteznek. Egy kisvilág hálózatban található olyan nódusz, cluster, mely az átlag összeköttetések számánál 

nagyobb összeköttetéssel rendelkezik. Ezeket hívjuk huboknak. Az agyi huboknak fontos szerep jut. Általában 

különböző területekről származó információ integrálásában vesznek részt. A kisvilág hálózatban egy pont, 

nódusz, nem feltétlenül szomszédos a nódusszal, de a tőle távoli nóduszokat, főleg a hubokon keresztül elég 

gyorsan elérheti. A kisvilág típusú hálózatokat világunk szinte minden területén megtaláljuk. Ilyen hálózat az 

Internet, bárminemű szociális network, transzport rendszerek, protein-protein, gén-gén interakciót bonyolító 

hálózatok. 

Felvetődik az újabb kérdés, hogy az agyban milyen nagyskálájú, komplex hálózatok vannak elrejtve. A 

funkcionális képalkotó eljárások és az általuk kapott eredmények szofisztikált matematikai analízisének 

fejlődésével lassan kibontakozott az a kép, hogy nagy vonalakban az agy kétfajta nagyskálájú hálózatot 

tartalmaz. Az egyik feladat-pozitív hálózat (task-positive network), a másik az úgynevezett nyugalmi, 

alapállapotú hálózat (default-mode network), melyet feladat-negatív hálózatnak is nevezünk. A feladat-pozitív 

hálózatok, ahogy a nevük is mutatja, valamilyen kognitív feladat elvégzése alatt aktívak, míg az alapállapotú 

hálózatok főleg nyugalomban mutatnak aktivitást az fMRI vizsgálat alatt. 

3.4.2. 4.2. Az alapállapotú hálózatok normál funkciója és diszfunkciója 

Az alapállapotú hálózat éber, tudatos nyugalmi állapot alatt aktív, mely során a személy mentális képeket, 

gondolatokat, hosszú távú emlékeket hív elő saját magáról, és közben nem vesz részt mentális erőfeszítést 

igénylő figyelmi feladatokban. Úgy tűnik, hogy az alapállapotú hálózat az én-tudat kialakításában is fontos 

szerepet játszik. Az alapállapotú hálózat magstruktúrái közé a következő agyi területek tartoznak: ventralis és 

dorzalis medialis prefrontalis cortex, posterior cingulum, inferior parietalis lebeny, hippocampus. A vizsgálatok 

azt mutatják, hogy az alapállapotú hálózat koherens rendszer, mely két fő hubot foglal magába, a posterior 

cingulumot és a medialis prefrontalis területeket. Úgy gondoljuk, hogy a hippocampalis és a dorzalis 

prefrontalis területek olyan különböző alrendszereket alkotnak, melyek a fentebb említett két hubon keresztül 

kapcsolódnak össze. 

5.21. ábra - 7. ábra: Az alapállapotú hálózat csomópontjai 
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Ez a hálózat nem vesz részt cél, vagy feladat irányított kognícióban, de a hálózat egyes elemei más hálózatokhoz 

kapcsolva már részt vehetnek feladat irányított kognitív funkciókban. Elméletek szerint ezen hálózat aktivitása 

rendkívül fontos lehet az önreflektív gondolkodás kialakításában, illetve ehhez a gondolkodáshoz kapcsolt 

mentális modellek megalkotásában. Tehát ez a nyugalmi hálózat aktivitása is aktív kognitív folyamatokat jelöl 

az agyban, csak ezen „nyugalmi” aktivitás alatt a vizsgálati személynek semmilyen külső ingerre irányuló 

figyelmet igénylő feladatot nem adunk. Ha feladathelyzetbe kerül a vizsgálati személy, alapállapotú hálózata a 

fMRI vizsgálat alatt deaktiválódik, míg a feladat-pozitív hálózata aktívvá válik. Ez az anti-korrelációs aktivitás 

fontos szerepet játszik a kognitív feladatok kivitelezéséhez szükséges agyi erőforrások takarékos beosztásában. 

Az alapállapotú hálózat deaktivációja az új információ megszerzése alatt fontos tényezője ezen információk 

későbbi előhívása során. Számos vizsgálati eredmény bizonyítja, hogy az alapállapotú hálózat nagyobb 

deaktivációja jobb kognitív kivitelezéssel társul figyelmet igénylő feladatoknál. Miért is fontos az alapállapotú 

hálózat szupressziója külső vagy belső ingerekre irányuló feladatvégzés alatt? A válasz az lehet, hogy az ilyen 

szupresszió lehetővé teszi, hogy az agy elszakadjon a feladatvégzést zavaró belső, ön-reflexív kognitív 

folyamatoktól. Ugyanakkor ennek a hálózatnak a szupressziója szintén alapvető fontossággal bír a 

munkamemória és fókuszált figyelem sikeres kialakításában. 

5.22. ábra - 1. animáció: Az alapállapotú hálózat deaktivációja az új információ 

megszerzése alatt fontos tényezője ezen információk későbbi előhívása során 
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Számos neuropszichiátriai zavarban és betegségben ez a hálózat nem jól működik. Skizofréniában jól 

kimutatható volt az alapállapotú hálózat szupressziójának nem kielégítő mivolta. A munkamemória tesztben, 

ahol a betegnek korábban bemutatott ingerekre kellett emlékeznie, az alapállapotú hálózat nem deaktiválódott 

kellőképpen. 

5.23. ábra - 2. animáció: Skizofréniában jól kimutatható volt az alapállapotú hálózat 

szupressziójának nem kielégítő mivolta 

 

Ez az alapállapotú hálózati szupresszió deficit felerősítheti a skizofréniában a feladat-pozitív hálózati 

diszfunkciót. A skizofréniában megtapasztalt szupresszió hiánya felerősítheti az alapállapotú hálózat és a 

feladat-pozitív hálózat közötti versengést, mindez szintén hozzájárulhat a figyelmi kontroll csökkenéséhez. Az 

alapállapotú hálózat szupressziójának hiányát mutatták ki depresszióban is. Negatív érzelmi képek 

kiértékelésénél a depressziós betegeknél nincs redukált alapállapotú hálózati aktivitás. Míg skizofréniában az 

alapállapotú hálózati szupresszió hiánya főleg kognitív erőfeszítést igénylő feladatokban nyilvánul meg, addig 
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depresszióban a szuperesszió hiánya a negatív eseményeken való rágódással korrelál. A depresszió egyik fő 

tünete, hogy a beteg idejének nagy részében negatív belső gondolatokon rágódik. Ennek oka az lehet, hogy a 

depressziós agy képtelen elnyomni alapállapotú hálózatának aktivitását. Autizmus spektrum betegségben az 

alapállapotú hálózat medialis prefrontalis területén csökkent konnektivitást mutattak ki a vizsgálatok. 

Autizmusban az anterior és posterior alapállapotú hálózati régiók csökkent összeköttetése lehet a felelős az 

alacsony ön-reflektív gondolkodásért. Alzheimer betegségben szintén redukált funkcionális kapcsolatokat 

mutattak ki a jobb hippocampus, medialis prefrontalis, ventralis anterior cingulum, jobb cuneus, 

inferotemporalis cortex, jobb medialis temporalis gyrus és a posterior cingulum által alkotott alapállapotú 

hálózatban. Enyhe kognitív romlásban az alapállapotú hálózat csökkent működése következtében a betegnek 

nagyobb erőfeszítést kell tennie, hogy elérje az egészséges alapállapot aktivációs szintjét. Lehetséges, hogy 

Alzheimer kórban, számos agyi terület atrófiája mellett, ezért is nem megfelelő a beteg kognitív működése, mert 

az ahhoz szükséges alap (baseline) aktiváció elérése deficites. Temporalis lebeny epilepsziában a rohammentes 

időszakokban az alapállapotú hálózat, főleg a posterior cingulum és a medialis parietalis terület (precuneus) 

túlzott deaktivációt mutat. A fent felsorolt neuropszichiátriai zavarokban az alapállapotú hálózat megváltozott 

funkciója és összeköttetési integritása szerepet játszhat a problémás ön-reflexív, introspektív gondolkodás 

kialakulásában és fenntartásában. Ma még nem tudjuk biztosan, hogy az alapállapotú hálózat zavara miért alakul 

ki. Valószínű, hogy genetikai, környezeti tényezők megváltoztatják ezen hálózat neurokémiai működését. Az 

egyik célpont lehet a gátló idegsejtek működésének kiesése az egyes régiók között. Az alapállapotú hálózat 

deaktivációját kiváltó gátlás elmaradása esetleg magyarázhatja ezen hálózat hibás működését. 

3.4.3. 4.3. Nagyskálájú feladat-pozitív hálózat normál funkciója és diszfunkciója 

3.4.3.1. 4.3.1. Executive nagyskálájú hálózat 

Feladat-pozitív hálózatok között a kognitív funkciók szempontjából két fontos hálózatot különböztethetünk 

meg. Az egyik az executive funkcióért felelős nagyskálájú, prefrontális lebenyből kiinduló hálózat, a másik a 

figyelem irányításáért felelős dorzalis és ventralis, szaliencia hálózat. Az executive hálózat magába foglalja a 

frontoparietalis, frontosstriatalis rendszert. A frontoparietális hálózatba a lateralis frontalis pólus, anterior 

cingulum, dorsolateralis prefrontalis cortex, anterior prefrontalis cortex, lateralis cerebellum, anterior insula, 

caudatum és az inferior parietalis lebeny tartozik. Ez a központi executive hálózat –ahogy a neve is mutatja – a 

végrehajtó funkciókért felelős. Végrehajtó funkció felel a célvezérelt magatartás és a munkamemória 

kialakításában, a belső reprezentációk és külső ingerek integrációjára épülő döntéshozatalban. Számos 

neuropszichiátriai betegség, mint például a skizofrénia, depresszió, autizmus, figyelemzavar/hiperaktivitás 

zavar, Alzheimer-kór, frontotemporalis dementia, Parkinson-kór, Huntington-kór, stroke, traumatikus 

agysérülés, tumor okoz executive diszfunkciót. Ezt a zavart diszexecutive szindrómának nevezzük. 

5.24. ábra - 3. animáció: A diszexecutive szindróma tünetcsoportjai 
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A szindróma jellegzetessége három tünetcsoport: a cselekvéskontroll, az absztrakt gondolkodás és a célirányos 

cselekvések megszervezésének nehézsége. A cselekvéskontroll zavarba tartozik, mikor a beteg nehezen indítja 

a cselekvését. Ezt iniciációs deficitnek hívjuk. Klasszikus tünete, mikor a beteget felszólítjuk, hogy végezzen el 

egy cselekvést, és annak elindítása nem megy. Angolszász irodalomban leírtak olyan esetet, ahol a frontális 

sérült beteget főzni tanította a foglalkozásterapeuta. A beteg betette a sütőbe az ételt, majd úgy hagyta. Mikor a 

terapeuta jelezte a betegnek, hogy ki kellene venni a sütőből az ételt, a beteg bólogatott, közölte, hogy meg fogja 

csinálni, ennek ellenére nem történt semmi. A terapeuta másodszori, harmadszori figyelmeztetésére sem történt 

a megfelelő, célirányos magatartás elindítása. Végül a terapeutának kellett a sütőt lekapcsolni és a leégett ételt 

kivenni. Az iniciációs zavar ellentétes tünete, mikor a beteg elindítja a cselekvést, de az adott cselekvést nem 

képes leállítani. Ezt a tünetet terminációs nehézségnek vagy perszeverációnak hívjuk. A perszeveráció alatt a 

beteg ugyanazt a cselekvést műveli újra és újra. Ha megkérjük, hogy mondjon nekünk bizonyos betűkkel 

szavakat, akkor a beteg lehet, hogy percekig ugyanazt a szót ismételgeti. 

5.25. ábra - 4. animáció: Fűrészminta másolása során kialakuló perszeveráció. A 

perszeveráció alatt a beteg ugyanazt a cselekvést műveli újra és újra 

 

Az is előfordulhat, hogy a generált szavak közt egy adott szó sokszor előfordul, a beteg minduntalan visszatér 

rá. Luria-féle négyzet és háromszög fűrészfogminta lemásolásánál is gyakran lehet látni perszeverációt, mikor a 

beteg mindig csak háromszöget vagy négyzetet másol. A cselekvéskontroll zavara közé soroljuk a környezeti 

dependencia szindrómát is. A környezeti dependencia szindrómában a beteg cselekvését túlzott mértékben 

irányítja a környezeti inger. A környezetben megjelenő ingerek nem a viselkedési kontextusnak megfelelő 

cselekvést indítanak el, és a beteg ezen elindította cselekvéseket nem tudja gátolni. A beteg gyakran impulzívan, 

inger-irányítottan cselekszik. Ide kívánkozik azon betegünk esete, aki súlyos oxigénhiányos állapot miatt 

jelentős frontális sérülést szenvedett. Viselkedése gyerekessé vált, durcásan elutasította a neuropszichológiai 

segítséget. Mikor hazament otthon nekiállt vajas kenyeret kenni. A vaj kenése közben ránézett a 

konyhaküszöbre, ekkor odament a küszöbhöz és azt kente tovább. Nyílván a környezeti dependencia mellett a 

terminációs deficit is közrejátszott a fenti maladaptív válasz kialakításában. Szociális kontextus nem 

befolyásolja az ilyen impulzív cselekvéseket. Hiába figyelmeztetjük a beteget, az minduntalan „hirtelen” 

cselekszik és elköveti ugyanazt a hibát a tesztelés alatt. Impulzív viselkedést gyakran láthatunk Parkinson-kór 

bizonyos gyógyszeres, dopamin agonista kezelésénél. Az absztrakt gondolkodás zavaránál a gondolkodás és 

problémamegoldás rugalmatlanságát látjuk. Leginkább a Wisconsin Kártyaválogatási Tesztben látható. A 

tesztben a betegnek rá kell jönnie, hogy a színben, alakban, számosságban különböző kártyákat milyen szabály 

alapján kell csoportosítani. Egy szabály megtalálása után változik a következő csoportosítás feltétele. Tehát e 

betegnél nagyfokú, rugalmas gondolkodás igényeltetik a feladat kivitelezéséhez. Gyakran látható, hogy a 

frontális rendszert érintő betegségekben a páciensek a teszt kivitelezésében lassúak, sok perszeveratív hibát 

ejtenek és nem képesek áttérni az új szabályrendszerre. A célirányos cselekvés zavara olyan tünet, mely 

leginkább mutatja, hogy a frontális rendszer diszfunkciója milyen nehézséget teremt a beteg mindennapi 
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életében. Célirányos magatartásnál meg kell tervezni a magatartás egyes viselkedési komponenseit, azokat 

fejben kell tartani, majd a megfelelő sorrendben kivitelezni kell őket. Egy egészséges embernek fel sem tűnik, 

hogy mindennapi életünkben megtalálható számos, pofonegyszerűnek tűnő magatartás milyen bonyolult is lehet. 

Olyan egyszerű feladat, mint a például „Mondja el, hogyan készít teát!” felszólítás nem megy a betegeknél. A 

frontális sérült beteg kaotikusan szervezi meg a feladatot. Lehet, hogy a beteg a csészébe önti a hideg vizet, 

beleteszi a teát és felrakja a csészét forrni a gáztűzhelyre. Vagy egyáltalán nem akarja megmelegíteni a vizet és 

a teát hidegen fogyasztja. Célirányos viselkedési zavar vizsgálatára fejlesztették ki a Tower of London tesztet, 

mely a hanoi torony logikai játék neuropszichológiai változata. A tesztben három pöcök látható és az egyik 

pöckön található különböző színű golyókat meghatározott szabály alapján át kell pakolni a másik szélső rúdra. 

Ahogy a golyók száma növekszik, úgy a megtervezendő lépések száma és bonyolultsága is nő. Diszexecutive 

szindrómában szenvedő beteg nem tudja megtervezni a megfelelő lépéseket. Az executive kognitív diszfunkció 

mellett jellegzetes tünet az energiaszabályozás hiányossága. A frontális régiót érintő betegségekben gyakran 

lehet tapasztalni, hogy a betegek apatikusak, fáradékonyak, a mentális cselekvéseket nehezen tartják fenn. 

Reakcióidős feladatokban a betegek reakcióideje meglassult. Visszatérő motívum, hogy rajzolási/másolási 

feladatok kivitelezése „fényévekbe” telik. Egy másik jellegzetes tünet az érzelmi önszabályozás zavara. Főleg a 

ventromedialis prefrontális régió diszfunkciója után lehet ezt a tünetet látni. A beteg nem tudja cselekvésének a 

következményeit felfogni. Például az ilyen betegek az Iowa Gamblin tesztben inkább választják az azonnal nagy 

nyereménnyel kecsegtető kártyapaklit, ami viszont hosszabb távon kevésbé kifizetődő. Egészséges személy egy 

idő után rájön, hogy érdemesebb a rövid távon kevesebb hasznot adó, de hosszabb távon kisebb büntetést ígérő 

paklit választani ahhoz, hogy jelentősen megnövelje a tesztbeli össznyereségét. Ehhez kapcsolódik, hogy 

Parkinson-kórban dopamin agonista kezelés alatt előfordulhat patológiás vásárlási, illetve szerencsejáték 

szenvedély. Mindez betudható a fent említett ventralis frontostriatalis rendszer diszfunkciójának. 

Amint látni lehet az executive, frontoparietalis hálózat egyik fontos hubja a prefrontalis cortex. Az első eset 

mely azt mutatta, hogy a prefrontalis lebeny a viselkedés és a személyiség kialakításában alapvető, Phineas 

Gage esete volt. Phineas Gage esete a neurológiai és neuropszichológiai szakirodalom legtöbbet idézett és 

vizsgált esete. Mint ahogy az 1800-as években, úgy ma is megbabonázza az agykutatókat ez a különös eset. 

Phineas Gage neurológiai mennybemenetelének első lépése 1848. szeptember 13-án kezdődött. Gage ekkor 25 

éves volt és az amerikai Vermontban a vasút építésénél dolgozott, mint csapatvezető. Kedves, megbízható 

úriember volt. Főleg a sziklák felrobbantása volt a feladata. Ezen a napon egy, a vasút útját elálló szikla 

felrobbantását tervezte. Ahogy mindig is szokta, begyakorlott mozdulattal lyukat fúrt a sziklába. Ezután a 

lyukba puskaport szórt, beletette a kanócot. A munka következő fázisában megfelelő mennyiségű homokot 

kellett a puskaporra szórni és azt egy, egy méter hosszú és három centi vastag vasrúddal tömöríteni kellett. Gage 

ezen a ponton hibázott, elterelték a figyelmét, és kevesebb homokot szórt a lyukba, azt pedig tömöríteni kezdte. 

Az eredmény katasztrofális volt. A puskapor felrobbant, egyenesen Gage arcába, és a hatalmas robbanás 

átröpítette a vasrudat Gage koponyáján. A bal szemnél hatolt be, átfúrta magát a koponyalapon, megsértette a 

homloklebenyt és a koponyatetőn távozott. A rúd Gagetől harminc méterre landolt, az útba fúródva. A 

megrökönyödés csak ezután sörpört végig a munkások seregén, mivel mindenki arra számított, hogy Gage 

meghalt. De Gage nem halt meg, eszméletét néhány pillanatra ugyan elvesztette, de azt gyorsan visszanyerve 

felállt, és beszélt. Felült az egyik szekér bakjára és bevitette magát a vermonti orvoshoz. Állítólag közben még a 

munkanaplójába is jegyzetelt. Benn a városban először egy Williams nevű orvos látta el. Gage beszélt az 

orvossal, kérte vizsgálja meg. Késő délután érkezett a beteghez Dr. John Harlow, aki kezelésbe vette Gaget. 

Harlow ellátta a sérülést és bekötözte Gage fejét. Gage még tréfálkozva megjegyezte, hogy pár nap múlva 

visszamegy majd dolgozni. Gage optimista volt, nem úgy a két orvos. Pár nap múlva Gage a fertőzés miatt 

néhány napra kómába esett, azonban szerencsésen túljutott ezen is. Két hónap múlva már kutya baja se volt és 

az orvosok egészségesnek nyilvánították. A baleset után három hónappal John Harlow cikket közölt a Boston 

Medical and Surgical újságban, a cikk címe „Egy vasrúd útja a fejen át” volt. Phineas Gage esetét ezután 

alaposan kivizsgálta egy Bigelow nevű leendő sebészorvos. Bigelow egy koponyán demonstrálta, hogy hogyan 

haladhatott át a vasrúd Gage koponyáján. Még Gaget is meghívta és egy évvel a baleset után gipszmintát vett 

Gage fejéről. Innentől kezdve Gage életét John Harlow követte nyomon. Gage úgy döntött, hogy visszatér a 

munkába. Ez azonban nem sikerült. A sérülés mindent megváltoztatott. Gage személyisége gyökeresen 

megváltozott. Az addig türelmes és udvarias munkavezetőből egy végtelenül türelmetlen és obszcén ember lett. 

Amibe belekezdett, azt nyomban fel is adta. Szenvedélyes érdeklődés alakult ki nála a kutyák, a lovak és a 

balesetet okozó vasrúd iránt. 1851-ben egy lovardában dolgozott, majd később Chilébe ment, ahol egy 

postakocsi-szolgálatnál helyezkedett el. Az ötvenes évek végén megrendült az egészsége, visszaköltözött 

Kaliforniába. Epilepsziás rohamai lettek, amik egyre sűrűbben követték egymást. Gage 1860. május 20-án halt 

meg San Fransiscóban. Vasrúdjával együtt temették el. 1867-ben megkezdődött Phineas Gage koponyájának 

neurológiai feltámadása és tudományos menetelése. Ekkor Harlow exhumáltatta a holttestet, és Gage családja 

örömmel, a tudomány fejlődése érdekében, Harlownak adományozta Gage koponyáját. Harlow a koponyát és a 

rudat a harvardi Waren Anatomical Museumnak adományozta. Mai napig is itt őrzik a neurológia ezen 
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ereklyéjét. Vajon miért volt olyan fontos Gage koponyája? Phineas Gage esete szálka volt a lokalizációs tanokat 

hirdetők szemében. 1861-ben Broca, később Wernicke bemutatta híres eseteit, amiben bizonyították, hogy a 

nyelv expresszív és szenzoros képessége az agy két eltérő területére lokalizálódik. Gage esete azért volt zavarba 

ejtő, mert intellektusa nem sérült, kognitív zavarokat nem lehetett kimutatni nála, csak a személyisége változott 

meg. Gage koponyája a lokalizációs tan ellenfeleinek kezében volt bizonyíték. Íme, itt egy sérülés, mely a bal 

oldali frontális lebenyt érintette, és a betegnek ez a lézió mégsem okozott beszédzavart. A lokalizációnalisták 

másképp érveltek. Lehet, hogy a sérülés nem érintette a Broca központot? Vagy az is lehet, hogy Gage 

beszédközpontja jobb oldalon volt? Természetesen ezekre a kérdésekre senki sem tudott válaszolni, így a vita 

meddő maradt. Később, 1878-ban David Ferrier brit neurológus arra használta Gage esetét, hogy a figyelem 

pszichológiai funkcióját lokalizálja a homloklebenyben. Úgy gondolta, és nem is járt messze az igazságtól, hogy 

a homloklebenyben lennének azok a gátló mechanizmusok, melyek megszakítják a cselekvést. Ferrier osztotta 

Hughlings Jackson azon nézetét, miszerint a homloklebeny az agyi evolúciós hierarchia csúcsán ül, és komoly 

viselkedésszabályozó szerepe van. Ha ez a központ kiesik, akkor elszabadulnak a primitív agyi funkciók, ahogy 

azt látni lehetett Phineas Gage személyiségváltozásánál is. Ugyanakkor Gage nem mutatott figyelemzavart és 

nem viselkedett kaotikusan, hisz Chilében komoly összpontosítást igénylő feladatot tudott ellátni. Gage 

koponyája körüli vita ismét zsákutcába jutott. Úgy tűnik, hogy Phineas Gage esetét mindig az uralkodó 

neurológiai nézet veszi szárnyai alá. 1994-ben, mikor is az Agy Évtizedében járunk, és teret kezdenek nyerni a 

kutatásban a funkcionális képalkotó eljárások, ismét ráirányul a reflektorfény Phineas Gage koponyájára. A 

Damasio házaspár, Thomas Grabowski, Randall Frank és Albert M. Galaburda Science című, vezető 

tudományos lapban közölte Gage esetének egy újabb megvilágítását. Elkérték Gage koponyáját és azt 

számítógépen modellezték. Gage digitalizált koponyájába elhelyeztek egy standard digitális agyat is, majd 

modellezték a vasrúd áthaladási útját. A kutatóknak kezében volt Phineas Gage sérült digitális agya. Arra 

következtetésre jutottak, hogy a sérülés elkerülte a Broca és a motoros központokat, valamint a frontális lebeny 

dorsolateralis részét. A vasrúd inkább a frontális lebeny ventromediális részét roncsolta. Ez a rész pedig az 

érzelmek feldolgozásában, valamint személyiségünk kialakításában játszik szerepet. Antonio Damasio később 

írt egy könyvet, Descartes tévedése címmel, melyben felvázolt egy elméletet, miszerint az érzelmeknek fontos 

szerep jut a döntéshozatalban. Ezt volt a szomatikus marker hipotézis. A dolog szépséghibája csak az volt, hogy 

Damasio belekontárkodott a filozófiába, amihez nem értett, valamint elmélete igazolására meghamisította Gage 

esetét, hogy az jobban passzoljon a nézeteihez. Damasio Gage-re egy iszákos tróger képét öltötte, aki az 

amerikai kocsmák mocskába fulladt bele. Túlságosan sötétre festette Gage személyiségváltozását. Sőt, a 

Damasio által ecsetelt modern Phineas Gage esete (egy agytumoros beteg) teljesen az ellentéte volt az eredeti 

Gage esetének. Elliot, a modern Gage, nyugodt, visszahúzódó ember volt, míg Gage lobbanékony, veszekedős 

ember hírében állt. Tehát ismét csak az látszott valószínűnek, hogy Gage esete nem magyarázta teljesen az 

újfajta elméletet. Úgy tűnt, hogy Phineas Gage koponyája ismét kicsúszik a neurológia tudományos karmából. 

Az ember azt hinné, hogy Phineas Gage koponyája most már nyugodtan pihenhet a harvardi múzeumban. 2012-

ben John Darrel van Horn és csapata ismét előásta Gage koponyáját. Eddig mindenki Gage szürkeállományával 

volt elfoglalva, és nem szenteltek figyelmet annak a ténynek, hogy a vasrúd milyen fehérállományi sérülést is 

okozott. Ismét CT felvétel készült Gage koponyájáról és a koponyát ráillesztették modern MR traktográfiás 

eredményekkel. Ezzel azt modellezték, hogy milyen lehetett Gage agyának fehérállományi rostrendszere. Azt is 

modellezték, hogy a sérült bal frontális lebeny milyen más agyterületek működését érinthette, vagyis Gage agya 

kilépett a lokalizációs elméletekből és átlépett a fejezetben leírásra került nagyskálájú hálózatok világába. Gage 

bal frontális lebenyének cortikális sérülése mellett 11%-os veszteség keletkezett a fehérállományban is. A 

vizsgálat a bal frontális és temporális utak széleskörű sérülését mutatták. Gage agyának nagyskálájú hálózatának 

topológiája bizonyos mértékben megváltozott a sérülést követően. A vasrúd több fontos rostköteget érintett. 

Valószínűleg szétrombolta a bal frontális lebeny és a bazális ganglionok, limbikus területek és az insula közötti 

összeköttetést. Tulajdonképpen a frontostriatalis, frontoparietalis, frontotemporalis, frontolimbikus rostkötegek 

mind érintettek lehettek Gage agyában. Gage agyának fehérállományi sérülése és az ezáltal létrejött hálózat 

változása hozzájárulhatott Phineas Gage tüneteinek létrejöttében. Ahogy nyomon követjük Phineas Gage 

koponyájának menetelését a neurológia tudományának történetében, azt gondolhatjuk, hogy ennek a 

vándorlásnak még koránt sincs vége. Egész biztos lesznek még további idegtudósok, akik Gage koponyáját 

kezükben tartva akarnak bevonulni az idegtudományok történetébe. 

3.4.3.2. 4.3.2. Nagyskálájú szaliencia hálózat (salience network) 

A harmadik fontos nagyskálájú hálózat, mely a kognitív funkciók kialakításában jelentős szerepet játszik, a 

szaliencia hálózat. Az angol salience szó kiugrást, fontos jellegzetességet jelent. Nehéz frappánsan magyarra 

lefordítani, ezért is maradunk a szaliencia hálózat elnevezésnél. A szaliencia hálózat feladata, hogy a fontos, 

kiugró környezeti és belső, reprezentációs eseményekre ráirányítsa a figyelmet. A hálózat két horgonypontja, 

hubja a dorsalis anterior cingulum és a frontoinsularis cortex. Ez a hálózat detektálja, szűri és integrálja a fontos 

érzelmi és interoceptív információkat. A hálózat két fontos subcortikalis területet is tartalmaz. Ezek az amygdala 
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és substantia nigra-ventralis tegmentalis terület. Mindkét subcortikalis terület az érzelmek detektálásában és 

kisütésében, valamint a jutalommal kapcsolatos információfeldolgozásban játszanak szerepet. A cortikalis 

területen a dorsalis anetrior cingulum az ingerekhez kapcsolt konfliktusfeloldásban játszik szerepet. Az anterior 

cingulum hidat ver a figyelem és az érzelmek között. Integrálja a viszcerális, figyelmi és érzelmi információkat, 

és felhasználja a viselkedés önszabályozásában. Az anterior cingulum ventralis része kiterjedten kapcsolódik a 

limbikus és paralimbikus területekhez. Fontos szerepe van az érzelmek kifejezésében, a szociális helyzetek és a 

személy belső állapota közötti konfliktus monitorozásában és feloldásában. A dorsalis anterior cingulum a 

dorsolateralis prefrontalis cortex-szel, motoros cortex-szel, a posterior parietalis lebennyel, a posterior 

cingulummal áll kiterjedt összeköttetésben. Szerepet játszik a jutalommal kapcsolatos konfliktusos szituáció 

monitorozásában, a kockázatok felmérésben. A feladathelyzetek nehézségének felmérésében is szerepet játszik. 

OCD-ben, poszttraumatikus stresszzavarban és egyes fóbiákban az anterior cingulum diszfunkcióját találták. 

Depresszióban az anterior cingulum hiperaktivációját találták a funkcionális képalkotó vizsgálatokban. A 

betegeknél megnövekedett az érzékenység az affektív konfliktus monitorozására, ami egyfajta igényt jelentett a 

konfliktus feloldására. A vizsgálatok úgy találták, hogy azon betegeknél, akiknél ez az aktiváció fennállt, jó 

lehetőség mutatkozott a gyógyulásra. Az ilyen depressziós betegek az „akarni a változást” betegek kategóriájába 

estek. A szaliencia hálózat anterior inzulájában szintén hiperaktivitást találtak szorongásos betegségekben, ez a 

hiperaktiváció a magarculata lehet a fájdalomnak és a drog addikciónak is. Azok a neurotikus személyek, akik 

nagyobb mértékben élnek át negatív emocionális állapotokat, nagyobb anterior insula aktivációt mutatnak 

döntéshozatali tesztekben. Drog addikciókban, úgy tűnik, hogy az insula fontos szerepet játszik abban, hogy az 

addikt személy tudatos sürgetést érez a drog bevételére. A szaliencia hálózat diszfunkcióját figyelték meg 

skizofréniában is. A szaliencia hálózat méretének csökkenése korrelált a realitás torzulás méretével. Azok a 

skizofrén betegek, akik hallucinációktól szenvednek, erőteljesebb aktivációt mutatnak az insulában és a frontalis 

operculumban. Ez az eredmény azt mutatja, hogy ezen betegeknél a belső ingerek jelentőségének monitorozása 

megváltozott. A skizofrén beteg agya, a szaliencia hálózat diszfunkciója miatt abnormális jelentőséget tulajdonít 

az ingereknek, ami kapcsolatban állhat a téveszmék és a hallucinációk kialakításával és fenntartásával. 

Frontotemporalis lobaris degeneráció magatartási variánsában is a frontoinsularis hálózat degenerációja látható, 

ami érhetővé teszi azt a tünetet, hogy az ilyen beteg nem ismeri fel saját viselkedésének érzelmi 

következményeit. Autizmusban a jobb oldali anterior insula hipofunkcióját találták szociális feladatok alatt. 

Természetesen az executive, alapállapotú és a szaliencia hálózat egymástól nem függetlenül működik. Ezen 

hálózatok egymással is kapcsolatban állnak. Az eredményekből az látszik, hogy ez a három hálózat dinamikusan 

kapcsolódik egymáshoz, egymás működését képesek modulálni, együtt a kognitív funkciók extrémen széles 

skáláját tudják kivitelezni. Az executive, alapállapotú és a szaliencia hálózat együtt alkotja azt a nagyskálájú 

hálózati rendszert, mely a kognitív működések alapját képezi. Az executive hálózat a külső, ingervezetett 

feladathelyzetben aktív, a figyelmet a külső ingerre vezeti, míg az alapállapotú hálózat aktivitása főleg a belső, 

önreferenciális ingerekre irányul. A két hálózat outputját a szaliencia hálózat fogja integrálni. Ez a hálózat 

mintegy egymásba térképezi a külső ingerre irányuló figyelmet, a belső reprezentációkra irányuló mentális 

folyamatokkal. A neuropszichiátriai betegségekben tapasztalt patológiák kialakulásában ezen hálózati triász 

játszhat főbb szerepet. Főleg a szaliencia egymásba térképező (mapping) funkciója a legfontosabb. Túlzott 

alapállapotú aktivitás esetén a negatív életeseményeken való rágódás, míg csökkent executive hálózati aktivitás 

esetén a munkamemória és a figyelem diszfunkciója lehet a neuropszichiátriai betegségben tapasztalható egyik 

tünet. 

3.4.4. Tesztkérdések 

1. Mi a diaskízis? 

A. A diaskízis az a jelenség, mikor egy terület léziója rontja a területtel összekapcsolt másik agyterület 

funkcióját. 

B. A diaskízis az a jelenség, mikor egy terület léziója aktiválja a területtel összekapcsolt másik agyterület 

funkcióját. 

C. A diaskízis az a jelenség, mikor egy terület léziója nem rontja a területtel összekapcsolt másik agyterület 

funkcióját. 

D. A diaskízis az a jelenség, mikor egy terület léziója nem befolyásolja a területtel összekapcsolt másik 

agyterület funkcióját. 

2. Mi jellemző a rendszerre? 
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A. A rendszerben felbukkanó viselkedés levezethető csak a részek önálló viselkedésére. 

B. A rendszerben felbukkanó viselkedés nem vezethető le csak a részek önálló viselkedésére, hanem az a 

részek különálló dinamikájából is származik. 

C. A rendszer teljes mértékben megegyezik különálló részeivel. 

D. A rendszerben felbukkanó viselkedés nem vezethető le csak a részek önálló viselkedésére, hanem az a 

részek összekapcsolódási dinamikájából is származik. 

3. Mi a cirkuláris okság? 

A. A cirkuláris okság azt mondja ki, hogy egy adott ingerre mindig egy bizonyos válasz jelenik meg. 

B. Megegyezik a lineáris okság elméletével. 

C. A rendszeren belül végső okot keresni nem érdemes. A rendszer komponensei egymással összekapcsolt 

állapotban vannak, így ezek a komponensek minden válasza egyben inger is. 

D. A cirkuláris okság azt mondja ki, hogy egy adott ingerre mindig több válasz jelenik meg. 

4. Mi a neurális hálózat? 

A. A neuronon elhelyezkedő dendrit fa. 

B. A neuronok a szinapszisokon keresztül kapcsolódnak össze egymással és egy nagyobb rendszert, a 

neurális hálózatot fognak alkotni. 

C. Az axonok elágazása. 

D. A neuronban lévő molekulák hálózata. 

5. Hogyan dolgozik a neuronális hálózat? 

A. A neurális hálózat nem sorosan dolgozik, mint egy komputerchip, hanem benne az információ feldolgozás 

alatt minden neuron egyszerre működik. 

B. A neurális hálózat sorosan dolgozik, mint egy komputerchip. 

C. Egy központi neuron dolgozza fel az információt. 

D. Nem szétosztott működést valósít meg. 

6. Mi a nagyskálájú agyi hálózat? 

A. A regionális hálózat egymással összekapcsolt alhálózatát nevezzük nagyskálájú agyi hálózatnak. 

B. Ekológiai hálózat. 

C. A regionális hálózat egymással összekapcsolt szuperhálózatát nevezzük nagyskálájú agyi hálózatnak. 

D. Ilyen hálózat nincs az agyban. 

7. Mi jellemzi a kisvilág hálózatokat? 

A. A kisvilág architektúrájú hálózatok clustereiben a lokális nóduszok egymással rövid összeköttetésékkel 

kapcsolódnak, míg a cluesterek között hosszú távú kapcsolatok is léteznek. 

B. A kisvilág architektúrájú hálózatok clustereiben a lokális nóduszok egymással hosszú összeköttetésékkel 

kapcsolódnak, míg a cluesterek között hosszú távú kapcsolatok is léteznek. 

C. A kisvilág architektúrájú hálózatok clustereiben a lokális nóduszok egymással rövid összeköttetésékkel 

kapcsolódnak, míg a cluesterek között rövid távú kapcsolatok is léteznek. 
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D. Random kapcsolatok jellemzik. 

8. Milyen nagyskálájú hálózatokat tartalmaz az agy? 

A. Feladat-pozitív hálózatot. 

B. Alapállapotú hálózatot. 

C. Alapállapotú és feladat-pozitív hálózatot. 

D. Feladat-negatív és alapállapotú hálózatot. 

9. Milyen agyi területek alkotják az alapállapotú hálózatot? 

A. Insula, ARAS, kisagy 

B. Medialis prefrontalis kéreg, hippocampus, posterior cingulum, inferior parietalis lebeny. 

C. Lateralis prefrontalis kéreg, hippocampus. 

D. Hippocampus ventralis és dorsalis része. 

10. Milyen diszfunkciók jelenhetnek meg a cselekvéskontroll zavarban? 

A. Iniciációs deficit. 

B. Terminációs deficit. 

C. Iniciációs deficit, terminációs deficit, környezeti dependencia szindróma. 

D. Absztrakt gondolkodás zavara. 

11. Az alapállapotú hálózat mely működése jelenik meg az információ előhívásánál? 

A. Aktiváció 

B. Deaktiváció 

C. Deaktiváció, majd aktiváció 

D. Disszociált működés 

12. Miért is fontos az alapállapotú hálózat szupressziója külső vagy belső ingerekre irányuló 

feladatvégzés alatt? 

A. Mert az ilyen szupresszió lehetővé teszi, hogy az agy elszakadjon a feladat végzést zavaró belső, ön-

reflexív kognitív folyamatoktól. 

B. Mert az ilyen szupresszó lehetővé teszik, hogy az agy integrálja az információt. 

C. Mert az ilyen szupresszió lehetővé teszi, hogy az agy megragadja a feladat végzést zavaró belső, ön-

reflexív kognitív folyamatot. 

D. Mert a szupresszó elősegíti a szenzoros folyamatokat. 

13. Mely betegségben látható az alapállapotú hálózat medialis prefrontalis területén csökkent 

konnektivitás? 

A. Skizofrénia 

B. Depresszió 

C. Autizmus 
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D. Demencia 

14. Mely betegségben mutattak ki szintén redukált funkcionális kapcsolatokat a jobb hippocampus, 

medialis prefrontalis, ventralis anterior cingulum, jobb cuneus, inferotemporalis cortex, jobb medialis 

temporalis gírus, és a posterior cingulum által alkotott alapállapotú hálózatban? 

A. Skizofrénia 

B. Alzheimer-kór 

C. Depresszió 

D. Autizmus 

15. Temporalis lebeny epilepsziában a rohammentes időszakokban az alapállapotú hálózat mely 

területe mutat túlzott deaktivációt? 

A. Főleg a posterior cingulum és a medialis parietalis terület (precuneus), túlzott deaktivációt mutat. 

B. Posterior pariteális lebeny 

C. Cingulum 

D. Hippocampus 
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4. 5.d. A memória és zavarai (procedurális). – 
Feldmann Ádám 50%, Lucza Tivadar 50% [Molnár 
Péter] 

4.1. 1. Bevezető 

A kognitív pszichológia térhódítását megelőző évtizedekben a memóriával foglalkozó kutatások egyetlen, inger-

válasz kapcsolatokra épülő emlékezeti rendszerről számoltak be. A 60-as évektől kezdve ez a megközelítés 

átadta a helyét annak az elképzelésnek, miszerint nem egy, hanem akár kettő, három vagy több emlékezeti 

rendszert is elkülöníthetünk (Baddeley, 2010). Amnéziás betegekkel foglalkozó vizsgálatok számos fontos 

eredménnyel szolgáltak az emlékezeti rendszerről alkotott tudásunk újragondolásához. Rávilágítottak arra is, 

hogy sok esetben a betegek képesek bizonyos tanulási aktusok, feladatok végrehajtására, még ha ez számukra a 

tudatosság szintjén nem is nyomon követhető. Ez a „tudattalan tudás, ahogy Ivády (2007) nevezi, nem csak az 

amnéziás betegek sajátságos tulajdona. Mindannyian rendelkezünk vele, ám valós létezése akkor kerül előtérbe, 

amikor emlékezetünk többi része csődöt mond. A fejezet célja, hogy a memóriarendszerek bemutatásán 

keresztül bővebben tárgyalja a procedurális emlékezet működését, valamint az azzal összefüggésbe hozható 

neurológiai megbetegedések sajátosságait a memóriaműködés zavarainak szempontjából. 

4.2. 2. A memória pszichológiai modellje 

Első lépésként érdemes áttekinteni azt, hogyan is épül fel az emlékezeti rendszer. Az 1. ábra mutatja azt a 

modellt, amely a hatvanas évektől kezdve vált elfogadottá a pszichológia tudományában (Atkinson és Shiffrin, 

1971). Az elképzelés szerint a külvilágból érkező információt először a szenzoros emlékezeti rendszer dolgozza 

fel, majd tárolja azt nagyon rövid ideig, mert a tárolt információ egy vagy két perc alatt elhalványul, ha csak 

tudatosan nem figyelünk rá. Ez a rendszer az észlelés és az emlékezés határterületének tekinthető. A 

figyelemnek van tehát kitüntetett szerepe abban, hogy a külvilágból származó információ a szenzoros 

emlékezetből átkerüljön a rövid távú emlékezetbe, melynek kapacitása korlátozott, és ez a folyamat segíti elő az 

információ tudatosulását. A rövidtávú memóriába került információk különféle kódolási és szerveződési 

folyamatokon esnek át, valamint itt történik az információ tudatos fejben tartása, ismételgetése. Ennek 

eredményeként az információk egy része bekerül a hosszú távú memóriába, ahol akár egy életen át tárolódhat 

(Baddeley, 2010). 

Ma is vita tárgyát képezi az, hogy valójában hány memóriarendszer létezik. Egyes kutatók (pl. Nairne, 1990, 

2002) arra hívják fel a figyelmet, hogy a legkülönfélébb emlékezeti feladatokban is sok a hasonlóság, és 

mindezt azzal indokolják, hogy mindegyik hátterében ugyanazok a folyamatok játszódnak le, és ezért egy 

egységes emlékezeti rendszerről beszélnek. Ezzel szemben Baddeley (2010) egyszerre hangsúlyozza a 

struktúrák, és az azokat működtető folyamatok fontosságát. A rendszerek működésbeli hasonlósága mellett 

figyelembe kell venni az azok közti különbségeket is, melyeket az emberi emlékezetről meglévő ismereteink 
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támasztanak alá. Baddeley tehát elkülönült szenzoros, rövid távú és hosszú távú emlékezeti rendszerekről 

beszél, amelyek további összetevőkre bonthatóak. Az egyes komponensek közötti információáramlás azonban 

kétirányú: a hosszú távú memóriában tárolt ismereteink is befolyásolhatják azt, hogy mire figyelünk oda a 

külvilág ingereiből, tehát, hogy mi kerül be a szenzoros emlékezetünkbe, azt hogyan dolgozzuk fel, és 

egyáltalán fogunk-e rá emlékezni. 

4.2.1. 2.1. A szenzoros memória 

Neisser (1967) a szenzoros memórián belül, modalitás szerint két rendszert különböztet meg: az idegrendszer 

vizuális képviseleteiben tárolt ikonos memóriát, valamint a hallórendszerben tárolt visszhang-memóriát. 

Megállapítása szerint emlékezési anyagunkat többnyire a látó- és hallórendszeren keresztül bejövő információk 

dominálják, ám kétségtelen, hogy más érzékszerveken át érkező információk is (pl. szag-, ízingerek, tapintás) is 

tudatosulnak számunkra, és akár hosszú távú tárolásra is kerülhetnek. 

Az ikonos memória működését jól példázza az, ha egy üres szobában csillagszóróval a kezünkben integetünk, 

egy fénycsíkot fogunk látni a levegőben, ami viszont hamar elhalványul. Ez a jelenség arra enged következtetni, 

hogy agyunk valamilyen formában eltárolja az adott információt, a csík elhalványulása pedig valószínűleg 

felejtés következménye (Atkinson és mtsai., 1995). 

Ha például arra kérnek bennünket, hogy jegyezzünk meg egy hosszú telefonszámot, másképp fogunk hibázni a 

felidézésnél, ha hallottuk a számot, mintha láttuk (Baddeley, 2010). A vizuális inger esetében a hibázás 

valószínűsége a számsor vége fele haladva arányosan nő, míg auditoros inger esetében nagyobb valószínűséggel 

emlékszünk az utolsó számjegyekre, mint például a középsők közül valóra. Ám maga a visszakérdezés csak 

abban az esetben történhet meg, ha az információ tudatosul, ami viszont már a rövid távú memóriában történik, 

a figyelem, mint akaratlagosan irányított folyamat befolyása által. 

4.2.2. 2.2. Rövid távú memória 

A rövid távú emlékezet kifejezés alatt kis mennyiségű információ átmeneti idei tárolását értjük (Baddeley és 

mtsai., 2010). Nevezik munkamemóriának vagy aktív memóriának is, olyan értelemben, hogy ez arra a tudásra 

vonatkozik, amit az idegrendszer éppen felhasznál, illetve a benne levő információ van a mentális működés 

előterében, és képviseli tudatunk, tudatosuló lelki élményünk tartalmát (Szabó, 1997). 

Baddeley (2007) munkamemóriával kapcsolatos modellje egy olyan rendszert képzel el, amely az információk 

átmeneti tárolását végzi, valamint segíti az összetett feladatok kivitelezését is. Tehát a munkamemória egy 

„mentális munkahely”, ami a gondolkodás keretét adja. 

A rövid távú memóriába két irányból érkezik információ: a szenzoros tárból, és a hosszú távú memóriából. Ha a 

rövid távú memóriát a hosszú távú memóriából akarattal töltjük fel, irányított gondolkodásról beszélünk. A 

szenzoros tárból érkező információt a figyelem szelektálja. 

A rövid távú memória elkülönítését a szenzoros memóriától a rövid távú memóriában végbemenő kódolási 

folyamat indokolja, enélkül a szenzoros memóriát a rövid távú memória részének, vagy bevezető szakaszának 

tekintenénk (Szabó, 1997). A kódolási folyamat jelentőségére az elsők között Conrad (1967) hívta fel a 

figyelmet. Azt vizsgálta, hogy milyen betűket tévesztenek a kísérleti személyek értelmetlen betűkombinációk 

megjegyzésekor. Ennek az eljárásnak a gyakorlati haszna abban rejlik, hogy ezáltal sikerül kizárni annak 

lehetőségét, hogy a hosszú távú memóriából felidézésre kerüljön az ingerrel kapcsolatos előzetes tudásunk révén 

ismereti anyag. Az eredményei azt mutatták, hogy a kísérleti személyek gyakrabban összetévesztették a B betűt 

a V betűvel, de nem fordult elő pl. X és V összetévesztése. Ez a megfigyelés arra enged következtetni, hogy a 

rövid távú memóriába kerülő információ először vizuálisan rögzül, majd hangzás szerinti, akusztikus kóddá 

alakul át. 

A rövid távú memóriát kétféle szempont szerint vizsgálhatjuk: nagyság és időtartam. Nagyságát, vagyis a 

memóriaterjedelmet olyan listákkal vizsgálják, amelyeket azonnal kell felidézni, a leghosszabb felidézett lista 

adja meg a memória terjedelmét, amely átlagosan 7+-2 egységnek felel meg, amely különböző stratégiákkal (pl. 

tömbösítés) növelhető. A legjobb, csoportosítással elért kísérleti eredmény 82 számjegy. Ám a rövidtávú 

memória nem csak terjedelemben, hanem időtartamát tekintve is korlátozott. Az időtartam vizsgálatának 

legelterjedtebb módszere, hogy az inger bemutatása és a felidézés között a vizsgálati személy visszaszámol egy 

megadott számtól, ezzel megakadályozva az inger folyamatos frissítésének lehetőségét. Murdock (1961) 

klasszikus kísérletének eredményéből az látszik, hogy a vizsgálati személyek 5 másodperc késleltetéssel a 
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betűkombinációk felére, 10 másodperc elteltével a mássalhangzók negyedére, 30 másodperccel a bemutatás után 

pedig gyakorlatilag nem emlékeztek a feladatra. 

5.26. ábra - 1. ábra: A munkamemória felépítése 

 

Megállapíthatjuk, hogy az inger és a válasz közti számolás, ami az emlékezendő anyag szempontjából 

irreleváns, lerontja a teljesítményt, viszont azt is jelzi, hogy ennek fokozott adaptációs jelentősége van. Felejtés 

nélkül vagy túlterhelnénk a hosszú távú memóriát, vagy nem tudnánk elkülöníteni a lényeges információt a 

számunkra lényegtelentől. A hatásos kognitív működés a rövidtávú emlékezés szintjén is megköveteli a 

szelektív feldolgozási folyamatot. Ezt a szelektivitást a rövid távú memória esetében a korlátozott kapacitás, 

valamint a gyors felejtés biztosítja. A felejtés elkerülésének legsikeresebb módja a már említett folyamatos 

felfrissítés, amely szintén szelektív. A felfrissítés engedi meg, hogy 15 másodpercnél hosszabb időre is a rövid 

távú memóriánkban tartsuk az információt. Ha például kikeresünk egy telefonszámot, és erre a hívás 

megkezdéséig emlékezni akarunk, akkor általában ismételgetjük magunkban. Kísérletekkel is sikerült 

bizonyítani, hogy a kísérleti személyek az 5 másodpercenként megismételt szavakat sikeresebben tudták 

felidézni, mint a nem ismételt szavakat. Az ún. feldolgozó jellegű felfrissítés közben az ingert megpróbáljuk 

kapcsolatba hozni a hosszú távú memóriában tárolt korábbi ismereteinkkel, és akár az új ismeretanyag 

beépülhet, ezáltal sokkal hatásosabb lesz a felidézés (Baddeley, 2007). 

4.2.3. 2.3. Hosszú távú memória 

Az emlékezés harmadik komponensét a hosszú távú memória alkotja, amely tartalmaz minden olyan tudást, 

amit életünk során elsajátítunk, vagy megtapasztalunk. Ennél az egységnél is felmerül a kérdés, hogy a 

különböző modalitású információk milyen formában kerülnek tárolásra (vizuális, akusztikus, esetleg valamilyen 

nem szenzoros jelleggel?). 

A kettős kód teória szerint a hosszú távú memóriába bekerült információ vizuális, vagy verbális formában kerül 

tárolásra. A verbális rendszer az általunk hallott vagy kiejtett hangokról tartalmaz információt, amik tehát 

legtöbbször a hallott vagy kimondott beszédből származnak. Ehhez hasonlóan, a vizuális memóriánk az általunk 

átélt vagy megtapasztalt vizuális látványok reprezentációit tartalmazza. A rövid távú memória működéséhez 

hasonlóan a hosszú távú memóriában is tárolódhat információ jelentés alapján. Ennek oka elsősorban a 

gazdaságosság: bizonyos esetekben előnyösebb a mondatok tartalmának, jelentésének tárolása, szemben a szóról 

szóra történő megjegyzéssel (Atkinson és mtsai., 1995). Wanner (1968) kísérlete is ezt az elképzelést 

támasztotta alá: mondatfelismerési vizsgálatában a vizsgálati személyeknek detektálni kellett, hogy az általuk 

korábban hallott mondatot újbóli bemutatása esetén megváltoztatták-e vagy sem. Abban az esetben, ha egy szó 

megváltoztatása a mondat jelentését átalakította, akkor ezt nagyobb százalékban detektálták, mint azt, ha az új 

szó csupán stilisztikai változást eredményezett. 

A propozíciós teória éppen erre az ellentmondásra hívja fel a figyelmet. A tartalomra, vagy jelentésre való 

emlékezés ellent mond a kettős kód elméletnek, ezért ez az elmélet azt sugallja, hogy az emlékezeti anyag se 
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nem vizuális, se nem verbális, hanem propozíciós képviseletek formájában tárolódik. A propozíció a tudás 

legkisebb elemi egységét jelenti, amelyről egyszerűen és gyorsan eldönthető, hogy igaz vagy hamis. A 

propozíciók között különféle kapcsolatok jönnek létre, ezáltal bonyolult hálózatot alkotnak. Az új ismeret 

könnyen beépíthető a propozíciós hálóba, ami a háló újraszerveződését eredményezi. De egy-egy propozíció 

elvesztése, elfelejtése ugyanilyen átszerveződéshez vezet (Atkinson és mtsai., 1995). 

A hosszú távú memória Squire (1992) által leírt osztályozása élesen elkülöníti egymástól az explicit, vagy 

deklaratív emlékezetet az implicit, vagy nem-deklaratív (procedurális) emlékezettől. Az explicit emlékezet 

foglal magába minden velünk történt eseményt, illetve minden olyan tényt és ismeretet, amit a bennünket 

körülvevő világról alkotunk, vagy szerzünk. Ezzel szemben az implicit emlékezet vagy procedurális emlékezet 

olyan helyzetekre vonatkozik, amikor valamilyen tanulás történt, ám magára a tanulási folyamatra nem 

emlékezünk, csak a teljesítményből tudjuk, hogy az megtörtént (például, hogy tudunk biciklizni, autót vezetni) 

(Baddeley és mtsai., 2010). 

Az explicit emlékezet két további kategóriára bontható, a szemantikus és epizodikus emlékezetre. A 

megkülönböztetés Tulving (1972) nevéhez fűződik, melyet azóta is széles körben használnak. A szemantikus 

emlékezet foglalja magába a világról alkotott ismereteink széles tárházát. Ez az emlékezeti típus a tényeken 

alapuló tudáson túlmutatva magába foglalja az érzékszervi ismereteinket, valamint a társas világ működéséről 

alkotott tudásunkat is (pl. hogyan kell viselkednünk bizonyos szituációkban, társadalmi normák és elvárások 

ismerete). 

Az epizodikus emlékezet az a rendszer, amely lehetővé teszi, hogy velünk történt egyedi eseményekre, 

epizódokra emlékezzünk. Így egyazon esemény mindkét rendszer részévé válhat. Tulving (2002) az epizodikus 

emlékezet kifejezést azokra a helyzetekre használja, amikor az eredeti esemény bizonyos aspektusait újra 

átéljük, és a helyzet lehetővé teszi, hogy egyedi események felidézése és újra átélése révén meg tudjuk tervezni 

jövőbeli cselekedeteinket. Amnéziás betegek esetében ez a képesség az, amely leggyakrabban károsodik, a 

betegeknek nehézséget okoz új szemantikus tudás elsajátítása. Legtöbbször nem tudják, hogy ki az aktuális 

elnök, hogy milyen évet írunk, mindez rávilágít a szemantikus és epizodikus rendszerek közötti szoros 

együttműködésre (Baddeley és mtsai., 2010). 

4.2.4. 2.4. Procedurális memória 

A procedurális memória olyan perceptuális, inger-válasz típusú és motoros tanulási folyamatokat jelent (pl. 

klasszikus kondicionálás, perceptuális tanulás), amelyek esetében a tanulási folyamat nem tudatosan megy 

végbe. Mivel ez a tanulási folyamat nem igényel különösebb erőfeszítést és szándékot, úgy tűnik, hogy a 

procedurális memória automatikus működésű. Nem tényszerű dolgok elsajátítása történik, hanem olyan 

procedúrák, és folyamatok elsajátítása, amelyek a viselkedés szintjén jelennek meg. Nem olyan tudástárt jelent, 

amelynek segítségével szóban feltett kérdésekre válaszolhatunk. (Szabó, 1997). Ha arra szeretnénk 

visszaemlékezni, hogyan tanultunk biciklizni, valószínűleg nem tudnánk szó szerint leírni a folyamatot. Mivel a 

tanulást tudatosan végezzük, deklaratív emléknyomok alakulnak ki arról, hol tanultunk, ki segített, hányszor 

estünk el stb. Emellett procedurális inger-válasz típusú motoros emléknyomok is képződnek, megtanuljuk a 

helyes testtartást és kormánymozdulatokat, hogy súlypontunkat a megfelelő helyen tarthassuk, azonban nem 

feltétlenül tudjuk szavakba önteni, hogy ezeket a mozdulatokat milyen szabály szerint végezzük, csak 

egyszerűen végrehajtjuk őket. 

4.2.4.1. 2.4.1. Procedurális és deklaratív memória elkülönítése 

Számos állatkísérlet és humán agyi képalkotó vizsgálat szolgált bizonyítékul arra, hogy a memória nem egy 

osztatlan, egységes rendszer, hanem egy összetett rendszer összetett egysége segíti elő a különböző memória 

komponensek működését (Poldrack, 2003). A memória neurobiológiai alapjainak vizsgálatai még inkább 

kihangsúlyozták a hosszú távú memória deklaratív és procedurális komponensei közti különbséget. Míg a 

deklaratív memória egy rugalmas rendszerként írható le, amely a tényekre és múltbéli tapasztalatokra alapoz, a 

procedurális memória ezzel szemben kevésbé rugalmas, habituációs és procedurális viselkedésmintázatokat 

tartalmaz (Cohen és Squire, 1980). Squire és Zola (1996) szerint a két memóriakomponens közti fő különbség a 

tárolt információ előhívásának kapacitásában keresendő: míg a deklaratív memória tudatos előhívásért felelős, 

addig a procedurális memória tudatosan nem hozzáférhető, viselkedésben megnyilvánuló információkat 

tartalmaz. 

Neurobiológiai kutatások sikeresen elkülönítették azokat az agyterületeket, amelyek a két memóriakomponens 

működését segítik elő: a deklaratív memória központja a medialis temporális lebenyben a hippocampus, míg a 

procedurális memória működését a striatum és a bazális ganglionok segítik elő (Squire, 1992). 
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5.27. ábra - 2. ábra: A hippocampus a striátum és a bazális ganglionok elhelyezkedése 

 

Azt az elgondolást, hogy a memóriát egymástól különálló komponensek alkotják, hippocampus sérült 

betegekkel végzett vizsgálatok támasztották alá, és vezettek a kettős-memória elmélet megszilárdításához. Az 

ilyen amnéziás betegeknél a deklaratív memória súlyos romlása mellett sok esetben a procedurális memória 

teljesen ép marad. A kettős disszociáción alapuló kísérletek még jobban alátámasztották a deklaratív és 

procedurális memória egymástól való funkcionális függetlenségét. A kettős disszociációs kísérletek során 

visszafordítható és visszafordíthatatlan léziókat hoznak létre kísérleti állatokban a hippocampus és striatum 

területén, ahogy tette azt Packard és mtsai. (1989), összekötve egy labirintusvizsgálattal, és alátámasztva a 

kettős memória modellt. Humán léziós vizsgálatokat tekintve Knowlton és mtsai. (1996) egy valószínűségi 

osztályozási feladatban vizsgálta ugyanezt a jelenséget. A hippocampus sérült csoportot amnéziás betegek 

prezentálták, a striatális terület léziós csoportot pedig Parkinson-kóros betegek alkották. Az amnéziás betegek 

normál tanulási folyamatot mutattak, de nem rendelkeztek deklaratív tudással a kísérlet körülményeiről. Ezzel 

szemben a Parkinsonos csoport tagjai nem mutattak procedurális tanulást, de intakt deklaratív emlékekkel 

rendelkeztek a vizsgálat körülményeiről. Heindel és mtsai. (1989) szintén erre a megállapításra jutottak, azok a 

betegek, akiknek a striatális rendszerük sérült, procedurális tanulásra képtelenek voltak, de deklaratív 

memóriájuk megtartott volt. Mindezen eredmények erős befolyást gyakoroltak a memóriakomponensek kettős 

disszociációjára, valamint a deklaratív és procedurális memória különválasztására, és egymástól való független 

működésük bizonyítására (Krupa, 2009). 

A deklaratív és procedurális memória látszólagos teljes egymástól való függetlensége ellenére számos 

tanulmány jelzi, hogy ezek a memóriarendszerek a valóságban kölcsönhatásban állnak egymással (Poldrack, 

2003). Feltételezhetjük, hogy tanulási helyzetben a két rendszer együttes igénybevétele jelentősen javíthatja 

teljesítményünket. Sőt, egyes értelmezések nagyfokú interakciót képzelnek a két rendszer között, amely 

evolúciós tekintetben adaptívnak bizonyult bizonyos helyzetekben: abban az esetben, ha az egyik rendszer nem 

képes megfelelő megoldást biztosítani (pl. lézió következtében), akkor a másik rendszer veszi át a szerepet adott 

feladatban (Sherry és Schacter, 1987). 

A felvetést számos tanulmány támasztotta alá. Megfigyelték, hogy bizonyos, memóriát igénylő feladatokban a 

Parkinson- és Huntington-kóros betegek másfajta agyi aktivitásmintázatokat mutatnak, mint az egészséges 

kontrollszemélyek. Dagher és mtsai. (2001) PET vizsgálatukban Parkinson-kóros betegek agyi aktivitásmintáit 

hasonlították össze kontroll személyekével. Ingeranyagként a Tower of London tesztet használták, amely a 

tervezési képesség mellett az executive funkciók működését is előre jelzi. Eredményeik szerint az enyhe 

tüneteket mutató Parkinson-kóros csoport a kontroll csoportéhoz hasonló jó eredményt mutatott, ám agyi 

aktivitásmintáik különböztek. A Parkinson-kóros csoport esetében fokozott aktivitás volt megfigyelhető a jobb 

hippocampusban, míg a kontrollcsoportnál ilyen aktivitás nem volt megfigyelhető. Az eredmények arra utalnak, 

hogy Parkinson-kórban szenvedő betegeknél elképzelhető a közel normális frontális lebenyműködés, annak 

ellenére, hogy a striatális területek sérültek, ezt kompenzálandóan jelenik meg a jobb hippocampus aktivitás. A 

szerző arra utal, hogy a deklaratív memóriára való támaszkodás a Tower of London feladatnál a striatális 

területek, és a munkamemóriában fontos szerepet játszó homloklebeny alulműködésének köszönhető korlátozott 

munkamemória kapacitásnak köszönhető. A striatális diszfunkciónak köszönhetően a hippocampus veszi át a 

frontostriatalis területek feladatait, és kompenzálja ezen területek alulműködése miatt fellépő kognitív hátrányt. 

5.28. ábra - 3. ábra: A Tower of London-teszt 
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A procedurális memóriának kitüntetett szerepet tulajdonítanak a habituáció létrejöttében (Kandel, 2007). Moody 

és mtsai. (2004) funkcionális mágneses képalkotó eljárással végzett vizsgálatukban vetették össze egészséges 

kontrollszemélyek és Parkinson-kóros betegek agyi 

1mint a habituáció, melynek tanulása normál esetben általában implicit módon történik. Moody szerint a 

betegcsoportban megnövekedett hippocampus és frontális lebeny aktiváció tükrözi azt, hogy a Parkinson-

betegek felidézik a feladat során korábban adott válaszaikat, és korábbi emlékeikre támaszkodnak a megoldás 

során, ehhez mérten igazítják az adott próbában adott válaszukat. Tehát, ha a procedurális memória nem képes 

ellátni feladatát tanulásban és feladatmegoldásban, a deklaratív memória veszi át annak szerepét, más megoldási 

stratégiát eredményezve ezzel. Moody továbbá azt feltételezi, hogy a két memóriarendszer között bizonyos fokú 

kompetíció figyelhető meg. Mindkét rendszer képes ellátni ugyanazt a feladatot, ám a köztük létrejövő 

kompetíció az, ami eldönti, melyik rendszer működése írja felül a másikét. Az eredmények azt sugallják, hogy 

az ép memóriával rendelkező kontrollszemélyek esetében a striatális rendszer az, amely gátló hatást fejt ki a 

hippocampus működésére. Parkinson-kóros betegek esetében, ahol az egyik rendszer sérült, csak a másik képes 

szerepet vállalni a feladat megoldásában, megszüntetve ezzel a kompetitív interakciót. 

Egy hasonló jellegű fMRI vizsgálat próbált rámutatni arra, hogy az említett két memóriarendszer milyen 

mértékben vesz részt a tanulás és viselkedés optimalizálásában (Foerde és mtsai., 2006). A vizsgálat a 

valószínűségi osztályozási feladat mellett magába foglalt egy másodlagos zavaró feladatot, amely azt volt 

hivatott kideríteni, hogy a vizsgálati személyek a deklaratív vagy procedurális tudásuk alapján oldják-e meg a 

feladatot. A vizsgálat jól demonstrálta a két memóriakomponens érzékenységét a zavaró feladat közben mutatott 

teljesítményben. A második kísérleti kondícióban fellépő zavaró ingerek jelenléte nem befolyásolta a 

teljesítményt, viszont a deklaratív tanulási folyamatot rontotta. Továbbá, a kettős feladathelyzetben striatális 

aktivitás volt megfigyelhető, míg az egyszerű feladat esetében a hippokampális aktivitás volt összefüggésbe 

hozható a teljesítménnyel. Bár mindkét rendszer képes támogatni a tanulási folyamatot egészséges személyek 

esetében, a különbség közöttük mégis abból adódik, hogy mennyire érzékenyek a figyelemelterelésre. Az 

eredmények arra mutatnak rá, hogy a figyelemelterelés az arra érzékenyebb striatális - procedurális rendszer felé 

dönti el a két rendszer közötti kompetíciót. Megfigyelhető tehát a deklaratív és procedurális rendszerek közti 

kompetíció, amely az eredmények szerint nem a tanulási folyamat szintjén jelenik meg, hanem amikor a 

megtanult tudást alkalmazzuk. 

4.3. 3. A memória idegrendszeri mechanizmusai 

A legelső, az emlékezet folyamatával foglalkozó kutatások egészséges felnőttek emlékezeti teljesítményére 

épült. Az elmúlt évtizedekben eddigi ismereteink bővítéséhez számottevően hozzájárultak az idegtudományok 

területén elért eredmények. Legtöbb esetben betegek emlékezeti zavarainak tanulmányozása világítottak rá a 

normál emlékezeti működés sajátosságaira (Baddeley és mtsai., 2010). 

Az amnéziás betegek neuropszichológiai vizsgálatai két csoportra oszthatóak. Az egyik megközelítés módszere 

a különböző kórképekben fellépő memóriafunkciók károsodásának vizsgálata (pl. Alzheimer-kór). A módszer 
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hátulütője, hogy a neuropszichológiai betegségek ritkán jelennek meg tiszta formában; ez azt jelenti, hogy a 

memóriadeficit mellett általában más kognitív funkcióromlás is megfigyelhető, ezért nehéz annak megállapítása, 

hogy a kognitív deficitek közül mi az, ami emlékezetzavarból ered, és mi az, ami mással áll kapcsolatban. Ezért 

aztán ezek a módszerek kevésbé alkalmasak arra, hogy az emlékezettel kapcsolatos elméleteinket tovább 

bővítsük (Baddeley és mtsai., 2010). 

A memóriaműködés élettani alapjainak bővebb megismeréséhez sok ismerettel szolgáltak a léziós 

állatkísérletek. Lashley (1943) hosszú évtizedeket töltött annak kutatásával, hogy meghatározza az 

emléknyomok tárolásának konkrét helyét az agykéregben. Patkánykísérleteiben bonyolult feladatok 

végrehajtására treníroztatta az állatokat, majd ezután agykérgük adott részét eltávolította abból a célból, hogy 

kitörölje azokat az emléknyomokat, amelyek az állat betanítása során képződtek. Egyik ilyen kísérletében 

(Lashley, 1943) patkányok agykérgének bizonyos területeit távolította el, miután azok egy útvesztőfeladat 

helyes végrehajtását tanulták meg, majd tíz nap késleltetéssel megvizsgálta, hogy a korábban megtanult 

feladatra emlékeznek-e. Megállapította, hogy igazán számottevő teljesítményromlás csak akkor figyelhető meg, 

ha az agykéreg egy igen jelentős részét eltávolította. Fontos megállapítása még, hogy a lézió helyének 

megváltoztatása csak nagyon kis következménnyel járt, a léziók nagysága bizonyult fontosabbnak a 

képességromlásban, és nem a lokalizációjuk. Lashley úgy gondolta, hogy a bonyolult feladatokra vonatkozó 

emléknyomok tárolása diffúz módon a neocortex különböző részein történik, másrészt, hogy a tárolásban a 

neocortex összes része egyforma szerepet játszik. Később elfogadta azt a feltevést, hogy az agykéreg bizonyos 

területei bizonyos emléknyomok tárolásában fontosabb szerepet játszanak, mint más agyterületek, ám ő mégis 

azt hangsúlyozta, hogy a memória egyenlően szétszórva, diffúz módon kerül tárolásra. Lashley eredményei 

olyan nézetekhez vezettek, melyek kizárták azt az elképzelést, hogy a neocortex specifikus részei specifikus 

emlékezeti képességekért lennének felelősek, vagyis nincsenek konkrét agyi központok az emlékképek egy 

helyen történő tárolására (Szabó, 1997). 

Sokkal fontosabb eredménnyel szolgálnak azok a ritkább esetek, mikor a betegnél csak egyetlen kognitív 

funkcióromlás figyelhető meg. A személy, aki a legnagyobb hozzájárulást adta a memóriakutatás fejlődésének, 

egy H.M. nevű beteg, akinek sebészi úton eltávolították kétoldali medialis temporális lebenyét, súlyos 

epilepsziás tüneteinek enyhítése céljából (Milner, 1966). Két szempontból is fontos eredményeket hoztak a 

vizsgálatok: egyrészt, mert felhívták a figyelmet a hippokampális területeknek az emlékezetben betöltött 

szerepére, másodsorban pedig azért, mert H.M. memóriazavara kizárólag a hosszú távú epizodikus emlékezetet 

érintette, más memóriafunkciói jól működtek, ennek köszönhetően könnyen vizsgálhatóvá és értelmezhetővé 

váltak a megjelenő kognitív deficitek. A műtét előtt H.M.-nek 11 éven át jelentkeztek generalizált epileptikus 

rohamok jobb- és baloldali medialis temporális lebenyében elhelyezkedő kétoldali fókuszban. Mivel orvosai 

korábban már sikeresen hajtottak végre egyoldali medialis temporális lebeny eltávolítást epilepsziás betegeknél, 

a műtét mellett döntöttek. H.M. a műtétet követő hetekben emocionálisan kiegyensúlyozott emberré vált, 

normális perceptuális képességekkel és intelligenciával, emellett a generalizált rohamok száma heti egyről 

lecsökkent 2-3 évente egyre. Intelligenciatesztben mért kvóciense műtét előtt 104 volt, ami a műtét után 112-re 

javult. Ez a javulás a rohamok ritkulásával magyarázható. A műtét utáni neuropszichológiai vizsgálatok a 

memória két aspektusára koncentrálnak: először, hogy a páciens mennyire képes emlékezni olyan dolgokra, 

amiket a műtét előtt tanult meg, másodszor, hogy mennyire képes azokra a dolgokra emlékezni, melyeket a 

műtét után tanult, rávilágítva arra, hogy retrográd, vagy anterográd amnézia lép-e fel a betegnél. H.M. 

memóriája a műtét előtti eseményekre csaknem sértetlen maradt. Enyhe retrográd amnéziát mutatott a műtétet 

megelőző két év távlatában, gyerekkori és fiatalkori emlékeire tisztán emlékezett. Ezzel szemben nagyon súlyos 

anterográd amnéziában szenvedett. Rövid távú memóriájában képes volt információt hosszabb ideig tárolni, de 

ha a koncentrációt abbahagyta, a felfrissítési folyamat félbemaradt, és az információ örökre elveszett számára. 

Új lakcímét sem volt képes megtanulni, bár tökéletesen emlékezett a régire, egyedül nem tudott hazamenni sem. 

Használati tárgyai helyét képtelen volt megjegyezni, és az újdonság erejével hatott rá ugyanannak az újságnak 

újbóli és újbóli elolvasása. A vele napközben történt események másnapra teljesen elhalványultak, saját 

bevallása szerint minden nap olyan számára, mintha egy álomból ébredne fel. Bár születési dátumát habozás 

nélkül pontosan meg tudta mondani, életkorát kevesebbnek hitte, és a pontos dátumot sem tudta megsaccolni. 

Ahogy öregedett, képtelen volt saját magát felismerni a műtét után készült fényképeken. 

5.29. ábra - 4. ábra: A temporális lebeny mediális része 
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A H.M. beteggel történő vizsgálatok hat fontos megállapítással bővítették a memóriával kapcsolatos 

ismereteinket. Ez az eset hívta fel először a figyelmet a medialis temporális lebenyben elhelyezkedő agyi 

struktúrák emlékezésben játszott szerepére (hippocampus, amygdala), új kutatási irányvonalat nyitva a kutatók 

számára. H.M. sérülése megcáfolta Lashley korábbi nézetét, miszerint a memóriafunkciók diffúzan szétszórva 

reprezentálódnak a neocortexben, mivel sikerült adott agyterületeket adott memóriafunkciókkal összefüggésbe 

hozni. Bizonyítékul szolgált továbbá a rövid- és hosszú távú memória idegi alapon történő elkülönítésére, hiszen 

a kétoldali mediotemporális lebenyeltávolítás anélkül szüntette meg bizonyos hosszú távú emléknyomok 

kialakulását, hogy jelentősen lerontaná a rövid távú memória teljesítményét. H.M. esetében bizonyos esetekben 

tudatos emlékezés nélkül is megmutatkozik olyan teljesítményjavulás, amely ezek végrehajtása közben nem 

tudatosan jelentkezik, például a tükörrajzolási tesztben, vagy a hiányos ábra teszt esetében. Ez a megfigyelés 

szolgált bizonyítékul a deklaratív és procedurális memória elkülönítésére. H.M. legfőbb problémája abból 

adódott, hogy rövid távú explicit memóriáját nem volt képes hosszú távú tárolásra áttenni. Ez arra utal, hogy a 

temporális lebeny medialis része szerepet játszik a memória konszolidációban, hiszen rövid távú memóriája 

képes volt információt tárolni, és a műtétet megelőző hosszú távú emlékképei is megtartottak voltak. Végül az a 

tény, hogy H.M. memóriájából a műtétet megelőző két év emlékképei is elvesztek, bizonyítja azt, hogy az 

emléknyomok konszolidációja nem pár perc alatt történik, ahogyan azt korábban elképzelték (Hebb,1949), 

hanem az emléknyomok konszolidációja a megszerzésüket követően évekig folytatódik. 

Bár a léziós vizsgálatok nagyon sok fontos eredménnyel szolgáltak, ám ez nem jelenti azt, hogy ha ismerjük egy 

konkrét kognitív deficit pontos és tiszta formáját, akkor pontosan meg tudjuk határozni azt, hogy konkrétan 

mely agyterülethez köthető, és ez fordítva is így van (Baddeley és mtsai., 2010). Az agyon belül egyes funkciók 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1143  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

több anatómiai hellyel is kapcsolatban állhatnak, ez teszi lehetővé azt, hogy a sérült agyterület helyét egy másik 

agyterület vegye át. 

Az amnéziák másik csoportját a retrográd amnézia alkotja, amelyek sajátossága, hogy az agysérülés előtti 

emlékek vesznek el, az új dolgok elsajátításának képessége megtartott. A retrográd amnéziások egyik 

legismertebb esete a „Zongoristának” nevezett férfi, Clive Wearing (Wilson, Baddeley, Kapur, 1995), aki a 

központi idegrendszerét megtámadó herpeszvírus-fertőzésen esett át. Múltjából szinte semmit nem tudott 

felidézni, viszont nagyszerűen tudott zongorázni, és remekül emlékezett a kottaolvasásra is. 

A legtöbb amnéziás beteg emlékszik rá hogyan kell fésülködni, cipőt kötni, annak ellenére, hogy lakásukban 

már nehezen tájékozódnak. Ez a tudás megfigyelhető anterográd amnéziás betegek esetében is, ahogy azt 

Clarapede remekül illusztrálja anterográd amnéziás hölgy betegén. Egy kézfogás alkalmával tűt rejtett a kezébe, 

ami megszúrta betege kezét, aki egy rövid figyelemelterelés után már el is felejtette a kellemetlenséget. Mikor 

az orvos később újra bejött, a beteg nem volt hajlandó kezet nyújtani, mikor megkérdezték tőle miért, zavartan 

arról kezdett beszélni, hogy „az emberek néha tűt rejtenek a kezükbe”, ezért nem szokott velük kezet fogni 

(Ivády, 2007). Más, anterográd amnéziásokkal végzett kutatások a betegek teljesítménybeli javulásáról 

számolnak be bizonyos feladatok többszöri elvégzése után, ám állítják, előtte sosem találkoztak a feladattal, pl. 

kirakós játékot újra és újra az újdonság örömével, ám mégis egyre gyorsabban raknak ki. 

4.3.1. 3.1. Procedurális memória amnéziában 

Az amnéziás betegeknél nem csak az epizodikus memória sérül, de bizonyos esetekben arra is képtelenek, hogy 

bármilyen új információval gazdagítsák meglévő tudásukat. Ám számos helyzetben képesek az egészségesekhez 

hasonló tanulási folyamatok végrehajtására (Ostergaard, 1987). Ezek az eredmények segítettek gyarapítani az 

implicit/procedurális tudásról alkotott elképzeléseinket. Nem emlékeznek a kísérletvezetőre, a kísérlet 

helyszínére, vagy az eszközökre, ám mégis képesek korábban bemutatott arcok, dallamok felismerésére. Ezért 

fontos tehát különbséget tenni abban, hogy az anterográd amnéziás betegek mit képesek, és mit nem képesek 

megtanulni. Ez valójában a tanulási folyamat szerveződését tükrözi, és ebből is világosan láthatjuk a deklaratív 

és a procedurális memória működésének különválását. 

A két memóriafajta közti különbséget jól példázza Graf és munkatársainak (1985) kísérlete. Amnéziás és nem 

amnéziás csoportnak mutattak hat betűből álló szavakat. Ezután kétfajta memóriatesztet alkalmaztak: a 

deklaratív memóriát úgy vizsgálták, hogy a kísérleti személyeknek egyszerűen fel kellett idézniük a korábban 

látott szólistából minél többet. A procedurális memória vizsgálatára kártyákat mutattak, melyeket a korábban 

látott szavak első három betűje szerepelt, pl. a befont szóból a bef. Majd arra kérték a kísérleti személyeket, 

hogy mondják ki a legelső szót, ami a három kezdőbetű alapján az eszükbe jut. Az eredmények azt mutatták, 

hogy az amnéziás kísérleti személyek fele annyi szóra emlékeztek explicit módon, mint az egészséges csoport 

tagjai, de mindkét csoport egyformán jól teljesített a szó-kiegészítéses procedurális/implicit memória tesztben. 

Squire és munkatársai (1992) hasonló kísérlete azt bizonyította, hogy a szókitöltéses implicit/procedurális 

tesztben nincs szerepe a hippocampusnak, míg a deklaratív memória feladatban megnő a hippocampus 

regionális vérellátása. Explicit memória tesztelésekor a jobb oldali hippocampusban és a jobb oldali prefrontális 

kéregben volt kimutatható aktivitás. Amikor az implicit/procedurális memóriatesztelés történt, a vizuális 

asszociációs kéreg mutatott aktivitást, a hippocampusban viszont semmiféle működésváltozás nem volt 

megfigyelhető. 

4.3.2. 3.2. Procedurális memória és Korsakoff-szindróma 

A Korsakoff-szindrómás betegekkel foglalkozó kutatások nagyban hozzájárultak a memóriával és működésével 

kapcsolatos ismereteink bővítéséhez. A legtöbb ilyen jellegű kutatás az explicit memóriára fókuszált, mivel ez a 

memóriadeficit a legjellemzőbb a betegség lefolyása során, úgy, mint a környezetfüggő információk és sok 

évvel korábbi emlékek visszakeresése, de a jelen eseményeire való emlékezés is komoly gondot jelent (Hayes és 

mtsai., 2012). A szindróma legjellemzőbb memóriát érintő tünetei az epizodikus memória zavara, magába 

foglalva a retrográd és anterográd amnéziát, a térben és időben való dezorientációt és a konfabulációt. A 

betegség előrehaladtával felléphet anozognózia, erős zavartság, delírium, hallucinációk, valamint 

személyiségváltozások is (Kopelman és mtsai., 2009). A konfabulációnak, vagy „őszinte hazugságnak” számos 

fajtája ismert, ám mindegyik definíció szerint kritérium az, hogy a beteg hamis állításokat tesz, vagy hamis 

emlékek alapján cselekszik, a becsapás vagy hazugság valós szándéka nélkül (Johnson és mtsai., 2000). A 

vizsgálatok az ilyen betegek esetében legtöbbször kortikális atrófiáról és csökkent fehérállomány-volumenről 

számolnak be (Sullivan és mtsai., 2000). A szindróma általában súlyos alkoholfogyasztás következménye, 

amikor is csökken a fehérállomány integritása a frontális és occipitális régiókban, dendrit-zsugorodás 

következtében (Harper és Corbett, 1990). Jelenleg nincs elfogadott álláspont abban a tekintetben, hogy a 
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procedurális memória Korsakoff-szindrómában megtartott, vagy károsodott. Szükséges viszont olyan kísérleti 

eljárás létrehozása, mely kizárja a krónikus alkoholfogyasztás következtében megjelenő más kognitív deficitek 

befolyását a procedurális memóriára. A klasszikus „eyeblink” kondicionálás megfelel ennek a kritériumnak. 

Ez a kondicionálási fajta asszociatív tanulásra épül, mely egy viszonylag állandó viselkedésváltozást jelent két 

egymástól független időbeli esemény kapcsolatán keresztül (Lashley, 1916). A legegyszerűbb fajtája az 

egyszerű késleltetett paradigma, amely során egy semleges feltételes inger kerül bemutatásra (pl. hanginger), 

majd egy feltétlen inger (pl. levegő fújása a szembe), amely kiváltja a pislogás feltétlen választ. Megfelelő 

számú párosítás után kialakul az adaptív pislogási válasz a feltétlen inger megjelenése előtt. Weiskrantz és 

Warrington (1979) voltak az elsők, akik kondicionálási helyzetben vizsgáltak Korsakoff-szindrómás betegeket. 

Vizsgálatuk hiányossága, hogy nem használtak kontrollcsoportot, így nem lehetett pontosan tudni, a szindróma 

milyen hatással van a normál teljesítményszinthez képest. McGlinchey és mtsai. (1995) megismételték a 

kísérletet, 4 Korsakoff-szindrómás beteggel, 10 krónikus alkoholista, és 10 kontrollszeméllyel. Eredményeik 

szerint a Korsakoff-szindrómás betegek nem voltak képesek kialakítani feltétlen választ, szemben a 

kontrollcsoporttal, ahol jelentős tanulási folyamatot figyeltek meg. Érdekes megfigyelés továbbá, hogy az 

alkoholista személyek tanulási teljesítménye is szignifikánsan rosszabb volt a kontrollcsoportéhoz képest, ennek 

következtében nem egyértelmű, hogy a teljesítményromlás a súlyos alkoholfogyasztásnak, vagy a szindróma 

jelenlétének köszönhető. Ezért a szerzők a kondicionálási feladatban mutatott alulteljesítést inkább cerebelláris 

degenerációnak tudják be, ami a hosszú időn át tartó alkoholabúzus következménye, mint a memória 

működésében fontos szerepet játszó agyterületek alulműködésének, ám ezt a feltevést vizsgálatokkal nem tudták 

alátámasztani. Pár évvel később megismételték a kísérletet, ezúttal követéses kondicionálási feladattal kibővítve, 

ahol az előzőhöz hasonló eredmények születtek, kibővítve azzal az eredménnyel, hogy a késleltetési feladatban 

nyújtott teljesítmény erősen befolyásolta a követéses kondicionálási feladatban nyújtott teljesítményt. Azok a 

személyek, akik tanulást mutattak a késleltetési „eyeblink” feladatban, tanulást mutattak a követési feladat során 

is. Ez az eredmény a hat Korsakoff-szindrómás beteg közül kettőnél kimutatható volt (McGlinchey és mtsai., 

2005). Elmondható, hogy Korsakoff-szindrómás betegek esetében romlott a teljesítmény mind a késleltetési, 

mind a követéses kondicionálási feladat során, bár két esetben sikerült kimutatni tanulási folyamatot. 

Megállapíthatjuk, hogy a procedurális memória működése erősen romlik a szindróma esetében. Azonban az 

alulműködés inkább a túlzott alkoholfogyasztás során bekövetkező cerebellum-károsodáshoz köthető, mintsem a 

Korsakoff-szindróma következményéhez. 

Cermak és mtsai. (1973) a szindróma esetében fellépő motoros tanulási készségeket vizsgálták. Vizsgálatukban 

egy verbálisan vezérelt (eltakart kéz mutatóujjával kellett labirintus útvonalat megtanulni) illetve nem-

verbálisan vezérelt (korong mozgását kellett mutatva követni) helyzetben nézték meg, mennyire romlik a 

motoros tanulási készség Korsakoff-szindrómás betegek esetében. Feltevésük az volt, hogy mivel a szindróma 

esetében a verbális anyagokra való érzékenység drámaian csökken, a nem-verbálisan vezérelt feladatban jobban 

teljesítenek a vizsgálati személyek. Eredményeik ezt alátámasztották, bizonyítva azt, hogy non-verbálisan 

közvetített feladatok esetében a procedurális memória intakt marad a betegcsoport esetében. 

A betegek kognitív készségtanulására legjobb vizsgálati módszernek a tükörolvasási feladat bizonyult. A 

feladatban a vizsgálati személyt arra kérik, hogy olvassa fel a már korábban látott vagy újonnan bemutatott 

szavak tükörképeit. A tanulási folyamat megbízható mutatója a folyamatosan csökkenő felolvasási idő. Cohen 

és Squire (1980) arra kérték a betegeket, hogy folyamatosan olvassák a bemutatott új (még nem ismételt) és 

ismételt szavak tükörképeit. A tanulási fázis 3 egymást követő napon tartott, a felidézési fázist 13 héttel később 

végezték el. A Korsakoff-szindrómás betegcsoport az alkoholista csoporthoz hasonló javuló tanulási mintát 

mutatott a három gyakorló napot követően az új tükörszavak olvasásában, sőt, tükörolvasási képességüket 13 

héttel később is megőrizték. Az ismételt szavak olvasása esetén is csökkent a felolvasási idő, ám így is 

elmaradtak az alkoholista csoporthoz képest. Képesek voltak sikeresen elsajátítani a tükörolvasás készségét, ami 

ép procedurális memóriaműködésre utal, ám nem tudták kihasználni az ingerismétlés előnyét, Cohen és Squire 

szerint ez a romlott explicit memóriának köszönhető. A Hanoi torony teszt során is kimutatható gyengébb 

teljesítmény a Korsakoff-szindrómás betegek és a kontrollcsoport között. A feladat helyes megoldásához 

elengedhetetlen az explicit memória és a végrehajtó funkciók együttes működése, a betegcsoport esetében 

viszont mindkét rendszer erősen sérült. Készségtanulás szintjén megfigyelhető bizonyos fokú javulás a 

betegcsoport esetében, ami a procedurális memória megtartottságára utal, ám sokan kétségbe vonják a teszt 

érvényességét, mivel a procedurális memória mellett nagyon sok más kognitív folyamatra is szükség van a 

megoldás során, mint pl. azonosítás, szekvenálás, mozgásminták megtartása (Butters és mtsai., 1985). 

5.30. ábra - 1. animáció: A hanoi torony-teszt 
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4.3.3. 3.3. Procedurális memória és Alzheimer-kór 

Az öregkorban megjelenő intellektuális leépülés egyik leggyakoribb oka az Alzheimer betegség. A Parkinson-

kórhoz hasonlóan krónikus degeneratív betegség. Olyan progresszív mentális hanyatlással járó betegség, melyet 

amyloidplakkok és az idegsejt-nyúlványok összecsapzódása, együttes előfordulása jellemez (Tariska, 2000). A 

65 év felettiek 5%-a szenved a betegségben, míg a 85 év felettiek 20%-át érinti. A betegség kiváltó oka 

ismeretlen, annak ellenére, hogy több feltételezés létezik. Korai stádiumában depresszió, és a kognitív 

képességek csökkenése jelentkezik, később kialakulhat szorongás, ingerlékenység, beszédzavar (Guimaraes és 

mtsai., 2008). 

A betegség megjelenésének első tünete az explicit memória romlása, ami a betegség egész lefolyása alatt 

megmarad. A beteg egyre több mindent felejt el, nem emlékszik nevekre, telefonszámokra, a súlyos 

intellektuális romlás megjelenésekor már csaknem teljes a memóriahiány. Ekkorra már a beteg állandó 

felügyeletre szorul, nem ismeri fel családtagjai arcát sem. Képtelenné válik cselekvéseinek megfelelő 

sorrendben való kivitelezésére is, ezáltal a legegyszerűbb tevékenységek végrehajtására is alkalmatlanná válik, 

teljes felügyeletre szorul. A szemantikus memória elvesztése nem csak a tárgyi tudás és nyelvi készség 

elvesztését jelenti, hanem az önmagáról alkotott kép és érzet elvesztését is (Baddeley és mtsai., 2002). 

Az explicit memória elvesztése mellett számos kutatás szól az implicit tanulási képesség megtartottsága mellett 

Alzheimer betegeknél (Kuzis és mtsai., 1999), korai stádiumban lévő betegek sikeresen képesek elsajátítani új 

motoros, perceptuális, vagy kognitív készségeket (Hirono és mtsai., 1997). Teljesítményük az adott feladat 

nehézségétől és természetétől függ, de azokban a feladatokban, ahol nem volt szükség deklaratív 

memóriaismeretekre, normál procedurális memóriaképességeket mutattak (Poe és Seifert, 1997). Deweer és 

mtsai. (1994) bemutatták, hogy Alzheimer betegek képesek tanulni perceptuális és motoros készségeket, és 

azokat hosszú időn keresztül meg tudják tartani. 

4.3.4. Tesztkérdések 

1. A memória-rendszer mely részében megy végbe a kódolási folyamat? 

A. szenzoros memória 

B. rövid távú memória 

C. hosszú távú memória 

D. mindegyik 
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2. Az emlékezet mely komponenséhez köthető a készségeken, képességeken alapuló tudás? 

A. deklaratív emlékezet 

B. szemantikus emlékezet 

C. procedurális emlékezet 

D. epizodikus emlékezet 

3. Milyen tudást foglal magába az epizodikus emlékezet? 

A. tényeken alapuló ismereteinket 

B. velünk történt egyedi eseményeket 

C. nem tudatosan elsajátított készségeket 

D. érzékszervi ismereteinket 

4. A procedurális memóriában tárolt ismeretek: 

A. tudatosan előhívhatóak 

B. tudatosan nem hozzáférhetőek 

C. ideiglenesen kerülnek tárolásra 

D. vizuális vagy verbális formában kerülnek tárolásra 

5. A procedurális memória működéséért felelős agyterületek: 

A. medialis temporális lebeny 

B. hippocampus 

C. frontális lebeny 

D. striatum és bazális ganglionok 

6. Parkinson-kóros betegek esetében: 

A. a procedurális memória megtartott 

B. a deklaratív memória megtartott 

C. mindkét memória-komponens ép 

D. mindét memória-komponens sérült 

7. Lashley léziós kísérletei szerint a memória- működésben megfigyelhető számottevő teljesítményromlás 

oka: 

A. a lézió lokalizációja 

B. a feladat bonyolultsága 

C. a lézió kiterjedése 

D. a hyppocampus eltávolítása 

8. H. M. beteg esetében: 

A. a beteg rövid távú memóriája sérült 
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B. a beteg retrográd amnéziát mutatott 

C. a beteg procedurális memóriája ép maradt 

D. a beteg képes volt új ismeretanyagok elsajátítására 

9. Amnéziás betegek teljesítménye a procedurális/deklaratív memória tesztben: 

A. az egészséges személyekéhez hasonló 

B. az egészséges személyekéhez képest mindkét tesztben rosszabb 

C. procedurális memóriájuk rosszabb, deklaratív memóriájuk az egészségesekhez hasonló 

D. procedurális memóriájuk az egészségesekhez hasonló, deklaratív memóriájuk rosszabb 

10. Korsakoff-szindrómás betegek… 

A. nem képesek kialakítani feltétlen választ kondicionálási helyzetben 

B. képesek voltak az asszociatív tanulásra 

C. motoros tanulási készségeik károsodtak 

D. non-verbálisan közvetített feladatokban is rosszabb teljesítményt mutattak 

11. A retrográd amnéziára jellemző: 

A. a kiváltó esemény előtti emlékek elvesztése 

B. új ismeretek elsajátítására való képtelenség 

C. a kiváltó eseményt követő események megjegyzésének folyamatos képtelensége 

D. deklaratív- és procedurális memória elvesztése 

12. A procedurális memóriára nem jellemző: 

A. előhívás során nem igényel tudatos erőfeszítést 

B. automatikus 

C. amnéziás betegeknél nem mutatkozik működésében deficit 

D. a deklaratív memóriától strukturálisan nem lehet elválasztani 

13. Az alábbi helyzetek közül melyik szolgálhatna például a rövid távú emlékezet működésére? 

A. felidézni az abc betűit 

B. kikeresni egy telefonszámot, és fejben tartani tárcsázásig 

C. emlékezni a saját nevére 

D. emlékezni hogyan kell cipőt kötni 

14. A hosszú távú memória kapacitása: 

A. egy elem 

B. hét elem 

C. hét egység 
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D. korlátlan 

15. A biciklizés képességét mely memória komponens tárolja? 

A. deklaratív emlékezet 

B. szemantikus emlékezet 

C. procedurális emlékezet 

D. epizodikus emlékezet 
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5. 5.e. Tudatmódosító szerek (alkohol, kábítószerek, 
növényi, állati és vegyszeres toxinok – 
hatásmechanizmusok). – Pintér Erika [Szakmai lektor: 
Zupkó István] 

A tudatmódosító vagy pszichoaktív (pszichotrop) szerek azok a természetes vagy mesterséges anyagok, 

amelyek az emberi szervezetbe kerülve, a központi idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését, 

funkcióját: a központi idegrendszer izgalmát/depresszióját okozzák, hallucinációkat váltanak ki, motoros, 

ítélőképességbeli, magatartásbeli, felfogóképességi, tudati zavarokat idéznek elő. 

A pszichoaktív szerek krónikus használata gyakran okoz pszichés és fizikai függőséget. A fizikai dependencia 

kialakulásának következménye, hogy a folyamatos használat abbahagyása elvonási tüneteket vált ki. A 

köznyelvben a tudatmódosító, pszichoaktív szerekre gyakran használják a kábítószer, illetve drog kifejezést. A 

drog a gyógyszerészeti nomenklatúra szerint terápiás hatással rendelkező növényi részeket jelent (pl. 

Ipecacuanhae radix, Belladonnae folium), amelyeket legtöbbször szárítva gyógyteák készítésére használunk. A a 

hatályos VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica VIII.) külön fejezete tartalmazza a 

hivatalosan használható növényi drogokat. A kábítószer jogi értelemben véve azokat a tiltott szereket jelenti, 

melyek használatát a törvény tiltja. A kábítószer jelentése az orvosi szaknyelvben leginkább a kábító 

(tudatmódosító) hatású fájdalomcsillapítókra (opioidokra) vonatkozik. Ezeknek igen jelentős terápiás hatásuk 

van, de használatuk során fennáll a függőség kialakulásának veszélye. 

Az abúzus vagy toxikománia a gyógyszerekkel és egyéb anyagokkal való visszaélést jelenti. Vonatkozhat a/ 

terápiás használatban levő gyógyszerekre (pl. opioid fájdalomcsillapítók, nyugtatók, altatók); b/ terápiás 

indikációval nem rendelkező ún. élvezeti szerekre, illetve azok hatóanyagaira (pl. dohányzás–nikotin, kávé–

koffein, szeszes italok–etilalkohol); c/ tiltott, csak tudatmódosító szernek használt vegyületekre (pl. 

hallucinogének, heroin) és d/ egyéb tudatmódosító hatású anyagokra (ipari oldószerek, ragasztók, festékek). Az 

abúzus a szer nagy adagjainak nem orvosi célú, rendszeres, kényszeres, a társadalmi normákkal 

ellentétes, önkezű adagolása, melynek célja legtöbbször a tudat, a pszichés állapot, fizikai és szellemi 

tevékenység befolyásolása. Az angol szakirodalom megkülönbözteti az abúzust („abuse”) a helytelen 

használattól („misuse”). Helytelen gyógyszerhasználatról beszélünk, ha a gyógyszert téves indikációval (pl. 

vírusfertőzést kezelünk antibiotikummal), nem megfelelő dózisban, túl rövid vagy túl hosszú ideig adjuk. Ha pl. 

50 mg diazepamot adnak anxiolitikumként az 5–20 mg szokásos napi dózis helyett, az helytelen 

gyógyszerhasználat, de ha ugyanezt az adagot a methadon hatásának fokozására vagy alkohollal együtt 

alkalmazzák öntudatlan állapot létrehozására, az abúzusnak minősül. A hatóságok számára minden illegálisan 
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forgalmazott anyag használata abúzus. Az orvos számára az abúzus fő ismérve az, hogy a szer az illetőre nézve 

hátrányos következményekkel jár. 

Magyarországon társadalmi szempontból legnagyobb probléma az alkoholizmus és a dohányzás. Ugyanakkor 

az utóbbi két évtizedben a társadalom liberalizációja és az országhatárok könnyebb átjárhatósága miatt a 

kábítószerek használata, kereskedelme is egyre nagyobb gondokat okoz. Jogi szempontból kábítószernek 

tekintendő minden olyan szer, amit az adott ország illetékes hatósága annak minősít. Az egyénre és társadalomra 

is veszélyes voltuk miatt az orvosi indikációval is rendelkező kábítószerek külön gyógyszerkönyvi megjelölést 

viselnek (++ két üres máltai kereszt), és speciális rendelkezések szabályozzák receptre való felírásukat, 

hozzáférhetőségüket, tárolásukat, felhasználhatóságukat. Az abúzus-szereket a következő csoportosításban 

tárgyaljuk: 

I. Kábító fájdalomcsillapítók, opioidok 

Fő orvosi indikációjuk a fájdalomcsillapítás, a heroin kivételével gyógyszerként alkalmazzák őket. Abúzus 

szempontjából leggyakrabban használt vegyületek: morfin, heroin, methadon, pethidin, fentanyl. 

II. Központi idegrendszeri depresszánsok 

• Szorongásoldók, altatók, nyugtatók (benzodiazepinek, barbiturátok) 

Orvosi felhasználásuk igen kiterjedt, az egyik leggyakrabban felírt gyógyszercsoport. 

• Alkohol 

• Gamma hydroxi vajsav (GHB) „Gina” 

III. Inhalánsok (központi idegrendszeri depresszáns hatás, inhaláció útján) 

Ipari oldószerek, ragasztók, festékek gőzének belélegzése a „szipózás”. 

Az általános anesztetikumok közül étergőz vagy az N2O-gáz inhalálása terjedt el. 

IV. Pszichomotor stimulánsok 

Amphetamin és származékai, kokain, koffein, nikotin 

Hatnak a mentális funkcióra, izgatottságot, eufóriát okoznak, javítják a szellemi és fizikai teljesítményt, 

fokozzák a motoros aktivitást. 

V. Pszichedelikumok, hallucinogének 

LSD, mescalin, psilocybin, phencyclidin, ketamin 

Befolyásuk a pszichomotoros aktivitásra kevésbé jellegzetes, a percepcióra, gondolkodásra, hangulatra hatnak. 

A centrálisan is ható muszkarinreceptor-antagonisták (atropin, scopolamin) nagy dózisban szintén kiválthatnak 

delíriumot, hallucinációkat. 

VI. Kannabisz 

Marihuana, hasis, hasis olaj 

Használatuk során a pszichedelikus és depresszív hatások kombinációja lép fel. 

5.5. táblázat - 1. táblázat: A legfontosabb tudatmódosító szerek molekuláris 

hatásmechanizmusa 
 

Vegyület Célmolekula Farmakológiai 

jellemzés 
Dopaminerg 

neuronra gyakorolt 

hatás 

Abúzus Potenciál 

I. Osztály G-protein kapcsolt receptorokat (GPCR) aktiváló szerek 
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Vegyület Célmolekula Farmakológiai 

jellemzés 
Dopaminerg 

neuronra gyakorolt 

hatás 

Abúzus Potenciál 

Opioidok μ -OP3 (Gi) agonista gátlás-gátlása **** 

Kannabinoidok CB1 (Gi) agonista gátlás-gátlása * 

γ-hidroxivajsav 

(GHB) 
GABA-B (Gi) gyenge agonista gátlás-gátlása ? 

LSD, mescalin, 

psilocybin 
5-HT2A(Gi) parciális agonista - * 

II. Osztály Ionotróp receptorokhoz és ioncsatornákhoz kötődő szerek 

Nikotin N (α2β2) agonista izgatás **** 

Alkohol GABA-A, 5-HT3, N, 

NMDA, 

Ca  csatorna 

  izgatás, gátlás-

gátlása (?) 
*** 

Benzodiazepinek GABA-A pozitív alloszterikus 

modulátor 
gátlás-gátlása *** 

Phencyclidine, 

ketamin 
NMDA antagonista - * 

III. Osztály Biogén amin transzporterekhez kötődő szerek 

Kokain DAT, SERT, NET inhibitor DA visszavétel gátló ***** 

Amfetamin DAT, NET, SERT, 

VMAT 
megfordítja a 

transzportot 
DA visszavétel 

gátló,  szinaptikus 

depléció 

***** 

MDMA (Ecstasy) 

(metiléndioxi-

metamfetamin) 

SERT > DAT, NET megfordítja a 

transzportot 
DA visszalvétel 

gátló,  szinaptikus 

depléció 

? 

5.1. 1. Alapfogalmak 

Az abúzus, szenvedélybetegség során dependencia, függőség alakul ki a használt szerrel szemben. Tágabb 

értelmezésben a dependencia azt jelenti, hogy az egyén nem tud élni az általa használt szer nélkül, pl. az inzulin-

dependens diabeteszben szenvedő beteg, az inzulin nélkül. Ebben az esetben természetesen abúzusról nem 

beszélhetünk. A dependencia kifejezést azonban leggyakrabban a kábítószerekkel, illetve a toxikomániával 

összefüggésben szoktuk használni. A jelen fejezetben a klinikai gyakorlathoz igazodva a drog fogalmán értünk 

minden olyan szert, amellyel szemben függőség alakulhat ki. 

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság a következő kritériumokat fogalmazta meg a dependenciáról. (Ha 3 vagy 

több állítás fennáll, függőségről beszélünk.) 

• A gyógyszert gyakrabban vagy nagyobb adagokban használják az orvosilag indokoltnál. 

• A gyógyszer szedésének abbahagyására vagy a dózis csökkentésére tett kísérletek sikertelenek. 

• Az egyén sok időt tölt a gyógyszer megszerzésével, használatával, illetve a hatások kiheverésével. 

• Gyakoriak az intoxikációs vagy elvonási tünetek. 

• Az egyén lemond szociális, társadalmi, családi, baráti kapcsolatairól a droghasználat miatt. 

• Bár súlyos fizikai és pszichikai mellékhatásokat okoz, az egyén mégis folytatja a folyamatos használatot. 

• Kifejezett tolerancia alakul ki. 

• A gyakori droghasználat az elvonási tünetek megelőzése miatt történik. 
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Megkülönböztetünk pszichés és fizikális dependenciát. A pszichés dependenciát okozó szerek közös 

tulajdonsága, hogy alkalmazásuk vagy kellemes pozitív élményt, eufóriát nyújt, vagy negatív hangulati 

állapotot, szorongást, depressziót képes oldani. A kétféle megerősítést esetleg más-más személyiségtípusú 

betegek keresik. Ez a sajátosság, a kellemes élmény, jutalom, (reward) idézi elő az ismételt használatot, a 

drogkereső magatartást, valamint a gyakori visszaeséseket. A pszichés dependencia tehát azt jelenti, hogy a drog 

megszerzése, beadása mindenek felett a legfontosabb az életben. A drogfüggő elhanyagolja munkáját, családját, 

barátait, érdektelenné válik másokkal szemben. Életét csak a drog megszerzése körüli teendők töltik ki. Az 

áhított szerért minden erőfeszítésre, akár bűncselekményre is hajlandó. Neurofiziológiai vizsgálatok szerint az 

eufóriát, majd pszichés dependenciát előidéző szerek nagy része a mesolimbicus dopaminerg rendszert aktiválja. 

Fizikai (fizikális) vagy fiziológiai dependenciáról akkor beszélünk, ha a folyamatosan adagolt szer 

alkalmazásának hirtelen megszakítása elvonási tüneteket, absztinencia-szindrómát okoz. 

Míg tehát a pszichés dependenciát okozó szereknél az ismételt alkalmazás a gyönyör ismételt átélésére irányul, 

addig fizikai dependencia esetén a droghasználó azért nyúl újra a droghoz, mert az absztinencia-szindróma 

kellemetlen tüneteit akarja elkerülni 

Az egyes vegyületek között kialakulhat kereszt-tolerancia vagy kereszt-dependencia, ami lehet részleges vagy 

teljes. 

A ventrális középagy A10-es sejtcsoportjaiból futó axonok a limbikus régió nucl. accumbens-ében végződnek. 

Minden dependenciát okozó szer (opiodok, nikotin, amphetamin, kokain, etanol stb.) növeli a dopamin-

koncentrációt a nucl. accumbens-ben. Egy részük növeli az A10-es sejtek tüzelési frekvenciáját, más részük 

közvetlenül fokozza a dopamin-felszabadulást, vagy gátolja a visszavételt. Ezt a dopaminerg pályát jutalom-

pályának” (reward pathway) nevezik; kémiai vagy sebészi destrukciója megszünteti a drogkereső magatartást. 

(http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/drugs/mouse.html) 

Állatkísérletes adat, hogy a dopamin-D2-receptorok deléciója egerekben megszünteti a drogkereső magatartást, 

de nem védi ki az elvonási tüneteket. Újabb kutatási eredmények arra utalnak, hogy a klasszikus dopaminerg 

„jutalom-pályán” kívül más neurotranszmitterek pl. GABA, szerotonin, glutamát, endogén opioidok is részt 

vesznek a pszichés dependencia kialakításában. A szerotoninreceptor-agonisták, vagy a szerotonin 

visszavételének gátlása is csökkenti a drogéhséget. 

Az abúzus kapcsán beszélnünk kell a tolerancia fogalmáról is. A tolerancia azt jelenti, hogy ismételt adás után a 

szer farmakológiai hatása csökken, egyre nagyobb dózisok szükségesek az eredeti effektus eléréséhez. Általában 

egy szer számos farmakológiai hatással bír, a különböző hatásokhoz változó mértékben alakul ki tolerancia. Az 

eufóriához gyorsan és nagymértékben alakul ki hozzászokás, ami a kezdeti dózis 10–30-szoros emeléséhez is 

vezethet. A tolerancia és a fizikai dependencia hátterében egymással összefüggő biokémiai folyamatok állnak. 

A kialakulás mechanizmusa szerint a tolerancia három formáját különböztetjük meg: 

1. Farmakokinetikai tolerancia 

A szer hatása metabolizmusának meggyorsulása miatt csökken. A vegyület saját lebontását fokozza, a 

metabolizáló enzimrendszert indukálja. Például a krónikus alkoholizmus első stádiumában fokozódik a máj 

metabolizáló képessége, az etanol oxidációja felgyorsul. Természetesen a cirrhoticus máj működése már erősen 

beszűkült, ebben az állapotban a csökkent metabolizmus miatt a kis mennyiségű alkohol is részegséget okoz. 

2. Farmakodinámiai (hatástani) tolerancia 

A szer adaptív változásokat indukál a szervezetben, pl. receptorszám-redukció, a receptor–effektor rendszer 

hatásfokának csökkenése. Az adaptív mechanizmusok teszik lehetővé a szervezet normális, fiziológiás 

működését a szer jelenlétében. Ha a hirtelen abbahagyják az adagolást, az újonnan kialakult egyensúlyi rendszer 

felborul, kialakulnak az elvonási tünetek. A farmakodinámiai tolerancia tehát sejtszintű biokémiai változások 

eredménye, sok esetben sejttenyészeten ugyanúgy létrejön, mint humán szervezetben. 

Bizonyított, hogy az abúzus kialakulásában genetikai komponensek is szerepet játszanak. Egyes emberek 

könnyen válnak nikotin-, alkohol- vagy kábítószer-függővé. Krónikus alkoholistáknál például kimutatták a 

dopamin-D2-receptor génjének fokozott működését. Természetesen a dependencia kialakulásában az örökletes 

faktorok mellett a környezeti tényezők, az anyaghoz való hozzájutás lehetősége, a család, és baráti kör is fontos 

szerepet játszik. 
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5.2. 2. Kábító fájdalomcsillapítók, opioidok 

5.2.1. 2.1. Opioidok 

Ezen csoport legismertebb abúzus-szerei a mák alkaloidjai közt megtalálható, természetes opiátok közé tartozó 

morfin és félszintetikus, diacetil származéka, a heroin. A szintetikus származékok közül a pethidin 

(meperidin), fentanyl és a methadon használata jelentős. A főleg köhögéscsillapítónak használt codein 

(metilmorfin) szintén természetes ópiumalkaloid, a dextrometorphan pedig a szintetikus opioidok közé 

tartozik. A két utóbbi szer nem sorolható a kábítószerek közé, de enyhe pszichés dependenciát képesek kiváltani 

(a dextromethorphan nagy dózisban hallucinációkat is okozhat), és mivel viszonylag könnyen hozzáférhetők, 

szóba jöhetnek, mint abúzus-szerek (1. ábra). 

Néhány éve „új” drog jelent meg Oroszországban: a krokodil. Kétségkívül ez az eddigi legpusztítóbb hatású 

kábítószer. Hatóanyaga a desomorphin, egy szintetikus ópiumszármazék. Házilag állítják elő 

fájdalomcsillapító kodein tablettákból, és más legálisan beszerezhető anyagokból (jód, vörös foszfor), amiknek 

az ára a heroinéhoz képest töredéke, ezért a „szegények heroinja”-ként használják Oroszországban, ahol a nagy 

szegénység miatt rengeteg drogos nem engedheti meg magának a drágább, "jobb minőségű" szereket. A 

krokodil főleg az utóbbi időben futott fel, de a hatásai talán a legszörnyűbbek minden drog közül: a szer 

használóinál hamar kelések, bőrpikkelyezettség, lepraszerű üszkös sebek, szövetelhalások lépnek fel, amik akár 

a csontig elpusztíthatják a szövetet, és gyakran amputálni is kell az elhalt testrészt. Ennek oka az 

ellenőrizhetetlen összetételű kotyvalék, amiből a szer áll. A krokodilt brutális tünetegyüttese után nevezték el 

a krokodilról, mert a hüllőhöz hasonlatos pikkelyezettséget okoz, és ugyanúgy „megeszi” a drogost, mint egy 

krokodil. (http://erdekessegek.info/a-krokodil-drog-hatasa-185.html) 

5.31. ábra - 1. ábra: Néhány, az abúzus szempontjából jelentős opioid szerkezeti képlete 

 

Az opioidok farmakológiai hatásait, hatásmechanizmusát, orvosi felhasználását a részletes farmakológia 

tárgyalja, itt csak néhány, az abúzussal kapcsolatos szempontot említünk. 

A csoport alapvegyülete a morfin, ami a mák (Papaver somniferum) gubójából izolálható fenantrénvázas 

alkaloid, gyógyszerként a kloridját és szulfátját használják (Morphinium chloratum, Morphinium sulfuricum). 

Tabletta, kapszula, injekció, végbélkúp formában adják, mint fájdalomcsillapítót, a kábítószerélvezők 
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intravénásan alkalmazzák. Az orvosok gyakran félnek kábító fájdalomcsillapítót adni a betegnek, azonban az a 

tapasztalat, ha fájdalomcsillapítási indikációval adják, ezek a szerek szinte soha nem okoznak hozzászokást. 

Erős fájdalom esetén, bár gátolják a nocicepciót és a fájdalom pszichés komponensét egyaránt, nem jön létre az 

euforizáló hatás, tehát nincs, ami kiváltsa a pszichés dependenciát. Hosszabb távú kezelésre olyan hosszú hatású 

készítményt célszerű adni, amelynél a hatás kezdete nem túl gyors (pl. methadon p.o., retard morfin p.o., 

fentanyl transzdermális tapasz), mert a rövid hatású készítményeknél két adag bevétele között megvonási 

tünetek léphetnek fel, a gyors hatáskezdet viszont eufóriával járhat, és iatrogén hozzászokást okozhat. 

Egészséges emberben viszont nagyon könnyen kialakul a függőség, ami teljes szellemi, fizikai leromláshoz 

vezet, és nagyon nehéz a visszaút a normális életvitelhez. Az opioid-csoport tagjait a „kemény” drogok közé 

sorolják, mivel igen erős pszichés és fizikális függőséget okoznak. 

A legveszélyesebb vegyület a heroin, melyet a többiekkel ellentétben nem használunk gyógyszerként. Ecetszagú 

fehér por, a morfinból állítják elő acetilálással. A port egyesek az orrba szippantják, de leginkább ezt is 

intravénásan adják. Az intravénás droghasználat a sterilitási szabályok be nem tartása, és a gyakran közös tűk 

használata miatt magában rejti súlyos fertőző betegségek, pl. tuberkulózis, AIDS vagy hepatitis terjedését. 

Gyakran felületes vagy mély tályogok alakulhatnak ki testszerte (agy, máj). A szisztémás keringésbe 

fecskendezett oldat különféle ismeretlen szennyező anyagokat is tartalmazhat, melyeknek farmakológiai hatásai 

kiszámíthatatlanok. A diacetil-szubsztitúció miatt a heroin a morfinnál gyorsabban jut át a vér–agy gáton, 

hirtelen magas koncentráció alakul ki a központi idegrendszerben. A diacetil-morfin viszonylag gyorsan 

deacetilálódik, két lépésben, 6-monoacetil-morfin, majd morfin keletkezik belőle. A hatások egy részét ezek a 

metabolitok okozzák. Intravénás adás után az opioidok szinte azonnal bejutnak az agyba, és erőteljes eufórikus 

állapotot hoznak létre (kick, rush), amit a szexuális orgazmushoz szoktak hasonlítani. Az eufóriát nyugodt, 

kiegyensúlyozott elmeállapot (high), majd álmosság és mély 3-5 óráig tartó alvás váltja fel (nod). Az ébredés 

után azonnal jelentkezik a drogéhség, ami a következő adag megszerzésére készteti a használót. 

5.6. táblázat - 2. táblázat: Krónikus használat esetén az opioidok hatásaihoz különböző 

mértékű tolerancia alakul ki 
 

Erős Közepes Minimális vagy semmi 

analgézia bradycardia miosis („tűhegy-pupilla”) 

eufória   görcsök 

dysphoria   obstipáció 

szedáció   antagonisták hatásai 

anti-diuretikus hatás     

hányinger, hányás     

köhögéscsillapító hatás     

légzésdepresszió     

A tolerancia kifejlődésének következménye, hogy az euforizáló hatáshoz egyre nagyobb dózisok szükségesek, 

illetve a használó egyre nagyobb adagokat elvisel súlyos légzésdepresszió nélkül. A tolerálható adag akár 2 g is 

lehet, míg normál egyénben kb. 60 mg morfin már légzésmegállást okozhat. Ha az egyén egy ideig nem jut a 

szerhez, a tolerancia igen rövid idő alatt visszafejlődik. Absztinens periódus után az előtte szokásos dózis 

súlyos, akár halálos légzésdepresszióhoz vezet, a drogosok ezt hívják aranylövésnek. Mivel a miózishoz nem 

alakul ki hozzászokás, a morfinistákat fel lehet ismerni az igen szűk, „tűhegy pupilláról”. Az opioid-csoport 

tagjai között kereszt-tolerancia is kialakul. 

Drogfüggőség esetén, ha a szer folyamatos adagolása hirtelen megszűnik, 8–10 órán belül megjelennek a rossz 

hangulattal járó elvonási tünetek: szorongás, idegesség, fokozott fájdalomérzés, orrfolyás, könnyezés, 

libabőrösség, hyperventilatio, tág pupilla, izomfájdalom, hányás, hasmenés, hypertensio, tachycardia. A 

panaszok 36–48 óra múlva a legsúlyosabbak, és kb. 5-8 napig állnak fenn. Az absztinencia-szindróma második 

szakasza kb. 25–30 napig tart, hypotensio, bradycardia, hypothermia, mydriasis jellemzik. Az opioid-éhség 

mindkét szakaszban jelen van. 

A tolerancia molekuláris mechanizmusa az opioidok esetében jól magyarázható a receptor–effektor 

kapcsolatban létrejövő adaptációs mechanizmusokkal. Az opioid-receptorok G-proteinhez kapcsolt 

membránreceptorok, aktivációjuk gátolja az adenil-ciklázt, és ennek következtében az intracelluláris cAMP 

képződését. A morfin tehát először csökkenti a cAMP-szintet, folyamatos alkalmazás során azonban fellép a 
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biológiai adaptáció jelensége, a cAMP-szint normalizálódik az adenil-cikláz fokozott működése következtében, 

annak ellenére, hogy a drog jelen van. Ha hirtelen abbahagyják a szer adagolását, a rendszer felszabadul a gátlás 

alól, nagy mennyiségű cAMP termelődik, ami kiváltja az elvonási tüneteket (2. ábra). Azonban a cAMP 

rendszerre való hatás nem magyarázza teljes mértékben tolerancia jelenségét. Feltételezik, hogy endogén opioid 

hatások esetén, fiziológiás körülmények között, a ligand-stimulálta receptor endocitózis után újra érzékennyé és 

hasznosíthatóvá válik. Ez morfin hatására elmarad, kevesebb lesz az aktiválható receptor. Az opioid receptorok 

deszenzitizációjában is igazolták a -arrestin (arr2) szerepét, hasonlóan az adrenerg receptorokhoz. Amikor a 

receptor a -arrestin-hez kötődik G-protein-aktiváló képessége csökken. Vannak olyan feltétezések is, hogy nagy 

dózisú exogén ópioidok krónikus alkalmazása visszaszorítja az endogén opioidok termelődését negatív 

feeedback-mechnizmus útján. 

5.32. ábra - 2. ábra: A morfintolerancia és a fizikális dependencia kialakulásának 

lehetséges biokémiai modellje. (Gyires-Fürst: A farmakológia alapjai. Medicina 

Budapest 2011) 

 

5.2.1.1. 2.1.1. Akut túladagolás diagnózisa és kezelése 

Diagnózist segítő tünetek: tűszúrásnyomok, hematómák, szűk pupilla, ismert kábítószeres előélet. Nehéz a 

diagnózist felállítani, ha a beteg komatózus és nincs anamnézis. Súlyos kómában a pupilla tág is lehet. 

Kezelés: Opioid-receptor-antagonista (pl. naloxon) intravénás adása. 0,2–0,4 mg már drámaian javítja a 

légzésdepressziót. Mivel a naloxon felezési ideje rövid (1–2 óra), ha szükséges, ismételhető a dózis. 25 mg 

heroint 1 mg naloxon „semlegesít”, 1 percen belül hat, 45-60 percig tart hatása. Nem szabad figyelmen kívül 

hagynunk azt a tényt, hogy opioid-dependens betegben az opioid-antagonisták akut megvonási tünetegyüttest 

provokálhatnak. 

5.2.1.2. 2.1.2. Opioid abúzus kezelése 

A kezelés képzett addiktológusok vezetésével történik, sokoldalú megközelítéssel. Az alábbiakban a 

farmakológiai eszközöket ismertetjük. 

5.2.1.2.1. 2.1.2.1. Methadon-buprenorphin-szubsztitúciós terápia 

A morfinról, heroinról való leszokást segíti elő, de közvetlenül nem az absztinencia a cél, hanem a drog 

helyettesítése. A methadon hosszú hatású, orálisan adható OP3 (μ) receptor agonista, így kivédi az elvonási 

tünetek kialakulását. A methadon kevésbé okoz eufóriát, de elfoglalja a receptorokat, jelenlétében a morfin, 
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heroin euforizáló hatása, a pozitív megerősítés elmarad. A methadon-terápiát akár évekig alkalmazzák, előnye, 

hogy a használatával a drogfüggő egyén munkaképessé válik, be tud illeszkedni a társadalomba. A kezdeti 

szedatív hatáshoz tolerancia alakul ki. A methadont is el kell fokozatosan hagyni, de a leszokás már kevesebb 

erőfeszítéssel jár. Ebben a methadon hosszú hatástartama fontos szerepet játszik, t1/2: 15–40 óra, szemben a 

heroin 3–5 órás felezési idejével. A methadon lebomlásakor aktív metabolitok képződnek, (1-α-

acethylmethadolLAAM), így hatása 72-96 óráig tart. Magát a LAAM-ot is lehet adagolni, mint hosszú hatású 

szubsztitúciós szert. A buprenorphin részleges agonistaként hat a µ-opioid receptorokon valamint 

antagonistaként a κ-opioid receptorokon. Az opioid szubsztitúciós kezelésben annak köszönhető alkalmazása, 

hogy lassan disszociál a µ-receptorról, ami hosszabb időtartamon keresztül minimálisra csökkentheti a 

függőségben szenvedő betegek kábítószer-szükségletét.  

Mostanában a leszoktatási periódusban centrálisan ható 2-adrenerg-receptor-agonisták, clonidin illetve lofexidin 

adásával is próbálkoznak, melyek mérséklik az elvonási tüneteket. 

5.2.1.2.2. 2.1.2.2. Orális naltrexon-terápia 

A hosszú hatású OP3 (μ) receptor antagonista naltrexon szintén orálisan adható. A naltrexon-kezelést csak az 

absztinencia-szindróma lezajlása után, tiszta, drogmentes állapotban szabad elkezdeni, különben súlyos elvonási 

tüneteket okoz. Mivel a naltrexon elfoglalja az opioid-receptorokat, ha naltrexon kezelés során a beteg újra 

próbálkozna, a morfin vagy heroin nem vált ki eufóriát. Ez az eljárás kevésbé népszerű, mint a tartós methadon-

kezelés, de motivált betegeknél hasznos lehet. Klinikai vizsgálatok folynak depó naltrexon-készítményekkel. 

5.2.1.2.3. 2.1.2.3. Ultrarövid opioid-detoxifikáció (UROD) 

A drog elvonása naltrexon intravénás adásával történik, benzodiazepin- vagy barbiturát-narkózisban. Addig 

altatják a beteget, míg az akut elvonási tünetek fennállnak. Az eljárás hasznáról megoszlanak a vélemények, 

mivel nem segíti a pácienst az absztinencia-orientált programok folytatásában. Magyarországon nem 

engedélyezett. 

5.3. 3. Központi idegrendszeri depresszánsok 

5.3.1. 3.1. Anxiolítikumok, szedatívumok, hipnotikumok 

Ezen csoport gyógyszerei a szorongás, alvászavar kezelésére használatosak, tehát orvosi indikációra kezdi 

szedni a beteg. Abúzus céljaira a medicinális adagnál általában többet alkalmaznak, a hatást gyakran alkohol 

egyidejű bevitelével segítik elő. Néha a heroin hatásának fokozására is használnak benzodiazepineket. A bevitel 

módja legtöbbször per os, esetleg injekció (iv., im.). Olyan szereket preferálnak, melyeknek gyorsan kialakul a 

hatása. A hatástartam lehet rövid, de hosszú hatású vegyületek gyors hatáskezdettel (pl. diazepam) szintén 

lehetnek abúzus-szerek. 

5.3.1.1. 3.1.1. Benzodiazepinek 

A leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak. Főbb farmakológiai hatásaik, hogy csökkentik a szorongást 

és agressziót, szedációt okoznak, elősegítik az alvást, görcsgátlók. Az első kontaktus gyakran orvosi indikációra 

történik. A specifikus kötőhelyekhez kapcsolódva a GABA hatását fokozzák a GABAA-receptorokon. 

5.3.1.1.1. 3.1.1.1. Akut túladagolás 

Gyakran használják őket szuicid szernek, bár ez a sztereotípia valószínűleg a benzodizepinek előtti altatók 

korszakára nyúlik vissza. Önmagukban, nagy dózisban sem váltanak ki légzési, illetve keringési problémát, de 

más központi idegrendszeri depresszáns szerrel, pl. alkohollal együtt igen súlyos, életveszélyes 

légzésdepressziót okoznak. A benzodiazepin-származékokkal történő öngyilkossági kísérleteket legtöbbször 

alkoholos befolyásoltság állapotában követik el. Ha életveszélyes légzésdepresszió nem fenyeget, egyszerűen 

hagyják aludni a pácienst. Súlyos esetben a benzodiazepin-antagonista flumazenil adható, de ez nagy 

körültekintést igényel, mivel görcsöket okozhat. A szedatohipnotikus hatáshoz kifejlődik tolerancia, a 

légzésdeprimáló hatáshoz nem. 

5.3.1.1.2. 3.1.1.2. Dependencia 

Tartós használat esetén pszichés és fizikai dependencia felléphet. A tolerancia kisfokban kinetikai lehet, de 

döntően dinámiai. Rövid hatású benzodiazepineknél terápiás adagokban sem ritka, hogy néhány órás nyugtató-
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altató hatás után rendszeresen megvonási tünetek jelentkeznek (pl. hajnali szorongás). Hirtelen abbahagyás 

elvonási szindrómát okozhat, amelynek tünetei: szorongás, fokozott érzékenység fényre, hangra, érzészavarok, 

izomgörcsök, rángások, szédülés, alvászavar. Súlyos esetben, nagy dózisok után görcsroham, delírium. Rövid 

hatású szer abúzusa esetén először hosszú hatásúra térnek át, majd ezt lassan, fokozatosan elhagyják. Heti 

510%-os dóziscsökkentés esetén akár fél év is szükséges a komplett gyógyszermentesség elérésére. 

5.7. táblázat - 3. táblázat: Leszoktatási protokoll 6 mg/nap alprazolam abúzus 

terápiájára 
 

  Reggel Délben Este Napi diazepam 

ekvivalens 

Kezdő adag alprazolam 2mg alprazolam 2mg alprazolam 2mg 120mg 

Stadium1 (1 hét) alprazolam 2mg alprazolam 2mg alprazolam 1.5mg 120mg 

diazepam 10mg 

Stadium2 (1 hét) alprazolam 2mg alprazolam 2mg alprazolam 1mg 120mg 

diazepam 20mg 

Stadium3 (egy hét) alprazolam 1.5mg alprazolam 2mg alprazolam 1mg 120mg 

diazepam 10mg diazepam 20mg 

Stadium4 (egy hét) alprazolam 1mg alprazolam 2mg alprazolam 1mg 120mg 

diazepam 20mg diazepam 20mg 

Stadium5 (1-2 hét) alprazolam 1mg alprazolam 1mg alprazolam 1mg 110mg 

diazepam 20mg diazepam 10mg diazepam 20mg 

Stadium6 (1-2 hét) alprazolam 1mg alprazolam 1mg alprazolam 0.5mg 100mg 

diazepam 20mg diazepam 10mg diazepam 20mg 

Stadium7 (1-2 hét) alprazolam 1mg alprazolam 1mg Stop alprazolam 90mg 

diazepam 20mg diazepam 10mg diazepam 20mg 

Stadium8 (1-2 hét) alprazolam 0.5mg alprazolam 1mg diazepam 20mg 80mg 

diazepam 20mg diazepam 10mg 

Stadium9 (1-2 hét) alprazolam 0.5mg alprazolam 0.5mg diazepam 20mg 80mg 

diazepam 20mg diazepam 10mg 

Stadium10 (1-2 hét) alprazolam 0.5mg diazepam 10mg diazepam 20mg 60mg 

diazepam 20mg 

Stadium11 (1-2 hét) diazepam 20mg diazepam 10mg diazepam 20mg 50mg 

Stadium12 (1-2 hét) diazepam 25mg   diazepam 25mg 50mg 

Stadium13 (1-hét) diazepam 20mg -- diazepam 25mg 45mg 

Stadium14 (1-2 hét) diazepam 20mg -- diazepam 20mg 40mg 

5.3.1.2. 3.1.2. Barbiturátok 

A barbitursav-származékok terápiás jelentősége az utóbbi időben jelentősen csökkent, a benzodiazepinek szinte 

kiszorították őket a szedatohipnotikumok palettájáról. A barbiturátok abúzus-szerként ma is jelentősek, főleg a 

rövid (hexobarbital) vagy közepes hatástartamú szerek (secobarbital, amobarbital, pentobarbital). Ezeknél 

viszonylag gyors a hatás kezdete. A hosszú hatástartamú szereknél (pl. phenobarbital) a hatás lassan alakul ki, 

ezért nem népszerűek, mint abúzus-szerek. 

5.3.1.2.1. 3.1.2.1. Akut túladagolás 

A barbiturátok nagy dózisban önmagukban is jelentős keringési és légzőrendszeri depressziót okoznak, az akut 

túladagolás is e tünetek képében jelentkezik. Az 50-es 60-as években gyakoriak voltak a barbituráttal elkövetett 

öngyilkosságok, illetve halálos balesetek. A barbiturátok veszélyességéhez nagyban hozzájárul az a tény, hogy 

mind az euforizáló, mind az altató hatáshoz jelentős tolerancia fejlődik ki, a légzésdeprimáló hatáshoz viszont 
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alig. Súlyos esetben tüdőödéma is kialakul. Az akut mérgezés kezelése a gyógyszer fokozott eliminációjára, a 

cardiovascularis, respiratorikus és renális funkciók fenntartására irányul. Ha a beteg eszméleténél van, 

gyomormosást végeznek. A barbiturátok gyorsabb kiürülését forszírozott diurézissel és a vizelet lúgosításával 

lehet elősegíteni. 

5.3.1.2.2. 3.1.2.2. Dependencia 

A dependenciát illetően a barbiturátok sokban hasonlítanak a benzodiazepinekhez. Eltérő sajátság a nagy 

dózisok tartós alkalmazása esetén létrejövő kinetikai tolerancia, aminek hátterében enziminduktor hatás áll. A 

barbiturátok elvonási tünetei sokkal súlyosabbak a benzodiazepinekénél, esetenként az életet is veszélyeztetik. 

A tünetek részben hasonlóak az alkohol-megvonás tüneteihez. Egy nap után REM-alvás („rebound”), fokozódó 

nyugtalanság, remegés, szorongás, gyengeség, hasi görcsök, hányinger, orthostaticus hypotensio, hyperreflexia 

jelentkezik. A 2–3. napon fokozódik a görcskészség, status epilepticus is létrejöhet. Majd fokozatos javulás 

következik be, a betegek egy részénél azonban delírium alakul ki, hallucinációkkal, tér- és időbeli 

tájékozatlansággal, hiperthermiával. Egy héten belül lezajlanak az elvonási tünetek. A barbiturát-abúzus 

kezelési elvei megegyeznek a benzodiazepinekével. 

5.3.2. 3.2. Alkohol 

Alkoholon jelen esetben az etilalkoholt értjük, melyet különböző növények, gyümölcsök erjesztése révén 

állítanak elő. A sör alkoholtartalma 4–5%, a boroké 10–12%, az égetett szeszeké 40–55%. 0,4 ezrelék alkohol a 

vérplazmában enyhébb részegséget okoz, 1,5 ezrelék már súlyos intoxikációt vált ki, 5,0 ezrelék esetén 

légzésbénulás miatt beáll a halál. Magyarországon az alkoholabúzus igen gyakori, súlyos probléma. A WHO a 

következőképpen fogalmazza meg az alkoholfogyasztók szociális mintáját: absztinensek akik nem 

fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban isznak, az ivás célja nem a részegség, bár 

időnként ez is előfordul; nagyivók, akik rendszeresen és sokat isznak, gyakran lerészegednek; közéjük tartoznak 

a "probléma-ivók", akik nem rendszeresen, de önkontroll nélkül isznak, hogy gondjaiktól megszabaduljanak (ők 

gyakran válnak alkoholbetegekké); alkoholbetegek, akiknek tevékenységük, gondolataik az alkohol 

megszerzése körül forognak, kezelésük esetén elvonási tünetek alakulnak ki, ami mindenképpen orvosi ellátást 

igényel. 

A krónikus alkoholizmussal járó zavarok részben az alkohol toxicitásának, részben az elégtelen táplálkozásnak a 

következményei. Az etanol energiaforrás, „hasznos” kalóriákat helyettesít, ezért, és a gastritis miatt csökken az 

étvágy. A B-vitamin felszívódása is elégtelen, perifériás neuropathia, pellagra, anaemia, encephalopathia 

(Wernicke), pszichózis alakul ki. Feltűnő a rövid távú memória romlása. Súlyos esetben pancreatitis, zsírmáj, 

cirrhosis, szív- és vázizom-elfajulás jön létre. 

Bár az etilalkohol a legális élvezeti szerek közé tartozik, erős pszichés és nagyon erős fizikai függőséget okoz. 

Napi 100–200 g elfogyasztása pár hónap alatt kiváltja a dependenciát. A hirtelen elvonás absztinencia-

szindrómát indukál. 

5.3.2.1. 3.2.1. Az alkohol központi idegrendszeri hatásainak celluláris mechanizmusa 

Az alkohol akut expozíciója növeli a szerotonin hatását az 5-HT3-, és az acetil-kolinét a nikotinreceptorokon. 

Mindkét receptor kationcsatornát aktivál, így az alkohol stimulálja azon hipotetikus neuronok működését, 

melyek csak ezeket az ionotrop receptorokat tartalmazzák. Ezzel a mechanizmussal magyarázható a kis 

mennyiségű alkohol elfogyasztása után fellépő stimuláció, „feldobott” állapot (3. ábra). 

5.33. ábra - 3. ábra: Kis dózisú, akut alkohol-expozíció feltételezett hatásmechanizmusa 

a szerotonin- (5-HT3) és nikotinreceptort tartalmazó hipotetikus neuronokon. Ezen 

neuronok stimulációja okozhatja az alkohol fogyasztás kezdetén létrejövő kellemes 

hangulatot, fokozott aktivitást 
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Ha emelik a bevitt alkohol mennyiségét, egyre inkább a depresszív központi idegrendszeri hatások 

érvényesülnek. Az alkohol gátolja a glutamát hatását az NMDA- és kainát-receptorokon, inhibítoros hatást fejt 

ki a feszültségfüggő kalciumcsatornákra, és fokozza a gátló transzmitter, a GABA hatását a kloridcsatornához 

kötött GABAA-receptorokon. Az akut alkohol-intoxikáció erőteljesen csökkenti azon hipotetikus neuronok 
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működését, amelyek kizárólag ezt a csatornát tartalmazzák. Krónikus alkohol-expozíció hatására a GABAA-

receptorok enyhe redukciója, a kalciumcsatornák és az NMDA-receptorok proliferációja következik be. 

Folyamatos alkoholadagolás esetén új egyensúlyi állapot alakul ki. Ha hirtelen abbahagyják az adagolást, 

elvonási tünetek alakulnak ki. A depolarizáció kiváltotta kalcium-beáramlás a kalciumcsatornák proliferációja 

miatt megnő, és a neuronokból fokozódik a transzmitter-felszabadulás. Ezen celluláris mechanizmusokkal jól 

magyarázható az alkoholhoz való tolerancia és a fizikális dependencia jelensége (4. ábra). 

A pszichés hozzászokás kialakulása azon alapul, hogy az etanol is mint a legtöbb nagy abúzus-potenciállal 

rendelkező szer , aktiválja a mesolimbicus dopaminerg rendszert. 

5.3.2.2. 3.2.2. Absztinencia-szindróma 

Az alkohol adagolásának megszakítása után kb. 8 órával jelentkeznek a tünetek. Az első stádium mintegy 24 

óráig tart, remegés, hányinger, erős izzadás, hőemelkedés, néha hallucinációk jellemzik. A második fázisban (2–

5 nap) tónusos-klónusos görcsrohamok léphetnek fel, majd vagy fokozatos javulás kezdődik, vagy kifejlődik a 

„delirium tremens”. A páciens idegessé, zavarttá, agresszívvé válik, fenyegető álmai, vizuális, legtöbbször 

üldöztetéses hallucinációi vannak (bogarak, hüllők látása), amelyekre később valóságként emlékszik vissza. A 

központi idegrendszeri szimptómákat vegetatív zavarok, izzadás, dehidráció, elektrolitzavarok, cardiovascularis 

rendellenességek kísérik. A súlyos megvonási tünetegyüttes akár halálos is lehet, különösen leromlott betegen. 

A tünetek mérséklésére benzodiazepinek, α2-adrenerg-receptoragonista clonidin, -receptor-blokkolók, illetve az 

antikonvulzív, szedatohipnotikus és izomrelaxáns hatásokkal egyaránt bíró clomethiazol, és meprobamat 

használatosak. Alkohol fogyasztása elsősorban a korai megvonási tüneteket szünteti meg, delíriumban ritkán 

segít. 

5.3.2.3. 3.2.3. A krónikus alkoholizmus kezelése, elvonókúra 

Az averzív terápia alapja, hogy a disulfiram nevű vegyület jelentősen gátolja az alkohol metabolizmusát. Az 

alkohol 90%-a metabolizálódik a szervezetben, elsősorban a májban. Az alkoholból első lépésben acetaldehid 

keletkezik alkohol-dehidrogenáz hatására, majd ezt az aldehid-dehidrogenáz tovább oxidálja ecetsavvá. A 

disulfiram az aldehid- dehidrogenáz enzim SH-csoportjaival lép reakcióba, irreverzíbilisen inaktiválja az 

enzimet. Disulfiram jelenlétében az alkohol metabolizmusa megakad az acetaldehidnél, ami felszaporodik a 

szervezetben, és kellemetlen, sőt súlyos tüneteket okoz. Kipirulás, tachycardia, hiperventiláció, hányás, 

pánikreakció lép fel. Ezen kellemetlen tünetegyüttes indukálásával próbálják megutáltatni az italt az 

alkoholistával, több-kevesebb sikerrel. Az etanol metabolizmusát a disulfiramon kívül más gyógyszerek is 

gátolják, pl. metronidazol, cephalosporinok, nitrofurantoin stb., ezért ezek alkalmazása mellett sem tanácsos 

alkoholt fogyasztani. A disulfiramot bőr alá ültetetett készítményben is lehet alkalmazni, de ilyen esetben nem 

mindig alakul ki a kellő vérszint. A disulfiram-terápia manapság már ritkán használatos, és etikailag is 

kifogásolható. Orálisan adott opioid-antagonistával, a naltrexonnal az alkoholizmus kezelésénél is jó 

eredményeket értek el. Bár a hatásmechanizmus még nem tisztázott, a naltrexon hatásosan gátolja az alkohol-

indukálta kellemes érzést. Az alkohol-éhség csökkentésére acamprosatot használnak. Ez a mostanában 

bevezetett taurin-analóg gyenge antagonista hatást vált ki az NMDA glutamát-receptorokon. Az alkoholról való 

tartós leszokás a beteg részéről igen nagy megerőltetést jelent, a pszicho- és szocioterápiának rendkívül nagy 

jelentősége van. 

5.34. ábra - 4. ábra: agy mennyiségű alkohol akut expozíciója depresszív hatásokat okoz 

a központi idegrendszerben. Az alkohol gátolja a glutamát hatását az NMDA- (N-metil-

D-aszpartát) és kainátreceptorokon, inhibítoros hatást fejt ki a feszültségfüggő Ca2+-

csatornákra, és fokozza a gátló transzmitter, a GABA (gamma-amino-vajsav) hatását a 

GABAA-receptorokon. Feltételezhetően ezen neuronális gátló hatások állnak az akut 

részegséget jellemző depresszív állapot hátterében. Krónikus alkohol-expozíció hatására 

(alkoholistáknál) a GABAA-receptorok enyhe csökkenése, a kalciumcsatornák és az 

NMDA-receptorok proliferációja következik be. Folyamatos alkoholadagolás esetén az 

ioncsatornák magasabb száma ellenére új egyensúlyi állapot alakul ki. Ha hirtelen 

elvonják az alkoholt, absztinencia-szindróma jön létre. A depolarizáció kiváltotta 

kalciumbeáramlás a kalciumcsatornák megnövekedett száma miatt fokozódik, amely 

megnöveli a neuron aktivitását, vagyis az idegsejtből történő transzmitter-

felszabadulást. Ezen feltételezett celluláris mechanizmusokkal magyarázhatjuk az 

alkoholhoz való tolerancia és fizikai függőség kialakulását 
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5.3.3. 3.3. Gamma hydroxi vajsav (GHB) „GINA” 

A GHB-t gyakran szokták folyékony extasynak nevezni. Ez egy olyan új típusú szintetikus drog, amelyet 

rekreációs célból csak nemrég kezdtek fogyasztani. Elõször 1961-ben állították elő és rövid ideig általános 

érzéstelenítőként használták, jelenleg illegális drognak számít. Színtelen, enyhén sós ízű, szagtalan folyadék, 

könnyen oldódik pl. üdítőitalban („date rape drug”). Gyorsan felszívódik, 20-30 perc alatt maximális 

koncentrációt ér el a vérben. Eliminációs felezési ideje 30 perc. Hatásmód: Fokozza a dopamin felszabadulást a 

n. accumbensben, a „jutalompálya” területén, a GABEerg neuronokon megnyilvánuló gátlás-gátlása hatás révén. 

A GHB fogyasztása szájon át történik és hatásai a ketaminéhoz hasonlóak. Sokáig randi drognak tartották: 

gyakran cikkeztek Amerikában és Európa több országában is az újságok, hogy milyen bűntetteket követtek el e 

szer segítségével. A szer egyik hatását (emlékezetkiesést) használták nemi erőszakhoz - az italukba keverték az 

áldozatoknak, így nem emlékeztek mi történt velük. Kis mennyiségben alkalmazva a nyugalom és béke érzését 

váltja ki, vidámmá és közvetlenné teszi fogyasztóját, feloldja a belső gátlásokat, de esetlegesen fáradságot is 

okozhat. Nagy mennyiségben teljes emlékezetkiesést, a koordinációs képesség elvesztését, émelygést, 

izomlázat, dührohamokat, a tájékozódó képesség elvesztését, ájulást, eszméletvesztést, szédülést, hányingert és 

hányást okozhat. Túladagolása akár kómához, görcsökhöz, fulladáshoz, légzési nehézséghez és halálhoz is 

vezethet. A GHB-t, mint nemi vágyat serkentő drogot is árulják. Rendszeres használata függőséget alakíthat ki- 

elvonási tüneteket okozva. Alkohollal együtt használva rendkívül veszélyes lehet. 

5.4. 4. Ipari oldószerek, ragasztók (szipózás), gáz- és 
gőznarkotikumok, „popperek” 

Ez a csoport a didaktikus hatástani besorolás alapján tartozhatna a központi idegrendszeri depresszánsokhoz, de 

a speciális adagolásmód miatt külön tárgyaljuk. 

Szipózás során különböző lipidoldékony, gyorsan párolgó vegyületeket (gázolaj, festékhígító, ragasztó, 

cipőpaszta, akrilfesték) használnak. Az oldatokkal, gélekkel átitatott rongyot, vattát nylonzsacskóba teszik, 

majd a zacskóból belélegzik a gőzt. A toxikus komponensek (toluol, heptán, hexán, benzol, fluorokarbon) 

gyorsan penetrálnak a központi idegrendszerbe, először emelkedett hangulatot, eufóriát, részegséghez hasonló 

állapotot okoznak. Majd dezorientáció, hallucinációk, végül depresszív állapot jön létre. Jelentős pszichés 
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függőség alakul ki, ami ismételt alkalmazásra készteti az egyént. Tolerancia kifejlődhet, fizikai függőség 

gyakorlatilag nincs. A túladagolás hirtelen halált okozhat fatális aritmia vagy fulladás, akut hypoxia 

következtében. Krónikus alkalmazás következtében máj-, tüdő-, vesekárosodás, csontvelő-depresszió alakul ki. 

Az alkalmazott szerek neurotoxikusak, agykárosodás mellett perifériás neuropathia is létrejöhet. 

Mivel a szerekhez könnyen, olcsón hozzá lehet jutni, a fő felhasználók tizenéves fiatalok, akik gyakran 

szociális, családi, iskolai problémák elől menekülnek a szipózásba. 

Gőz (pl. dietiléter)- illetve gáznarkotikumok is használatosak toxikomániás céllal. A dinitrogén-oxidot (N2O) 

(nevetőgáz, kéjgáz), nemcsak az egészségügyben használják mint inhalációs narkotikumot, hanem ezzel töltik a 

háztartási habszifon-patronokat is, így könnyen, olcsón hozzá lehet jutni. 

Popperek: A „popper” egy szleng kifejezés, ami stukkert jelent. A hatónyagok az alkyl-nitritek csoportjába 

tartoznak: amyl-nitrit, propyl-nitrit, butyl-nitrit, izobutyl-nitrit. Ezek illékony, gyorsan párolgó vegyületek, 

amiket üvegcsékbe töltenek és lezárva hozzák forgalomba. Mikor kinyitják a zárókupakot, inhalálható az 

ampulla tartalma. Főleg sex-shopokban, homoszexuális mulatókban és videókölcsönzőkben lehet hozzájutni, de 

az interneten is foglalkoznak a kereskedelmével. Egy-két éve még a homoszexuálisok privilegizált drogjának 

tekintették, ma már jelen van diszkókban, partikon, mulatókban. Magyarországon nem tartozik az elterjedt 

drogok közé. A fiolákat fantázianévvel látják el: Pl. Bad Red, Bronx, G.I., One, Rush, Hard Ware, Quick Silver, 

Rock Hard, Rave, Kix, TNT, XXX-rated. A folyadék gőzének belégzése után a hatása azonnal érezhető. 

Közvetlenül az üvegből, vagy átitatott zsebkendőből történik a belégzés. A nitrit vegyületek fokozzák a cGMP 

képződést vaszkuláris simaizmokban, vazodilatációt vérnyomáscsökkenést okoznak, melynek reflexes 

tachycardia a következménye. Gyorsan bejutnak a központi idegrendszerbe, gyors, intenzív eufóriát (flash) 

váltanak ki, nemi vágy serkentőhatásuk van. A nitritek a végbélzáró simaizmokat is ellazítják, lokális 

alkalmazásuk előnyös aranyér műtétek után, de anális közösülések alkalmával is használják. (Az USA-ban a 

homoszexuális férfiak 95%-a rendszeres nitrit-használatról számol be). Használatának gyakori kísérői a tipikus 

nitrit mellékhatások, fejfájás, szédülés, hipotenzió, sőt eszméletvesztés. 

5.5. 5. Központi idegrendszert stimuláló szerek, pszichomotor 
stimulánsok 

Ide tartoznak a pszichomotoros rendszert aktiváló, nagy abúzus-potenciállal rendelkező vegyületek, az 

amphetamin és származékai, a kokain, a koffein és a nikotin (5. ábra). 

5.35. ábra - 5. ábra: Abúzus szempontjából jelentős pszichomotor stimulánsok 

szerkezeti képlete 
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5.5.1. 5.1. Amfetaminok 

• DEXTROAMFETAMIN 

• METAMFETAMIN ( „Speed”) 

• FENMETRAZIN (Preludin) 

• METILFENIDAT (Ritalin) 

• DOM („STP”; dimetoxi-4-metilamfetamin) 

• MDA (metilén-dioxi-amfetamin) 

„Dizájner drogok”: 

• MDMA (ecstasy; metilen-dioxi-metamfetamin) 

• MEPHEDRON („miau-miau” „Mephisto”, „Kati”, „Zsuzsi” ) 

• 4-methyl-meth-cathinon „khat” alkaloid 4-MMC) 

• MDPV (3,4-methylendioxypyrovaleron) „fürdősó” 

Maga a „designer drug”  elnevezés az 1980-as években jelent meg az USA-ban és elsősorban a különböző opiod 

típusú anyagokra (például a fentanyl nevű szer variánsaira) és az USA-ban 1985-ig legális státuszú MDMA-ra 

vagyis az Ecstasy tablettákra alkalmazták. Bár univerzális meghatározással nem rendelkezünk, a drogszakma 
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a dizájner drogok kifejezéssel többnyire azon szerekre utal, amelyeket valamely, tiltólistán szereplő szer kémiai 

szerkezetének módosításával hoznak létre abból a célból, hogy az újonnan keletkezett anyag hatásában az 

eredetihez hasonló maradjon, de a módosítás következtében már ne szerepeljen az illegális szerek listáján. 

Vagyis – a még be nem tiltott – dizájner drogok nem minősülnek kábítószernek, bár hatásuk igen hasonló lehet 

az egyes, tiltó listán található szerekhez. 

2012 áprilisától hatályba lépett Magyarországon a C-lista, amely általános szabályozással lép fel az újonnan 

megjelenő kábítószerek ellen. Illegálisnak minősít minden olyan új „dizájner” drogot, amelyekben fellelhető a 

tiltott szerek alapvető kémiai szerkezete. http://www.daath.hu/showText.php?id=213 

Az amphetamin-származékok gyorsítják a lokomotoros tevékenységet, eufóriát, izgatottságot okoznak, fokozzák 

a szellemi és fizikai aktivitást, az önbizalmat, csökkentik az étvágyat. Nagy adagban görcsrohamot, 

schizophrenia-szerű pszichózist okoznak. Serkentik a monoamin neurotranszmitterek, noradrenalin, dopamin és 

szerotonin felszabadulását a neuronokból, és gátolják preszinaptikus visszavételüket (uptake-1). A centrális 

izgató hatások mellett perifériás szimpatomimetikus effektusokat is kifejtenek. A szimpatikus amin-

transzmitterek hatására fokozódik a szívfrekvencia, nő az aritmia-készség, emelkedik a vérnyomás. 

Érspazmusok, vérzések jöhetnek létre (szív, agy). Terhes anyáknál a placentáris érszűkületek a magzat 

károsodását, elhalását okozhatják a harmadik trimeszterben. A szimpatikus izgalom és a motoros hiperaktivitás 

növeli az anyagcserét, a bőrerek szűkülnek, az izzadással leadott hő nem tudja kompenzálni a nagyfokú 

hőtermelést, hipertermia (40–42°C) jön létre. Zárt, meleg, párás helyiségben, pl. diszkóklubban ez különösen 

nagy veszélyt jelent. A magas testhőmérséklet fokozza a görcskészséget. A droghasználót rendkívüli szomjúság 

gyötri, nagy mennyiségű folyadékot fogyaszt. Amphetamin-fogyasztás gyanúja merül fel, ha zavartság esetleg 

eszméletlenség mellett magas testhőmérséklet és vérnyomás, aritmia, acidózis, merev izomzat, tág pupilla, 

nedves bőr és kiszáradási tünetek tapasztalhatók. A kialakuló pszichotikus reakciókat gyanakvás, paranoid 

eszmék, sztereotip-repetitív mozgások, taktilis és vizuális hallucinációk, pl. villódzás jellemzik. 

5.5.1.1. 5.1.1. Az akut mérgezés kezelése 

Supportiv terápia: 

• agitáció/konvulziók: diazepam, 

• gyomormosás aktív szénnel, 

• hipertenzió, aritmiák: α- és β-blokkolók vagy más vérnyomáscsökkentők 

• hőmérséklet kontroll: (hűtőtakaró; jégtömlő; jéghideg infúzió stb.) 

• neuromuszkuláris blokád: dantrolen (gátolja a calcium felszabadulást a szarkoplazmtikus retikulumból) 

• metabolikus acidózis: nátrium bikarbonát, glukóz-inzulin terápia 

• DIC, súlyos vérzés: alvadási faktor pótlás. 

Az elimináció fokozása: forszírozott diurézis a vizelet savanyításával. 

5.5.1.2. 5.1.2. Orvosi felhasználás 

Az amphetamin-származékok orvosi felhasználása a nagy abúzus-potenciál miatt rendkívül limitált. Például a 

methylphenidat használatos enuresis nocturna (éjszakai ágybavizelés), narcolepsia, illetve figyelemzavarban 

szenvedő hiperaktív gyermekek kezelésére. A gyermekek teljesítménye drámaian javul a kezelés hatására, de a 

mellékhatások kiszámíthatatlansága és az esetleges abúzusveszély miatt a terápia etikailag kifogásolható. 

Amphetamin-származékokat étvágycsökkentőnek is használtak. Ezek a vegyületek, (pl. mazindol, fenfluramin) 

viszonylag kis abúzus-potenciállal rendelkeznek, de ma már nem hsználatosak. Amphetamin-származékokat 

művészek, kamionsofőrök, diákok előszeretettel alkalmaznak serkentőszerként. 

A vegyületek jól felszívódnak a gasztrointesztinális traktusból, orrnyákahártyáról. A kábítószer-élvezők por, 

tabletta formában, néha iv. használják őket. A methamphetamin kristályokat (ice) melegítik, a gőzt inhalálják. A 

dózis 50–200 mg, de akár több gramm is lehet. 

Az Ecstasy (MDMA) a pszichomotoros aktivitás mellett hallucinogén hatással is bír, 50–100 mg-os tablettában 

hozzák forgalomba. 
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Mivel a fizikai dependencia nem túl erős, egyszerre is el lehet vonni az amphetamin-származékokat. A 

megvonási szindrómát, ami kb. 1 hétig tart, a szer utáni vágyakozás, depresszió, szorongás, álmosság, 

fáradtságérzés, hyperphagia jellemzi. 

A mephedron, vagy más néven a 4-metilmetkatinon (4-MMC), vagy 4-metilefedron egy szintetikus kábítószer-

stimuláns, ami az amfetaminok   osztályába sorolható. Korábban legális kedélyjavítóként jegyezték. Néha 

metilonnal keverve árulták. A mephedron kapszula, tabletta vagy fehér mikrokristály formájában került 

forgalomba. Lenyelés, orrba szippantás, vagy intravénás injekció útján juttatják a szervezetbe. 2009-ben a 

negyedik legnépszerűbb utcai kábítószerként tartották számon Angliában közvetlenül a marihuána, a kokain, és 

az extasy mögött.Nemzetközi szlengnevei közé tartozik a mef, bordó és MKAT. Magyarországon a kat nevű 

növény és a katinon nevű vegyület után a "Kati" szlengnéven ismerik. 

A methylenedioxypyrovalerone (MDPV) „fürdősó” hatásmechanizmusa, hogy megakadályozza a 

norepinephrin és a dopamin újrafölvételét, így hasonló hatásokkal bír, mint az amfetamin és a kokain. Állítólag 

2004 óta árulják, mint dizájner drogot. MDPK, MTV, Magic, Maddie, Black Rob, Super Coke és a PV néven is 

ismert. 2010-ben legális drogként árulták, és az Egyesült Államokban forgalmazták, mint ”fürdősó” (olyan név 

alatt, mint Aura, Blue Silk, Bonzai Grow, Charge Plus, Euphoria, Hurricane Charlie, Ivory Wave, Lovey Dovey, 

Ocean, Pixie Dust, Red Dove, Scarface, Vanilla Sky, White Dove, White Girl, White Lightning). 

Médiafigyelmeztetések és bűnüldöző szervek tisztviselői úgy hivatkoznak rá, mint ”veszélyes, de legális drog”, 

”kokain másolat”, ”az ördög” ”méreg” ”szintetikus speed”. 

5.5.2. 5.2. Kokain 

A dél-amerikai bennszülöttek kb. 1200 éve használják a kokacserjét, mert a növény leveleinek rágása csökkenti 

a fáradtságérzetet, növeli a szellemi és fizikai teljesítményt. A növény hatóanyagát, a kokaint 

(benzoilmetilekgonin) 1860-ban izolálták. Pszichostimuláns hatása miatt a pszichiáter Freud használta először, 

majd szemész kollégája, Karl Köller fedezte fel helyi érzéstelenítő hatását, és alkalmazta először 

szemműtéteknél. A kokain jelenlegi orvosi felhasználása is a lokális használatra korlátozódik, szemre és 

nyálkahártyára alkalmazzák, mint felületi helyi érzéstelenítőt. Szisztémásan terápiás célból nem adják, viszont 

igen népszerű kábítószer. Farmakológiai hatásai az amphetaminéihoz hasonlóak. Hatásmechanismusa, hogy 

gátolja az uptake-1-et, vagyis a monoaminok újrafelvételét a preszinaptikus végződésbe. 

A kokain az amphetaminhoz hasonlóan erős pszichostimuláns hatásokkal rendelkezik. Növeli a szellemi és 

fizikai teljesítményt, a „mindentudás” érzését kelti, fokozza a szexuális aktivitást. 

A kokain-klorid (flake, snow, gold dust) fehér, kristályos anyag. A kokainélvezők általában az orrnyálkahártyán 

keresztül szippantják fel a port (snuff). A kokain érszűkítő hatása miatt a nyálkahártyán fekély alakulhat ki, sőt 

súlyos esetben a septum is átlyukad. Ha a kokain-kloridot nátrium-hidrogénkarbonáttal és vízzel hevítik, a 

kokainbázis rög formájában kiválik. Mivel a hevítési eljárás során pattogó hang hallható, az így előállított 

kokainbázist „crack”-nak hívják. A crack illékony, lipidoldékony anyag. Pipába töltik vagy gőzét inhalálják. 

Szinte azonnal nagy koncentrációt ér el a központi idegrendszerben, orgazmushoz hasonló eufóriát vált ki. A 

crack rendkívül erős pszichés függőséget okoz, a crack-szívásból minimális a visszatérési esély a normális 

életvitelhez. 

A kokain lerakódik a hajban. A hajszálak vizsgálata alapján következtetni lehet a kokainfogyasztásra. A 

mellékhatások, akut túladagolás tünetei megegyeznek az amphetaminéval. 

5.5.3. 5.3. Koffein 

Enyhe, legális pszichostimuláns. Élvezeti szerek mint tea, kávé, kóla, csokoládé tartalmazzák, de gyógyszerként 

is felírható tabletta, pilula, por, injekció formájában. A koffein a szellemi, fizikai aktivitás fokozására szolgál. 

Magyarországon a lakosság 80%-a fogyaszt rendszeresen kisebb-nagyobb mennyiséget a felsorolt élvezeti 

szerek formájában. A napi dózis 50 mg-tól (1 presszókávé) akár 800 mg-ig is terjedhet. A koffein fokozza a 

szívfrekvenciát, légzésszámot, anyagcserét, gyomorsósav-szekréciót. Diuretikus és brochodilatátor hatása is 

van. Az egyéni érzékenység nagyon változatos. Hatásmechanizmusa, hogy gátolja a foszfodiészteráz-enzimet, 

ezzel növeli a sejtek cAMP-koncentrációját. Másrészt közvelenül az adenozinreceptorokon (P1-

purinoceptorokon) fejt ki antagonista hatást. Nehéz eldönteni hogy emberben a koffein melyik hatásáért melyik 

mechanizmus felelős elsősorban. Az adenozin ubikviter negatív neuromodulátor, a központi idegrendszerben 

számos neurotranszmitter felszabadulását gátolja. Az adenozinreceptorok antagonizálása tehát stimuláló hatású. 

A neuronális cAMP-szint növekedése szintén fokozhatja az idegi aktivitást. Ugyanígy, mind az adenozin-

antagonista hatás, mind a foszfodiészteráz-bénítás a bronchusok dilatációját eredményezi. A régebbi elképzelés, 
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mely szerint a koffein pszichomotor-stimuláló effektusa az agyi erek tágításának lenne a következménye, 

objektív vizsgálómódszerekkel nem igazolódott. 

Rendszeres koffeinfogyasztás esetén tolerancia kifejlődik. Hirtelen abbahagyáskor elvonási tünetek is 

kialakulhatnak, hypotensio, fejfájás, irritabilitás, letargia formájában. 

5.5.4. 5.4. Dohányzás, nikotin 

A dohányzás egészségkárosító hatása rendkívül súlyos, nagy tömegeket érintő probléma a világon és 

Magyarországon is. A nikotin a Nicotiana tobacum alkaloidja. A dohányok nikotintartalma széles határok között 

mozoghat (0,05–1%) Egy cigarettában átlag 10–20 mg nikotin van, ami erősen mérgező volna, ha nem 

szenvedne pirolízist, és nem fújnák ki a belélegzett mennyiség 90%-át. „Teának”, növényvédőszernek kiáztatva 

néhány cigaretta halálos lehet per os, pedig enterális felszívódása nem jó. A füst szilárd részecskéket (pl. 

kátrány, benne benzpirén), folyadékcseppeket és gázokat (pl. CO2, CO, NH3, HCN) tartalmaz. 

5.5.4.1. 5.4.1. Akut hatások 

A nikotin akut hatásai igen sokfélék a nikotinreceptorok széleskörű jelenléte miatt. A periférián a szimpatikus 

ganglionok izgatása miatt jellemző a tachycardia, palpitáció, a paraszimpatikus ganglionok stimulációja miatt 

pedig fokozódnak bélmozgások. A mellékvese kromaffin sejtjeiből fokozódik az adrenalin-mobilizáció, ami 

erősíti a szimpatikus tüneteket. A szenzoros vagus-rostokon lévő nikotinreceptorok izgalma hányingert, 

köhögést indukál. A gerincvelőben a Renshaw-gátlás erősítése miatt hyporeflexiát, izomellazulást okoz. 

Fokozza az éberséget, memóriát. 

Halálos mérgezés dohányzástól ritkán következik be, de nikotinoldat ivása reflexes szívmegállás miatt azonnali 

halált okozhat. A súlyos nikotinmérgezés fő tünetei: bélgörcsök, hasmenés, hányás, verejtékezés, vérnyomás-

ingadozás, gyenge, szabálytalan pulzus, izomgyengeség, szédülés, hallás-, látászavar, konfúzió, szorongás, 

nyugtalanság, görcsök, légzési zavarok, végül légzésbénulás. Az akut mérgezés kezelése tüneti: 

gyomormosással eliminálják a bejutott mérget, stabilizálják a légzést, keringést. 

5.5.4.2. 5.4.2. Krónikus toxicitás, dependencia 

Bár az első nikotintartalmú cigaretta elszívása szédülést, hányingert, kellemetlen tüneteket okoz, gyorsan 

kifejlődik a tolerancia, majd az erős pszichés és enyhe fizikális dependencia. A nikotin enyhíti a fáradtságérzést, 

csökkenti a stresszt, feszültséget. Magyarországon a felnőtt lakosság 40%-a dohányzik rendszeresen, ez a szám 

az Amerikai Egyesült Államokban már csak 26%. A nikotint pipázás, cigarettázás, szivarozás vagy 

dohánylevelek rágása (bagózás) útján szokták a szervezetbe juttatni. A nikotin nem-ionizált formája lipoidokban 

jól oldódik. A cigarettafüst főleg a tüdőből, a pipa- és szivarfüst főleg a szájüregből, nasopharynxból szívódik 

fel. A tápcsatornából való felszívódás lassú, de nem elhanyagolható. A nikotin könnyen penetrál az agyba, 

magzatba, anyatejbe. Enziminduktor hatása van a bélnyálkahártyában és a májban, így gyorsítja sok gyógyszer 

metabolizmusát. 

Az utóbbi évtizedben a sikeres kampányoknak köszönhetően, elsősorban a szellemi foglalkozásúak körében 

csökkent a dohányzók száma. Leghatásosabb a dohányzás kitiltása a közintézményekből, tömegközlekedési 

eszközökről. Az összes halálok 20%-a közvetlenül a dohányzásban keresendő. A dohányáruk kátránytartalma 

rákkeltő, a tüdő és gégerák prevalenciája dohányzóknál húszszoros, de a dohányzás igen jelentős rizikótényező 

a szájüreg, nyelőcső, hasnyálmirigy, vese és húgyhólyag daganatainak kifejlődésében is. A passzív dohányzás is 

veszélyes. Az obstruktív légzőszervi betegségeket nagymértében súlyosbítja a dohányzás. A nikotin és a 

dohányfüst más alkotórészei által okozott érszűkítő és thrombogén hatás miatt a dohányzás halálos 

cardiovascularis szövődményeket (szívinfarktus, érszűkület) okoz. A dohányzás fokozza az orális 

fogamzásgátlók okozta trombózis-hajlamot. Terhesség alatt a dohányzás különösen veszélyes. Ebben az esetben 

valószínűleg a nikotin a fő károsító tényező. Gyakori a késői spontán abortusz, a placentaerek szűkülése miatt. 

Csökken a születési súly, nő a perinatális mortalitás, emelkedik a „hirtelen csecsemőhalál” veszélye, a csecsemő 

testi és szellemi fejlődése később is elmarad a normálistól. 

5.5.4.3. 5.4.3. Dependencia 

Erős pszichés függőség alakul ki, melyet nem csupán a nikotin-abúzus, hanem a rágyújtás szertartása is vezérel. 

Nehéz a leszokás, 1 év alatt 60–80% a relapszus. Hirtelen abbahagyáskor elvonási szindróma is kialakulhat. Az 

elvonási tünetek irritabilitás, agresszivitás, alvászavarok, étvágyfokozódás, evési kényszer, memória-zavarok 
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formájában jelentkeznek. Ez az állapot 2–3 hétig tart. A szimptómák benzodiazepinekkel, esetleg clonidinnel 

csillapíthatók. 

A leszokást elősegíti, az elvonási tüneteket mérsékli a nikotintartalmú transzdermális tapasz, rágógumi. Mivel a 

nikotin hatástartama rövid, és nem jól szívódik fel a gasztrointesztinális traktusból, p.o. szubsztitúció nem jön 

szóba. A tapasz stabil plazmaszintet biztosít, jól csillapítja a nikotinéhséget. Mellékhatásként hányingert, hasi 

görcsöket, köhögést, álmatlanságot, vazospazmust okozhat. Szívbetegeknek nem adható. A szubsztitúciós 

terápia csak növeli az esélyt a teljes leszokásra, az egyén erős akarata nélkülözhetetlen. 

5.6. 6. Pszichedelikumok, hallucinogének 

Ezen vegyületek elsődlegesen a percepcióra, gondolkodásra hatnak, kevésbé befolyásolják a pszichomotoros 

aktivitást. Ebbe a csoportba tartozik a lizergsav-dietilamid (LSD), mescalin, psilocybin, phencyclidin, 

ketamin (6. ábra) 

5.36. ábra - 6. ábra: A fontosabb pszichedelikumok kémiai szerkezete 

 

5.6.1. 6.1. LSD, lizergsav-dietilamid (Acid, Cid, Paper, Vitamin L) 

Igen potens szer, 50–60 μg már kifejezett hatást vált ki. Terápiás indikációja nincs, tiltott szer, kábítószerként 

használatos. Egy gabonán élősködő gomba, az anyarozs egyik alkaloidjának, a lizergsavnak a származéka, 

szerkezetében megtalálható a szerotonint is alkotó indolváz. 

1938-ban Albert Hofmann svájci gyógyszerész szintetizálta Baselban. Hofmann ki is próbálta a szert önmagán, 

és leírta a hatást. Groteszk, színes maszkokat látott maga körül. Nehéznek érezte testét, végtagjait, mintha 

ólommal lenne töltve. Kívülről látta önmagát, mint egy független szemlélő. Ez a hatás néhány óráig tartott, majd 

Hofmann mély álomba zuhant. Másnap jó állapotban, tiszta fejjel ébredt. 
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Az LSD igen változatos formában jelenhet még a kábítószerpiacon. Gyakran itatóspapírt, bélyeget, matricát 

itatnak át LSD-tartalmú folyadékkal, de tablettában, zselatindarabkákban vagy folyadékként is árulják. Az LSD 

a 60-as években, a hippi-mozgalmak fénykorában volt a legnépszerűbb, de ma is árulják. Nagy hatással volt a 

képző-, sőt előadóművészetekre. Sokan a műalkotásokon keresztül kísérelték meg visszaadni a tudatállapot 

megváltozásainak jellegét. A művészek nem is titkolták, hogy az inspirációt az LSD-től nyerik. Hofmann 

tapasztalatait sok használó megerősítette: a tudat egyik fele csak megfigyelőként viselkedik („spectator ego”), 

bizarr, színes hallucinációk mellett az én és a világ határainak elmosódása, áttűnő képek, szinesztéziák jelennek 

meg. Megváltozik az idő érzékelése. Az LSD hatástartama kb. 12 óra, de késői hatásként hirtelen tudatállapot 

változás, „flashback” még hetek múlva is előfordulhat. 

5.6.2. 6.2. Psilocybin 

Gombák tartalmazzák (Psilocybe cubensis, Psilocybe mexicana stb.). Amerika őslakosai évezredek óta 

használnak „mágikus” gombákat elsősorban vallási, varázslási rítusokhoz. 1968-ban nyilvánították tiltott 

szereknek a psilocybin-tartalmú gombákat az Egyesült Államokban. Az átlagos dózis 1–5 g szárított vagy 10–50 

g friss gomba, amit ételbe, italba keverve fogyasztanak, mert nagyon kellemetlen az íze. Néha a szárított gombát 

felaprítják, és cigaretta formájában elszívják. Az effektus nagyon hasonló az LSD-éhez, de nem olyan intenzív 

és rövidebb ideig tart. A hatás (utazás, „trip”) jellemzői: Elveszik az éntudat, az egyén kívülről látja magát. 

Színes hallucinációk, torz percepció jelenik meg. Európai Psylocybe-fajokat (pl. hegyes trágyagomba, „liberty 

cap”) ritkábban használnak pszichedelikumként. 

Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában a természeti népek sámánjai, varázslói a légyölő galócát (Amanita 

muscaria) használják extázis létrehozására. Ebben a gombában nem indolvázas vegyület, és nem is a muscarin, 

hanem a GABA-receptor-agonista muscimol és iboténsav okozza a központi idegrendszeri tüneteket. 

5.6.3. 6.3. Mescalin 

A dél-texasi és mexikói sivatagok őshonos növénye, a peyote kaktusz (Lophophora williamsii) tartalmazza. A 

kicsi kerek kaktusz „gombja” mindössze 2–3 cm-re emelkedik ki a talajból, tüskék helyett puha szőrkévék 

díszítik. Nagy, rózsaszínű virága igen szép. A gomb tartalmazza a szerkezetileg a noradrenalinhoz hasonló 

pszichoaktív vegyületet. A növény föld alatti része hosszú, répaszerű gyökér. Általában 4–20 gombot esznek 

meg frissen vagy szárítva, esetleg teának készítik el. 500 mg mescalinnak már erős hallucinogén hatása van. 

5.6.4. 6.4. Phencyclidin (PCP, angyalpor), ketamin 

A phencyclidint eredetileg „disszociációs anesztéziára” alkalmas intravénás narkotikumként használták, de erős 

hallucinogén hatása van, ezért jelenleg terápiás felhasználása nincs, tiltott szer, a kábítószerpiacokon jelen van. 

A PCP-t orálisan, injektálva, orrba szippantva vagy inhalálva használják. Gyakori a halmozott alkalmazás 

(binge, run). A port növényi részekkel, például marihuanával keverik össze, cigarettát készítenek belőle (crystal 

joint). A PCP erősen lipofil vegyület, néhány perc alatt felszívódik, aktív metabolitjai miatt hatása hetekig, 

hónapokig eltarthat. Az intoxikáció tünetei súlyossági sorrendben: részegséghez hasonló állapot, nystagmus, a 

gondolkodás dezorganizálódása, apátia, katatón izommerevség, bizarr viselkedés, látszólagos eszméletvesztés (a 

szemek nyitva lehetnek, a szenzoros input eljuthat az agykéreghez), kóma, hipertermia, görcsök, vérnyomás-

emelkedés. 

A phencyclidin szerkezeti rokona, a ketamin jelenleg is használatos iv. narkotikum, főleg az állatorvosi 

gyakorlatban használják. A használók állatorvosi rendelőket szoktak kifosztani, hogy megszerezzék a szert. 

Intramuszkulárisan adagolják, 25–300 mg dózisban. 

5.6.5. 6.5. A pszichedelikumok általános jellemzői 

5.6.5.1. 6.5.1. Akut hatások 

A pszichedelikumok legjellemzőbb hatásai: vizuális hallucinációk, színes képzetek, de lehetnek hangok, zenei, 

taktilis, sőt olfaktórikus rzékcsalódások is. A szerek megzavarják a gondolkodást, logikátlan, összefüggéstelen 

gondolatokat ébresztenek. Súlyos szindrómát okozhatnak (bad trip), ami a schizophrenia tüneteit utánozza. A 

hallucinogének paranoid téveszmékhez vezethetnek, ami igen veszélyes az egyénre és környezetére egyaránt. 

Pszichedelikus szerek okozta elmezavarban gyakran követnek el gyilkosságokat, öngyilkosságokat. Tipikus a 

magas épületről, hídról való leugrás, az áldozatok azt képzelik, hogy tudnak repülni. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1170  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A phencyclidin és a ketamin hipnotikus, analgetikus, amnéziát okozó hatással rendelkezik, a rövidtávú 

memóriát befolyásolja. Legjellegzetesebb effektusuk, az én-tudat elvesztése, a test és a lélek disszociációjának 

megélése. 

5.6.5.2. 6.5.2. Hatásmechanizmus 

A hallucinogének pontos hatásmechanizmusa a mai napig nem ismert. Az LSD több szerotoninreceptor-

altípushoz is kötődik az agyban. Az 5-HT2-receptoron antagonista, míg az 5-HT1A- és 5-HT1C-receptorokon 

agonista hatást mutat. Az utóbbi mechanizmus inkább felelős a hallucinogén hatásért, mivel egyéb centrális 5-

HT2-antagonisták nem okoznak hallucinációkat. A PCP és ketamin feltételezett támadáspontja az endogén 

opioidrendszer, ahol agonista, és a glutamát NMDA-receptorai, ahol antagonista hatást váltanak ki. Centrális 

hatással is bíró, muszkarinreceptor-antagonisták (atropin, scopolamin) nagy dózisban szintén előidézhetnek 

hallucinációkat. 

5.6.5.3. 6.5.3. Dependencia 

Tolerancia gyorsan kialakul. Állatmodellekben a pszichedelikumokat a kísérleti állatok nem adagolják saját 

maguknak, inkább averzív hatásokat okoznak állatmodellekben, ennek ellenére emberben jelentős pszichés 

dependencia jön létre. A szerek adagolásának abbahagyása általában nem okoz elvonási tüneteket. Használatuk 

legnagyobb veszélye a „bad trip”, ami közvetlen életveszélyt jelent. 

A pszichedelikumok hatása alatt álló beteg akut orvosi kezelésére nem mindig van szükség. Ha azonban 

vészhelyzet alakul ki, gyógyszeres kezelést is kell végezni, amely főleg tüneti jellegű. Szükség lehet 

vérnyomáscsökkentésre, a hallucinációk csillapítására, a só- és vízháztartás, sav–bázis egyensúly korrekciójára, 

a beteg fizikai hűtésére, környezeti ingerektől való izolálására. Görcsök veszélye esetén diazepam (iv.) adandó, 

ha nincs ellenjavallata. 

5.7. 7. Kannabisz 

A Δ9-tetrahidrocannabinol (THC) a kannabisz-növény pszichoaktív komponense (7. ábra). A cannabis-fajok 

(Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis) nőnemű egyedeinek levele, virága különböző 

koncentrációban tartalmazza az aktív hatóanyagot. A növény szárított virágából, leveléből cigarettát sodornak, 

ez a marihuana vagy „fű”. A cigaretta (joint) kb. 0,5-1% hatóanyagot tartalmaz. Töményebb kivonat a 

gyantaszerű hasis (hash angolul fasírtot jelent), és a sűrű, ragadós folyadék a „hash oil”, kb. 10%-ban 

tartalmazzák az aktív anyagot. A szárított levelet, virágot ételbe, pl. süteménybe is keverik (hash brownies). A 

gyantát, olajat melegítik, gőzét inhalálják. A tiszta THC hatáserőssége elég nagy, kb. 20 mg p.o. elegendő a 

jellemző farmakológiai hatások eléréséhez, pedig az orálisan bevitt adagnak csak mindegy 5–10%-a jut el a 

szisztémás keringésbe. Az inhalációs bevitel során 2–50% THC szívódik fel, a technikától függően. A 

csúcskoncentráció a plazmában 7–10 perc alatt alakul ki. Egy cigaretta hatástartama 2–3 óra. Jelentős 

redisztribúció történik a szervezetben. A THC aktív és inaktív metabolitokká alakul, melyek az epével és a 

vizelettel ürülnek. 

5.37. ábra - 7. ábra: A Δ9-tetrahidrocannabinol és az anandamid kémiai szerkezete 
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5.7.1. 7.1. Farmakológiai hatások 

Pszichedelikus és központi idegrendszeri depresszáns hatások keverednek, különböző centrálisan mediált 

vegetatív hatással tarkítva. Alkalmazása után ellazult állapot, jó közérzet alakul ki, viszont a szubjektíve 

kellemes hatások mellett romlik a motoros koordináció, a kognitív képességek, a rövidtávú memória. A 

megváltozott percepció miatt az egyén az idő irreálisan lassú múlását érzékeli. Felerősödik az érzékelés, a 

hangokat, zenét, vizuális ingereket fantasztikus módon, eltorzulva éli meg a droghasználó. Fokozódik az 

önbizalom, kreativitás, de ez nem látszik meg objektíven a teljesítményen, sőt csökken az intellektuális 

problémamegoldó-képesség. A művészi, szexuális élmények fokozódnak, nevetési kényszer is kialakulhat. 

Fokozódik az étvágy. A kannabisz hatása az alkohollal additív, sokan kombinálják a kettőt. A magas dózisok 

pszichotoxikus hatásokat okoznak. Gyakran a csúcshatás az inhaláció után 20–30 perccel jön létre, már 

csökkenő plazmakoncentrációnál, ezért tapasztalatlan használó a korábban megismételt bevitel miatt könnyen 

túladagolja a szert. Pszichotoxikus hatások: hallucinációk, depresszió, szorongás, téveszmék, rendezetlen 

gondolkodás. Esetleg catalepsia is jelentkezhet. Látens vagy nyugvó pszichózis aktiválódhat. A perifériás 

hatások, a tachycardia, és a vazodilatáció, ami főleg a conjunctivákban kifejezett. A vörös, belövellt szem 

diagnosztikus jel kannabiszfogyasztás után. A kannabisz-származékok rendelkeznek analgetikus, 

hányáscsillapító, hörgtágító és szembelnyomás-csökkentő hatással is. 
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5.7.2. 7.2. Receptorok és endogén ligandum 

A kannabinoid-receptorokat (CB1, CB2) 1990-ben izolálták, majd klónozták. A kannabinoidok G-proteinhez 

kötött receptorokon fejtik ki hatásukat. Gátolják az adenil-ciklázt, illetve direkt és indirekt módon a 

feszültségfüggő Ca2+-csatornákat. A központi idegrendszerben a hippocampus, kisagy, nagyagykéreg, és a 

mesolimbicus dopaminerg pálya tartalmaz nagyszámú kannabinoid-receptort. A perifériás szövetek közül a 

limfoid rendszer, a vascularis endothel, a bél, illetve a here expresszál kannabinoid-receptorokat. A 

kannabinoid-receptorok endogén ligandumát, az anandamidot is sikerült azonosítani, ami arachidonsav-

származék (arachidonyl-etanolamid). Számos más „endokannabinoid” is ismert. 

5.7.3. 7.3. Orvosi indikációk 

A kannabinoidoknak, a kannabisz-származékoknak, illetve más, kannabinoid-receptoron ható vegyületeknek 

farmakológiai hatásaik miatt potenciális orvosi jelentőségük lehet, ezért az utóbbi időben igen intenzív 

kutatások folynak a gyógyszerfejlesztés terén. Az analgetikus hatás miatt mint fájdalomcsillapító, a hörgtágító 

hatás miatt mint antiasztmatikum, a szemnyomás-csökkentés miatt mint glaucoma-ellenes szer, a 

hányáscsillapító effektus miatt mint antiemetikum, az étvágyfokozó hatás miatt pedig mint az anorexia nervosa 

kezelésének eszköze jöhetnek szóba. 

5.7.4. 7.4. Dependencia 

Kismértékben alakul ki tolerancia, a pszichés függőség mérsékelt, fizikai függőség gyakorlatilag nem alakul ki. 

Elvonási tünetek csak akkor fejlődnek ki, ha a krónikus, folyamatos kannabisz-használatot hirtelen 

megszakítják. Ekkor izgatottság, irritabilitás, álmatlanság, hányiger, vérnyomás-emelkedés jöhet létre. 

Egyes országokban a marihuana legálisan használható, nem tekintik kábítószernek. Legnagyobb veszélye 

azonban, hogy „gateway” drog, vagyis a „füves cigi” után, dependenciára hajlamos egyéneknél, keményebb 

drogok használata következhet. 

5.7.5. 7.5. Mellékhatások 

Relatíve biztonságos szer. A túladagolás pszichotoxikus reakciókat okoz, de súlyos cardiovascularis és 

respiratorikus tünetek nem alakulnak ki. Késői mellékhatásként légzőszervi problémák jelentkeznek, laryngitis, 

rhinitis, obstruktív légzőszervi betegségek, EKG-eltérések. Egyes felmérések szerint marihuana-szívókban a 

bronchusrák még gyakoribb, mint dohányosokban. A marihuana-szívás módja, a mély leszívás, hosszan 

benntartva eleve nagyobb kátránybevitelt jelent, ami elősegíti az depozíciót. Heti 10 vagy több cigaretta 

elszívása férfiakban kb. 50%-kal csökkenti a plazma tesztoszteron-szintjét és a spermaszámot, míg nőknél 

anovulációt okoz. A krónikus kannabisz-használat pszichés problémákat okoz. Gyakori a személyiségváltozás, 

demotivációs szindróma, apátia. Leszokás után ezek részben reverzíbilisek. A kannabisz-élvező anya 

újszülöttjénél gyakori az alacsony születési súly, koraszülés, hypoxiás károsodás, és a későbbi életkorban is 

gátolt a szellemi fejlődés. 

5.8. táblázat - 5. táblázat: A kannabinoidok potenciális terápiás értéke 
 

Agonisták 

• Intraocularis nyomás csökkenése (glaucoma ) 

• Bronchialis simaizom relaxáció (asthma) 

• Antinociceptiv hatás (súlyos krónikus fájdalom) 

• Antiemetikus hatás (kemoterápia! Nabilone: THC analog) 

• Izomrelaxáció (sclerosis multiplex ) 

• Antikonvulzív hatás 

• Tourette szindróma („tic”) 

Forgalomban vannak: NABILONE, DRONABINOL, SATIVEX (THC+cannabidiol) 
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Antagonista 

• Étvágycsökkentő, fogyasztó szer, azonban súlyos mellékhatása miatt (súlyos 

depressszió, öngyilkosság!! ) kivonták a forgalomból 

• RIMONABANT (Acomplia) CB1 ANTAGONISTA (inverz agonista) 

5.7.6. Tesztkérdések 

Többszörös választás. 

A: 1,2,3 válasz helyes 

B: 1,3 válasz helyes 

C: 2,4 válasz helyes 

D: 4.válasz helyes 

E: mind a 4 válasz helyes 

1. A „jutalompálya” fő neurotraszmittere:  (B) 

a. dopamin 

b. acetilkolin 

c. 3,4-dihidroxi-fenil-etil-amin 

d. hisztamin 

2. A tolerancia kialakulásának lehetséges okai (E) 

a. receptorszám növekedés 

b. receptorszám csökkenés 

c. a receptor-effektor rendszer hatásfokának megváltozása 

d. a szer metabolizmusának fokozódása 

3. Az opioid elvonási tünetek közé tartoznak: (E) 

a. könnyezés 

b. hasmenés 

c. midriázis 

d. szorongás 

4. Az amfetamin hatásai:  (B) 

a. fokozott szellemi aktivitás 

b. fokozott étvágy 

c. fokozott anyagcsere 

d. hipotermia 

5. A pszichedelikumok hatásaihoz tartoznak: (A) 

a. hallucinációk 
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b. gondolkodási zavar 

c. érzékcsalódások 

d. fokozott motoros aktivitás 

6. A morfin következő hatásaihoz krónikus alkalmazás esetén sem alakul ki tolerancia: (B) 

a. tűhegy pupilla 

b. analgetikus hatás 

c. obstipáció 

d. hányinger 

7. Pszichostimuláns hatással rendelkezik: (A) 

a. amfetamin 

b. kokain 

c. koffein 

d. kannabisz 

8. Milyen receptorok vesznek részt az alkohol központi idegrendszeri hatásaiban? (C) 

a. H2 (hisztamin) 

b. AchN (nikotin) 

c. AchM (muszkarin) 

d. GABA-A (gamma-amino vajsav) 

9. Milyen orvosi indikációval hoztak forgalomba CB receptor antagonistákat? (D) 

a. hányáscsillapító 

b. fájdalomcsillapító 

c. hörgőtágító 

d. étvágycsökkentő 

10. Milyen orvosi indikációval hoztak forgalomba CB receptor agonistákat? (D) 

a. vérnyomáscsökkentő 

b. antidepresszáns 

c. hörgőtágító 

d. hányáscsillapító 

11. Mely szerek használatosak alkohol abúzus kezelésére? (E) 

a. acamprosat 

b. naltrexon 

c. clonidin 
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d. disulfiram 

12. Mely szereket alkalmazzák opioid abúzus kezelésére? (B) 

a. naltrexon 

b. paracetamol 

c. buprenorfin 

d. dextrometorfán 

13. Mely vegyületek rendelkeznek hallucinogén hatással? (D) 

a. alprazolam 

b. atropin 

c. midazolam 

d. LSD 

14. Mely szerek nem okoznak fizikai függőséget? (B) 

a. nikotin 

b. psilocybin 

c. etanol 

d. mescalin 

15. Milyen orvosi indikációi lehetnek a kokainnak? (D) 

a. hányáscsillapító 

b. fájdalomcsillapító 

c. antidepresszáns 

d. helyi érzéstelenítő 

6. 5.f. Tudatmódosító szerek igazságügyi orvostani 
vonatkozásai. – Porpáczy Zoltán 50%, Benkő András 
50% [Szakmai lektorok: Institóris László, Róna 
Kálmán] 

6.1. 1. Bevezetés 

Az emberiség történetében már évezredekkel ezelőtt is találkozhattunk bizonyos tudatmódosító anyagok 

használatával, melyek között elsősorban az etilalkohol, valamint növényi eredetű pszichotróp anyagok 

szerepelnek. Manapság az igazságügyi és klinikai toxikológiában már több száz pszichoaktív anyag esetleges 

használatával kell számolnunk. 

Ezeknek az anyagoknak a felosztása többféle szempont szerint történhet: 

• Kiváltott hatások, hatásmechanizmusok alapján (stimulánsok, 

depresszáns/hipnotikum/szedatívum/anxiolitikumok, hallucinogének, narkotikum/analgetikumok, egyéb 

pszichedelikumok 
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• Eredet alapján: természetes, félszintetikus, szintetikus vegyületek 

• Kémiai szerkezet alapján: ópiátok (morfin szerű), fenil-etil-aminok (amfetamin szerű), barbiturátok, 

benzodiazepinek, triciklikus antidepresszánsok, növényi alkaloidok, stb. 

• Törvény szerint: tiltott és legális szerek (kábítószerek, ill. orvosi rendelvényre felírt pszichoaktív 

gyógyszerek, élvezeti szerek, szerves oldószerek) 

• Alkalmazás módja szerint: orális, inhalációs, parenterális (iv, ia, im, sc), nyálkahártyákon és bőrön keresztül 

felszívódó szerek. 

• Halmazállapot szerint: szilárd és szobahőmérsékleten folyadék, illetve gáz halmazállapotú anyagok. 

• Függőség kialakítása alapján: 

• erősen addiktív szerek (morfin, heroin, kokain) 

• közepesen addiktívak (amfetamin, kannabisz) 

• nem addiktív szerek (szerves oldószerek, LSD) 

• Akut toxicitás szerint: 

• erősen mérgező (nikotin, heroin) 

• kevéssé mérgező (etilalkohol, kannabisz) 

A fenti csoportosítási szempontok csupán lehetőséget adnak a ma ismert pszichoaktív anyagok felosztására, 

azonban meg kell jegyezni, hogy nem minden anyag sorolható be éles határvonalak szerint az egyes 

osztályokba. Így például az amfetamin váz szerkezetű „extasy” bár a stimulánsok közé tartozik, egyszersmind 

rendelkezik hallucinogén hatással is. 

Több klasszikus kábítószer előállítása annak idején gyógyszerfejlesztésnek indult, használták is őket egy ideig, 

míg a nemkívánatos mellékhatások kiszelektálták a gyógyszerhatóanyagok köréből. Így történt meg a 

félszintetikus heroin szintézise morfinból acetilezéssel fájdalomcsillapítás céljából az I. világháborút 

megelőzően, azonban a használatával járó igen erős függőség kialakulása miatt viszonylag hamar kivonták a 

forgalomból. Az amfetamint 1877-ben állították elő és majd egy évszázadig 

használták depresszió ellen élénkítőszerként, valamint fogyasztószerként is. ( Hazánkban a 70-es években még 

beszerezhető volt a gyógyszertárakból Aktedron néven.) A. Shulgin vegyész közel 200 különböző amfetamin 

származék szintézisét dolgozta ki és írta le. Bizonyos értelemben az általa szintetizált vegyületek tekinthetők az 

utóbbi években rendkívüli módon elterjedt „designer drogok” előfutárainak. Ezeknek a tervezett vegyületeknek 

mostanában a számát is nehéz meghatározni, mivel a távolkeleti zuglaboratóriumok minden kontrol nélkül 

ontják őket, egyes becslések szerint 10-12 naponta jelenik meg új szer az internetes piacon. ( Angol hatósági 

laboratóriumok regisztrációja szerint 2010-ben több, mint negyven új anyag szerkezetét határozták meg.) 

Alapvetően az a gyártók célja, hogy az alapvegyület csekély kémiai módosításával olyan új szerkezetű drogot 

hozzanak létre, amely még nem szerepel a hatályos tiltó listákon és így a legrövidebb idő alatt a legnagyobb 

haszonra tegyenek szert. A rendszer tehetetlensége és a hivatalos referencia anyagok hiánya miatt a 

laboratóriumi analízisek és a jogszabályok valójában csak kullogtak az események után. 

Ezt a problémát próbálta feloldani a 142/2004..(IV.29.) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal foglalkozó 

Korm. Rendelet (amely a kábítószereket K1 és K2, a pszichotróp anyagokat P 1, 2, 3 és 4 osztályokban szereplő 

listákba sorolja) 2012.-ben kiadott kiegészítője, amely alapvázak alapján csoportosítja a tiltott szereket, 

megkönnyítve így az újonnan megjelenő hatóanyagok listára kerülését. 

Mivel a leggyakrabban előforduló tudatmódosító szerek hatásmechanizmusát, metabolizmusát és a 

használatukhoz kapcsolódó alapfogalmakat (abúzus, dependencia, tolerancia, absztinencia-szindróma) az előző 

fejezet már részleteiben tisztázta, ezért az elkövetkezőkben inkább a fenti anyagok analízisének lehetőségeivel 

és a törvény által előírt szabályozás ismertetésével foglalkozunk. 

6.2. 2. Tudatmódosító anyagok kimutatása, meghatározása 
humán biológiai mintákból 
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A vizsgálatok elvégzése történhet élő személyből származó testnedvekből, illetve boncolásból biztosított 

különböző biológiai mátrixokból. (vér, vizelet, liquor, epe, szervek). 

Az élő személyből vett minta vizsgálatának célja lehet a hatóság számára bizonyítani legális vagy illegális 

pszichoaktív szer fogyasztását: ilyenkor elegendő a vizeletmintából kimutatni és meghatározni a fogyasztott 

szert vagy annak jellemző metabolitját. Ha viszont a kérés gépjárművezetés, vagy egyéb büntetendő cselekmény 

elkövetése kapcsán bódult állapot bizonyítására irányul, akkor kizárólag a vizsgált személy vérmintájából 

kimutatható szer, vagy aktív metabolitja koncentrációjának meghatározására kell törekedni. Posztmortem 

minták vizsgálatával rendszerint azt kell eldönteni, hogy a szervezetből kimutatott szer jelenléte az adott 

koncentrációban közvetlenül, vagy közvetve előidézhette vagy elősegíthette-e a halál bekövetkeztét. 

Ha nincsenek előzetes információink a keresett anyago(ka)t illetően, akkor az analízis általában immunkémiai 

alapon tájékozódó jellegű szűrővizsgálatokkal kezdődik. Ez a szűrés történhet a meghatározott 

anyagcsoportokra kifejlesztett gyorstesztekkel és műszeres eljárással is. A gyorstesztek a vizsgált hatóanyag 

családokra egyezményesen megállapított és beállított különböző határértékű küszöb koncentrációk felett adnak 

pozitívitást vizeletminták esetében, míg a szérum- vagy vizeletmintákra kidolgozott műszeres vizsgálatok - 

amellett, hogy nagyobb érzékenységűek - szemikvantitatív eredményt is szolgáltatnak. Az immunkémiai szűrési 

módszerek hátránya az álpozitívitás, amit a hasonló szerkezetű vegyületek által előidézett keresztreakciók és 

zavaró vegyszerek okozhatnak. Ezen kívül néhány rendkívül alacsony koncentrációban ható kábítószer (pl.LSD) 

jelenlétét ilyen módon nem tudjuk kimutatni. Ezért a szűrésnél pozitívnak talált eseteket megerősítő 

vizsgálatnak kell alávetni, pontos koncentráció meghatározással egybekötve. Az immunológiai szűrővizsgálatok 

másik hátránya az, hogy (főleg alacsony koncentrációk esetén) ál-negatív eredményt is adhatnak, így az 

egyébként kábítószert vagy pszichotróp hatású anyagot tartalmazó minták negatívként kerülhetnek kiadásra. (A 

szabályozás részleteit ld. a fejezet második részében) 

Ha a vizsgálat jellege igényli és a toxikológiai laboratórium felszereltsége megengedi, akkor lehet a szűrést 

közvetlenül minta előkészítés (tisztítás, extrahálás, származékképzés) után nagyműszeres megerősítő-szűrő 

vizsgálattal is kezdeni, feltéve, hogy a műszer könyvtárában szerepelnek a keresett anyagok vizsgált paraméterei 

azonosítás céljából. (A szisztematikus vizsgálathoz a különböző karakterű anyagcsoportok analíziséhez 

természetesen eltérő módon kell a mintákat előkészíteni és külön-külön meghatározni, de ez még a 

legkifinomultabb készülékkel is több mérést jelent, ami idő- és munkaigényes folyamat, nem összehasonlítható 

az NCIS vagy Párizsi helyszínelők c. népszerű TV-sorozatok nagytudású szakértőinek félórás, a már szinte 

mindenre kiterjedő meghatározásaival.) Az előzetes kalibráláshoz, a könyvtár adatokkal történő feltöltéséhez 

kémiailag tiszta standard anyagokra van szükség. Ezeknek a hiánya okozza a legtöbb problémát az újabb és 

újabb designer drogok megjelenésénél, ezért az analízisek fejlesztése többnyire folyamatos fáziskésésben van 

ezen a területen. 

A korszerű megerősítésre alkalmas vizsgálatok egy megbízható elválasztástechnika és érzékeny detektálási 

módszer kombinációjából állanak. A megerősítés során legalább két, egymástól függetlenül mért, az illető 

anyagra nézve jellemző tulajdonság teljes megegyezése szükséges az egyértelmű azonosításhoz. Ilyen célra 

alkalmas műszer lehet a diódasoros detektorral ellátott nagyhatékonyságú folyadékkromatográf (DAD-HPLC), 

amely retenciós időt és jellemző fényelnyelési spektrumot használ az azonosításhoz. A kétkolonnás 

gázkromatográf lángionizációs detektorral (GC-FID) két eltérő karakterű oszlop egyidejű használatával, a 

külön-külön megegyező retenciók alapján azonosít illékony anyagokat. A GC-FID headspace változata esetében 

előinkubált biológiai minták gőzteréből injektálunk meghatározott mennyiséget - ezt a megoldást elsősorban 

alkoholok, szerves oldószerek analíziséhez használjuk, a nitrogén-foszfor detektorral ellátott gázkromatográf 

(GC-NPD) pedig szelektíven detektál N és P heteroatomokat tartalmazó szerves vegyületeket. (Véralkohol 

gázkromatográfiás gőztér analízise a./ injektálás a műszerbe, b./ kromatográfiás alkohol csúcs megjelenése). 

1. animáció. 

 

1. animáció:  

2. animáció. 

 

2. animáció. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter05/c05f_anim001.mp4
images/chapter05/c05f_anim002.mp4


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1178  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nagy előrelépést jelentett a vizsgálatok történetében a tömegspektrométer detektorként való alkalmazása, mivel 

rendkívüli mértékben megnövelte a meghatározások biztonságát. 

Ezért manapság a legmegbízhatóbb és legérzékenyebb konfirmációs (megerősítő) eljárások nem nélkülözhetik a 

használatát. (GC-MS, GC-MS-MS, LC-MS, LC-MS-MS, UPC-MS-MS, SFC-MS-MS, az itt felsorolt technikák 

gázkromatográf (GC), folyadék-kromatográf (LC), ultranagynyomású HPLC (UPC), szuperkritikus folyadék-

kromatográf (SFC), valamint különböző tömegspektrométerek(MS) kombinációi, amelyek megbízható egyedi 

tömegspektrumokkal egészítik ki az elválasztás-technikával kapott komponensekre jellemző retenciós időket.) A 

mérendő tudatmódosító anyagokra (kábítószerek, pszichoaktív gyógyszerek és egyéb pszichotróp anyagok) 

jellemző analitikai adatokat a műszereket vezérlő számítógépek könyvtárai tartalmazzák. 

Az imént felsorolt műszerek alkalmazásával elérhető a keresett tudatmódosító szerek akár pikogrammnyi 

mennyiségének kimutatása is a biológiai mátrixokból. A műszerek érzékenységének növelésével vált lehetővé 

például a hajminta vizsgálata megfelelő mintaelőkészítés után. A haj átlagos növekedési ütemét figyelembe 

véve egy hosszabb hajmintából darabolt szegmensekből kronológiailag hosszabb időre visszamenőleg is 

meghatározhatóak az egyén drogfogyasztási szokásai. (Természetesen ez a módszer, egész testborotvált 

skinheadeknél nehezen alkalmazható.) Zavaró lehet még kémiai ágensek (hidrogénperoxid, hajfestékek, zselék, 

fixálók, stb.) idő közbeni alkalmazása is. 

A kimutatási technika nagyarányú fejlődése felvet egy teoretikusnak tűnő, ámde mégis nagyon gyakorlatias 

kérdést: érdemes-e minden határon túl növelni az analitika kimutatás érzékenységét? Nyilvánvalóan nem, mert a 

nagyon alacsony koncentrációk esetében a környezetből származó kontamináció is befolyásolhatja a mérési 

eredményeinket. Ezért a vizsgálatok kimutatási küszöbértékeit egyezményesen úgy állították be, hogy a mért 

koncentráció érték lehetőleg csak a szer fogyasztásából származhasson, akár vér-, akár vizeletmintáról legyen 

szó. 

A tudatmódosító anyagok posztmortem vizsgálata során gyakran előfordul, hogy a halál beállta és a boncolás 

között jelentős idő telik el, vagy a boncolásból származó vérminták jelentős késéssel kerülnek a laboratóriumba. 

A halál után eltelt idő alatt mind a fogyasztott szer mind a szervezet saját szövetei bomlást szenvednek. Emellett 

számolnunk kell az endogén enzimek és - mikrobiológiailag szennyezett minták esetében - a 

mikroorganizmusok által okozott lebontással is. Ha ez a folyamat előrehaladott, a rendkívül sok „extra” 

szennyező anyag jelentősen megnehezíti, olykor pedig lehetetlenné teszi számos anyag kimutatását. Ilyen 

esetekben a kimutatást meg lehet kísérelni szöveti extraktumokból (elsősorban májból), liquorból, ízületi 

folyadékból vagy csarnokvízből. Halottból származó vizeletminta esetében, ha az mikrobiológiailag nem 

szennyezett, csak az anyagok kémiai bomlásával kell számolnunk. Természetesen a vizeletmintában mért 

eredmények a halál beálltakor esetleg fennálló befolyásoltságra nem adnak felvilágosítást. 

6.3. 3. Az etilalkohol toxikológiája 

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos igazságügyi kérdésekkel annak kiemelt fontossága miatt külön 

foglalkozunk. Magyarország lakossága évtizedek óta előkelő helyezést vívott ki magának a nemzetközi 

mezőnyben az egy főre jutó éves alkoholfogyasztást illetően. 

Abszolút etanolban számítva az éves fogyasztás többnyire meghaladta a 10 liter/fő átlagértéket, az újszülötteket 

és a szociális otthonok lakóit is beleértve. Nem meglepő tehát, hogy e tekintélyes szeszfogyasztás 

következményeinek jelentős hányada az igazságügyben csapódik le közlekedési balesetek, kihágások, valamint 

erőszakos cselekmények formájában. A tömegközlekedési vállalatokon kívül is egyre több munkaadó ellenőrzi 

alkalmazottait a munkába lépés alkalmával, különösen a nagy kockázattal járó munkavégzéseknél. A rendőrség 

is rutinszerűen szokta ellenőrizni a közlekedés résztvevőit (különösen Húsvét, Szilveszter, szüreti időszak 

környékén), nem csak a balesetet okozó gépjárművezetőket. 

Az alkoholfogyasztás helyszíni ellenőrzése olyan eszközökkel történik, amelyek alkalmazása nem igényel 

invazív beavatkozást, használatuk egyszerű, emellett időszakos kalibrációval pontos koncentrációmérésre 

hitelesített műszerek. Itt-ott előfordul még ugyan a hagyományos (nem műszeres) kémiai szonda alkalmazása is, 

de a mérési bizonytalanságai miatt egyre jobban kiszorul erről a területről. (1.ábra) 

A szűrésnél vizsgált minta a kilélegzett levegő, pozitív mérés esetében az alkohol koncentrációját mg/liter 

kilélegzett levegő egységben kapjuk meg. A vérben mért alkoholkoncentráció a teljes felszívódás után (ürülési 

szakasz) átlagosan 2100-szor haladja meg az egyidőben mért légalkohol koncentrációját, így az véralkoholra 

átszámítva is megadható. 
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Miért van szükség legtöbbször mégis megerősítő vérvizsgálatra? 

5.38. ábra - 1. ábra 

 

6.3.1. 3.1. Az alkoholszondák működése, bizonytalanságok, előnyök – 
hátrányok 

A kémiai szonda ammónium-bikromát oxidálószert tartalmaz savas közegben, üvegcsőben leforrasztva. 

Használatba vételkor a két végét letörik, majd az ellenőrzött személy keresztülfújja a szondán a kilélegzett 

levegőt. Ha a tüdőből kiválasztott levegő alkoholt (vagy egyéb oxidálható anyagot) tartalmaz, akkor a szonda 

tartalmával redox reakció jön létre és az eredetileg sárga színű töltet zöldre vált. A színváltozás mértéke a 

kilélegzett levegő alkoholtartalmának függvénye lesz, a mellékelt színskála alapján a vizsgáló durva becslést 

tehet az illető véralkohol szintjére. A módszer hibája, hogy ha a vizsgált személy olyan ételeket fogyasztott a 

vizsgálat előtt, ahonnan redukáló tulajdonságú anyagok kerülhettek a leheletébe, vagy sokat dohányzott, akkor a 

szonda álpozitív eredményt adhat. Az eredmény tehát önmagában nem bizonyító erejű, a szondával kapott 

eredmény alapján minden esetben megerősítő vizsgálatot kell végezni. 

Az elektrokémiai cella (fuel cell) típusú szonda mérési elve az, hogy a készülékben elektrolittal elválasztott 

felmelegített platinalemezek között átfolyó áram erőssége arányos a befújt levegő alkohol koncentrációjával. 

Sajnos itt is kerülhetnek a leheletbe egyéb oxidálható anyagok (cukorkák ízesítői, gyümölcsaromák, ételek 

illékony komponensei stb.), melyek meghamisítják az eredményt. Ilyen elven működnek a rendőrség által 

használt mobil műszerek, mint az „Ethylotest Lion Alcometer SD 400F” vagy a „Dräger Alcotest 6810”. 

A kilélegzett levegőben lévő alkoholnak az infravörös tartományban két hullámhosszon (3.4 és 9.2 µm) is 

elnyelési maximuma van. A mérőeszköz által kibocsátott infravörös fényt az abszorpciós maximumra beállítva a 

fényelnyelés mértéke arányos az átfújt levegő alkohol koncentrációjával. Előfordulhatnak azonban más 

molekulák (különböző egyéb alkoholok, észterek stb.) is a kilélegzett levegőben, amelyek az adott 

hullámhosszon az infravörös fényt többé-kevésbé elnyelik. 

Az infravörös abszorpciós technikát általában telepített légalkohol mérő műszereknél alkalmazzák (Ethylometre 

679E Seres). Egy továbbfejlesztett változat a Dräger Alcotest 9510 készülék, amely kombinálja az infravörös 

technikát az elektrokémiai cellával, így nagymértékben növeli a kimutatás szelektivitását. A jelenlegi 

jogszabályok alapján ez utóbbi légalkohol mérés eredménye elfogadható abban az esetben, ha a vizsgált személy 

szervezetében az alkohol már biztosan a lineáris kiürülési szakaszban van és ezt a tényt minimum félórával 

később megismételt mérési eredmények tendenciája is alátámasztja. 

Bár ezek a telepített műszerek is kalibrációval hitelesítettek, a Seres készülék 8%, a Dräger pedig 5% mérési 

hibával mér átlagosan. Ahhoz, hogy a légalkohol mérő műszerek hiteles eredményt szolgáltassanak, 

meghatározott mennyiségű levegőnek kell keresztül áramolni bennük, ennek térfogata általában 1,5 – 2 liter. A 

zéro tolerancia bevezetésének idejétől 0,1 mg/ liter mért légalkohol koncentráció felett intézkednek a hatóságok. 
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Ami a műszeres légalkohol mérő szűrővizsgálatok esetében mindig biztosra vehető, az a kapott negatív 

eredmény. 

6.3.2. 3.2. A légalkoholt vizsgáló szűrési módszerek hátrányai 

• a mérés ugyanabból a mintából már soha nem ismételhető, mivel a minta nem tárolható; 

• láz esetén 1°C testhőmérséklet növekedés 6-7%-os légalkohol koncentráció-növekedést okozhat; 

• a hiperventilláció zavarhatja a pontosságot; 

• a vizsgált személy nem tudja, vagy nem akarja megfújni a szondát: amíg egészségügyi. intézményt találnak a 

vérvételhez, jelentős mennyiségű bontással lehet számolni, ami a kategóriahatárok közelében kritikus lehet a 

várható szankciók miatt; 

• redukáló tulajdonságú, infravörös abszorpciós interferenciát mutató anyagok jelenlétében álpozitív eredményt 

szolgáltathat. Pozitív eredményt kaphatunk, ha a vizsgált személy lehelet frissítőt használt, alkoholos 

gyógynövény extraktummal kezelte magát, vagy alkoholos édességeket fogyasztott. Ilyenkor a szájüregben 

lévő alkohol maradék hozzákeveredik a kilélegzett levegőhöz és detektálható alkohol koncentrációt okoz. 

Ezért 20-30 perc múlva a mérést meg kell ismételni, mert addigra a szájüregből már eltűnik (felszívódik, 

nyállal kihígulva a gyomorba kerül). A felszívódó csekély mennyiségű alkohol a véralkohol koncentrációt 

csak elhanyagolható mértékben emeli. 

Tettek kísérletet az alkohol koncentráció nyálmintából történő kimutatására szolgáló gyorsteszt kifejlesztésére 

is, azonban használata a vele járó bizonytalanságokkal együtt nem aratott osztatlan sikert a hatóságok körében. 

6.4. 4. Megerősítő vér- és vizeletalkohol meghatározás 

A történeti hűség kedvéért meg kell említeni Widmark svéd kutató nevét, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett 

az előző század 30-as éveiben az alkohol szervezetben történő felszívódásának, megoszlásának, lebomlásának, 

valamint eliminációjának kinetikai tanulmányozásával. Az ő megállapításain alapulnak a mai napig az 

alkohollal kapcsolatos kalkulációink (Widmark formula), ezen kívül neki köszönhetjük az évtizedekig 

használatban lévő titrálásos redox-jodometriás megerősítő vér- és vizeletalkohol vizsgálat kifejlesztését. 

Egy másik lehetőség az ADH (alkohol-dehidrogenáz enzim) segítségével kivitelezett enzimatikus analízis, 

amelynek során 340 nm-en spektrofotométerrel követjük nyomon a NAD – NADH átalakulásának fényelnyelés 

változását. Ez a módszer bonyolult, hosszadalmas és képzett, rutinos vizsgálót igényel. 

A múlt század 80-as éveitől mindkét módszert kiszorította a gázkromatográfiás gőztér analízis (HS-GC) 

tömeges elterjedése. A vizsgálat során 60o C-on előinkubált, ismert alkohol koncentrációjú standard oldatokkal 

kalibrációs görbét veszünk fel. A hermetikusan lezárt minták gőzteréből egyidejűleg két, eltérő polaritású 

kolonnára injektálunk meghatározott mennyiséget és vizsgáljuk a retenciós időket, valamint az alkoholhoz 

tartozó csúcsok görbe alatti területét FID detektor segítségével határozzuk meg. A kapott kalibrációs görbék 

alapján a program automatikusan számítja az ismeretlen minta alkohol koncentrációját, így egy mérésből két 

eredményt kapunk, amelyeknek nagy pontossággal egyezniük kell. A módszer pontosságát nemzetközi 

körmintákban való sikeres részvétellel legalább fél évenként szükséges ellenőrizni. (2.ábra) 

5.39. ábra - 2. ábra 
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6.5. 5. Minták biztosítása, tárolása, az eredmények értékelése 

Vér- és vizeletmintát élő személyből a hatóság kérésére az általa biztosított vérvételi egységcsomag segítségével 

orvos vehet. A doboz kb. 4 ml térfogatú, alvadásgátlóval és fluoridos konzerválószerrel ellátott, gumidugóval 

lezárt üvegcsövet tartalmaz, amelyet mintával minimum ¾ részig kell tölteni, majd lezárás után alaposan át kell 

forgatni. Van még a csomagban egyszer használatos vérvételi tű, gézdarab, amelyet az alkoholmentes 

fertőtlenítőszerhez kell használni, A4-es formátumú jegyzőkönyv és két egyforma azonosítószám, melyekből 

egyik a mintatartó csőre, a másik pedig a vérvételi jegyzőkönyvre kerül. A mintákat a mérésig és utána is 

legalább 6 hónapig +4°C-on hűtőben tároljuk, hogy kétség esetén a mérést ismételni lehessen, vagy a mintaadó 

személy azonosságát DNS vizsgálattal tudjuk ellenőrizni. 

A vérvételi jegyzőkönyvön a hatóság rögzíti a vizsgált személy adatait, a szonda alkalmazását és a cselekmény 

percre pontos idejét. Az ezt követő részben a gyanúsított nyilatkozhat az elfogyasztott italok fajtájáról, 

mennyiségéről, a fogyasztás idejéről, étkezésről, betegségről, gyógyszerfogyasztásról, testsúlyáról. (Ennek a 

résznek tartalmi hitelessége nem ritkán kétséges, kevésbé kooperatív egyének ki sem töltik, ám ha mégis, az 

igazságügyi orvosszakértőnek lehetőséget nyújt arra, hogy a mért alkoholkoncentrációt összevesse a bevallott 

mennyiséggel.) 

Az orvos által kitöltendő résznek tartalmaznia kell a karvénából történő vérvétel percre pontos időpontját 

csakúgy, mint a fizikális vizsgálat alapján megfogalmazott véleményét az illető ittasságáról. (Ezt is fontos lehet 

összehasonlítani az eredménnyel, mert pl. előfordulhat, hogy negatív alkohol mérési eredménnyel zárult ugyan a 

vizsgálat, de az orvos által részegnek gondolt személy mintájában gyakran lehet egyéb tudatmódosító szert 

találni, melynek hatásai összetéveszthetők az ittassággal.) 

A vérvétel történhet egy alkalommal, de ha két vérminta szükséges, akkor a második mintát az első után 20-60 

perccel kell levenni. Kérhet a hatóság vizeletmintát is, ami segít a szakértőnek eldönteni, hogy a vérvételkor az 

illető szervezetében az alkohol felszívódási, vagy ürülési szakaszban lehetett-e. (Felszívódási szakasz: dupla 

vérvételnél a második vérmintának magasabb a koncentrációja, a vizeleté mindkettőnél alacsonyabb. 

Eliminációs szakaszban viszont ennek fordítottja igaz, a vizelet koncentrációja a teljes felszívódás után 

átlagosan 30%-kal magasabb.) 

Felszívódás: Az igazságügyi gyakorlatban átlagosan egy órát számolunk egyszeri fogyasztás után a vérben 

kialakuló maximális koncentráció eléréséig, ami után azért még folytatódik a maradék felszívódása. Az alkohol 

passzív diffúzióval szívódik fel a szájnyálkahártyán, a gyomorban és döntően a vékonybélen keresztül, 

leszámítva a hozzávetőlegesen 10%-nyi felszívódási veszteséget (a bélben történő zsírsav észter képződés, 

proteinkötés, felületi adszorpció stb.). A felszívódás sebességét több paraméter is jelentősen befolyásolni tudja: 

a gyomor teltségi állapota, a fogyasztás módja, az ital alkohol koncentrációja és szénsav tartalma, a gyomor 

motilitása, gyulladása, fekély elleni gyógyszerek használata, pillanatnyi fizikai és pszichés állapot. 

Widmark formulájával egyszeri ivás esetén a várható maximális véralkohol koncentráció kalkulálható: 

A1 = C1 x p x r 
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ahol A1 = a fogyasztott alkohol mennyisége grammokban – 10%felszívódási veszteség, C1 = a véralkohol 

koncentrációja ezrelékben kifejezve, p = a vizsgált személy testsúlya 

kg-ban, az r = Widmark-féle megoszlási faktor az átlagosan eltérő testösszetétel miatt nőkre = 0.6, férfiakra = 

0.7 értékkel számolunk (az alkohol megoszlása az egyes vízterek víztartalmát követi). 

Elimináció: A teljes felszívódott mennyiségnek 8-10%-a változatlan formában ürül a vesén, a tüdőn és a bőrön 

keresztül, míg a maradék zömmel a májban az ADH rendszeren keresztül metabolizálódik. Az alkohol a 

mitokondriális energiatermelésben vesz részt. Az első enzimatikus lépés a sebesség meghatározó, amelyben az 

alkohol acetaldehiddé oxidálódik. Amennyiben a következő aldehid-dehidrogenáz enzim csökkent aktívitású 

(távolkeleti rassz), vagy a normál aktívitást disulfirammal gátoljuk, akkor a lebontás megakad és a felszaporodó 

acetaldehid mérgezéses rosszullétet okoz (alkoholisták leszoktatása). Rendes útvonalon a képződött acetát bejut 

a mitokondriumba és ott a citrátkör és oxidatív foszforilációs folyamatok segítségével széndioxiddá és vízzé 

oxidálódik, miközben energia termelődik. 

Ennek a teljes lebomlási folyamatnak az átlagos sebessége normál enzimaktivitás esetén 0.15 ezrelék/h 

véralkohol koncentráció csökkenés óránként. Mivel az alkohol lebontása kinetikailag nulladrendű folyamat, 

ezért a lebontás az egészen alacsony 0.2-0.3 ezrelékes konc. eléréséig lineáris, ez alatt elsőrendűvé válik, azaz a 

sebesség a továbbiakban az aktuális szubsztrát koncentrációtól függ. A lebontási sebesség magasabb véralkohol 

koncentrációk esetén akár 0.20-0.30g/l/h is lehet. Hazánkban a véralkohol koncentrációját ezrelékben ‰ vagy g 

alkohol/ liter teljes vér koncentráció egységben számolják. A lebontási sebességek β60 értékeinek ismeretében 

lehet majd a cselekmény és a vérvétel között eltelt időtartam függvényében a mért értékből visszakövetkeztetni 

a cselekmény idején fennálló véralkohol koncentrációra. 

Posztmortem minták: boncolásnál is törekszünk vér- és vizeletminta biztosítására (combvéna, hólyag), de 

gyakorta találkozunk olyan esetekkel, amikor a szokásos mintavételezés nem lehetséges (pl. égett tetemek, 

régóta száradt, bomlott testek, teljes kivérzés esetén). Ilyenkor más, még használható testfolyadékot kell keresni: 

liquort, csarnokvizet, ízületi folyadékot, epét. Ha ezek sem elérhetőek, akkor bármi több a semminél alapon 

valamilyen szervből próbáljuk meg mérni a közelítőleges alkohol koncentrációt. 

Posztmortem alkoholképződéssel kell számolni, ha meleg időben több nap telik el a halál beállta és a boncolás 

között. Ha a mért véralkohol kevesebb, mint 0.5‰ a vizeletalkohol pedig 0.00‰, akkor gondolnunk kell a 

mikroorganizmusok tevékenységére is. Ennek egyéb látható jelei is vannak: a kromatogramon az etanol mellett 

ún. putrifikációs termékek jelennek meg (propil-, izopropil-, butilalkohol, etilacetát stb.). A vizeletben csak 

akkor keletkezhet alkohol, ha diabétesz következtében cukor és Candida Albicans egyidejűleg jelen van - ennek 

gyanúja esetén a csarnokvíz, ízületi folyadék vagy liquor mérése is indokolt. 

Élő személyben az endogén úton képződött alkohol vérszintje általában 0.1‰ alatt van. 

6.5.1. 5.1. A mérési eredmények értékelése 

A mérési eredmények élő személy vizsgálatánál a vér- és vizeletminta vételi időpontjában fennálló 

koncentrációkat tükrözik. Ebből az igazságügyi orvosszakértő visszaszámol a a cselekmény időpontján fennálló 

véralkohol koncentrációra, majd megadja a befolyásoltság mértékét. A kapott eredményt össze kell hasonlítani a 

fizikális vizsgálat alapján történt véleményezéssel. Ha az eltérés nagy, az felveti kábítószer vagy pszichotróp 

anyag egyidejű fogyasztásának valószínűségét (szinergista hatás). Bizonyos esetekben viszont nem szabad 

visszaszámolni: 

• ha a cselekmény az ivás után 1 órán belül, azaz a felszívódási szakaszba esik, 

• ha a mért érték kevesebb 0.5 ezreléknél, vagy 

• a cselekmény és a vérvétel között eltelt idő ismeretlen. 

Ismertetném a jelenleg hatályos befolyásoltsági véralkohol koncentráció tartományokat, amik várhatóan a 

közeljövőben némileg módosulnak, illetve kiegészülnek a légalkohol mérésekhez készített kategória határokkal. 
 

Véralkohol koncentráció‰ Befolyásoltság mértéke 

0.00 – 0.20 mérési hibahatár 

0.21 – 0.50 az ivás bizonyított, de az illető nem 
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Véralkohol koncentráció‰ Befolyásoltság mértéke 

befolyásol 

0.51 – 0.80 igen enyhe 

0.81 – 1.50 enyhe 

1.51 – 2.50 közepes 

2.51 – 3.50 súlyos 

3.51 felett igen súlyos 

Gépjármű ittas vezetése közúton 0.20‰ – 0.80‰-ig szabálysértésnek minősül, de 0.81‰ felett már 

bűncselekménynek számít és a cselekmény megítélése akkor is a bíróság hatáskörébe tartozik, ha nem történt 

személyi sérüléssel járó baleset. Hazánkban bármilyen tudatmódosító szert fogyasztó személy felelősséggel 

tartozik a cselekedeteiért, kivéve a patológiás részegség állapotát, és amikor az illető tudtán kívül került a 

szervezetébe a pszichoaktív anyag. Kiemelném, hogy a fentiekben ismertetett mintavételi, mérési eljárások, 

mértékegységek, valamint az alkalmazott jogszabályok Magyarországon érvényesek, más országokban ezektől 

jelentős eltéréseket is tapasztalhatunk. 

6.6. 6. A hiteles mintabiztosítás módszertana a kábítószerek és 
pszichotróp hatású anyagok igazságügyi toxikológiai 
vizsgálatához 

Az igazságügyi toxikológiai analízis első és egyben meghatározó lépése, kiinduló pontja a vizsgálati anyag 

biztosítása, vagyis a biológiai mátrix szabványos vétele, más szóval: a hatósági mintavételezés. A humán élő 

szervezetből nyert hatósági mintavételezés nagyfokú figyelmet követelő feladat. Egy helytelen mintavételezés, 

egy alkalmatlan edénybe történő mintabiztosítás, valamint a mintavételtől a laboratóriumi vizsgálat 

megkezdéséig történő eltelt idő, továbbá a mintatartási és szállítási körülmények nagymértékben befolyásolják 

az igazságügyi toxikológiai analízis eredményességét. Ezért alapvető a mintavételi és szállítási körülmények 

ellenőrizhetősége és hitelessége. 

A mintavétel szabványosítását és egységesítését az 1999. március 31.-én az Igazságügyi Közlönyben 

megjelentetett az OITI 1. számú Módszertani Levele (továbbiakban: ML) írja elő, mely a kábítószerek és 

pszichotróp hatású anyagok igazságügyi toxikológiai vizsgálatát megelőző mintavételezéséről és a vizsgálatok 

rendszeréről szól. 

A ML részletesen tartalmazza, hogy hogyan és milyen edénybe kell venni a biológiai mintákat és azokat 

szakszerűen, milyen mennyiségben kell biztosítani. Az előírtak alapján, ha a kirendelő hatóság a fogyasztás 

tényét kívánja vizsgáltatni, akkor az alábbiak szerint kell eljárnia [1.]: 

„A kábítószerrel és pszichotróp anyagokkal történő visszaélés gyanújának bizonyítása vizelet mintából történik. 

Ajánlatos, hogy a vizsgálatra kerülő minta mennyisége lehetőség szerint 50 ml legyen. Javasoljuk, hogy a 

megfelelő mennyiségben biztosított minta csavarmenetes műanyagtetővel jól zárható edényben történjék, melyet 

sérülés nélkül el nem távolítható szalaggal célszerű rögzíteni. A rögzítő szalagon és az edény oldalára helyezett 

címkén kívánatos megjeleníteni: a mintát biztosító személy (orvos) és a donor nevét, aláírását, a mintavétel 

dátumát.” 

A mintavételezésnél javasolt szem előtt tartani minden olyan körülményt, mely egy esetleges mintahamisítást 

tenne lehetővé. Így tehát: 

• A mintaadó (donor) a vizeletminta vételezése ideje alatt kabátot, csomagot ne tartson magánál. 

• Ajánlatos az esetlegesen kézen lévő hatóanyag kontamináció és a mintába történő bemosódás elkerülése miatt 

a mintaadó előzetes kézmosása is (!). 

• Az esetleges mintahígítások elkerülésére a minta adása olyan speciális helyen történjék, ahol kizárt a vízvételi 

lehetőség, a felület aktív anyagok (szappan) illetve egyéb kémiai anyagok (pl.: tisztítószerek) jelenléte. 

• Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a mintavételezést lebonyolító hatóság, a mintavételezés után, a minta 

hőmérsékletét, színét és kémhatását (tizedes pontosságú pH papírral) a vételezés helyén ellenőrizze. 
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• Amennyiben a vizsgálatot kérő hatóság szükségesnek találja, a rendelkezésre álló gyorstesztekkel előszűrés 

végezhető. 

• A tartály lezárása után a mintaszállításig hűtőszekrényben (+4 °C) való elhelyezéséről gondoskodni kell, de 

kerülendő a minta lefagyasztása. 

• A minta késedelem nélküli mérőhelyre való juttatása a kirendelő hatóság feladata. 

• A szállítandó tartályhoz célszerű mellékelni az elsődleges orvosi vizsgálat jegyzőkönyvét, valamint az 

esetleges előszűrő vizsgálat eredményét is. 

A gyorstesztekkel végzett előszűrések – működési elvükből, viszonylag magas kimutatási értékükből, 

pontatlanságukból és nem utolsósorban keresztreakciókból fakadóan – tájékoztató jellegűek. A gyártmány 

típusától függően a gyorstesztek általában kétféle módon használhatók: mártogatós eljárással, illetve cseppentős 

technikával. A tesztek eredményei csak hatóanyag csoportok megjelölésére alkalmasak. Ezen belül 

megkülönböztetünk: egy hatóanyag csoportra, illetve több hatóanyag csoport érékelésére alkalmas teszteket. Az 

előszűrés mindenképpen jelzés értékű eredményt ad, de alkalmazásuk önmagában még bizonyító erővel nem 

rendelkeznek, s így a hiteles mérőhely kirendelése sem kerülhető meg. 

A vizeletminta-gyorstesztek felderítő-képessége korlátozott. A kimutatási (érzékenységi) határértéktől független 

ún. [„cut off”] érték az a koncentráció, ami fölött egy vizsgálati eredmény pozitívnak tekintendő. Ezeket az 

értékeket – nemzetközileg ismert – hatóságok szabják meg, mint pl. a NIDA (National Institute of Drug 

Administration, USA). A megállapított értékek: a Δ9-THC-COOH esetében: 25 ng/ml, opiátok származékoknál 

és a kokainnál: 300 ng/ml, az amfetamin, illetve a metamfetamin származékok esetében pedig: 1000 ng/ml. Az 

alkalmazott gyorstesztek a bonyolultabb, gyűrűs-szerkezetű (ún.: „gyűrű-szubsztituált”) amfetamin 

származékokat (mint pl.: MDA, MDE, MDMA) nem, vagy alig érzékelik. Továbbá a II. generációs amfetamin 

származékok közé sorolható vegyületeket (mint pl.: mefedron, felfedron, pentedron, stb.) gyorstesztek még 

észlelik, de a piperazin származkokat, illetve a szintetikus kannabinoidokat (cannabino-mimetikumokat) már 

nem. Célra vezető az ezekre a hatóanyagokra egyedileg érzékenyített gyorstesztek használata, melyeket egy – 

egy gyártó már forgalomba hozott. 

A szintetikus kannabinoidok a III. generációs designer drogok széles skáláját alkotják. A kristályos vegyületeket 

sokszor nem szankcionált, indifferens növényi anyaghoz keverik, hogy a felderíthetőséget leplezzék, de 

előfordul, hogy olykor marihuána tartalmú fűbe keverik a jobb hatásfok elérése céljából. Általában internetes 

honlapok („webside”) felhasználásával „bio-fű”, „spice”, „pot puri”, „herbal”, vagy „K2” utcai elnevezéssel 

hozzák illegális forgalomba. Bár a vegyületek CB1 és CB2 kannabinoid receptorokhoz kötődve fejtik ki 

hatásukat, de a kannabinoidoktól eltérő kémia szerkezetük miatt, a hagyományos THC gyorstesztek és 

immunkémiai reagensek nem észlelik jelenlétüket. Ezért kimutatásukra egyedi gyorsteszteket alkalmaznak, 

melyeknek a vizeletből történő kimutatási határértékük („cut off”) vizsgált vegyületenként átlagosan 50 ng/ml. 

Ilyen tesztrendszerek pl.: a Craig Medical Synthetic Cannabinoids (JWH-018; JWH-073), a Rapid Exams K2 

Spice, DipTest Cassette, vagy a ClinLabNavigator és a Cortez–One Step K2 Urine, stb. 

Mint az korábban már említésre került, a vizsgálatok során fellépő keresztreakciók miatt erős fenntartásokkal 

kell kezelni a kapott gyorsteszt eredményeket, ezért a gyorstesztekkel végzett szűrővizsgálatokat nem 

tekinthetjük végleges értékűeknek. A bizonyítható erejű, végleges eredményt csak a kellő műszerezettséggel és 

szakmai gyakorlattal rendelkező toxikológiai laboratórium adhat. 

A befolyásoltság mértékének megítélése1 a vérminta analízis alapján történik. Ennek módja a következőkben 

foglalható össze: 

• A vérminta biztosítása céljára 3 x 10 ml űrtartalmú, gumidugóval zárt, vákuumozott kémcső szükséges, mely 

nem tartalmazhat véralvadásgátló anyagot, ugyanakkor ajánlott speciális szeparáló géllel ellátott orvosi 

kémcső alkalmazása. 

• A vérminta biztosításánál a véralkohol mintavételezés ismert körülményei az irányadók. 

• A vérmintákat szállításig hűtőszekrényben (+4 °C) szükséges tárolni (kerülendő a minta lefagyasztása). 

• A minta késedelem nélküli mérőhelyre való juttatása a kirendelő hatóság feladata. 

                                                           
1Kábítószerek, pszichotróp hatású anyagok, KIR hatású gyógyszerek és egyéb vegyületek vizsgálata céljából. 
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5.40. ábra - 1. ábra: Mintavételi egységdobozok külalakja. A sárga doboz csak a 

fogyasztás tényének igazolására, a piros pedig a befolyásoltság mértékének 

megállapításakor használható. A jobboldali képen „piros színű” mintavételi doboz belső 

tartalma látható 

 

6.7. 7. Igazságügyi toxikológiai analízis és a szakvélemény adás 
követelményei 

Az ML rendelkezik arról, hogy a mérendő minta milyen optimális körülmények között érkezzék az elemzés 

helyére. 

Az eljáró hatóságnak a szabványosan biztosított biológiai testnedveket bontatlan állapotban, haladéktalanul a 

hiteles mérőhely felé kell továbbítania. 

Hiteles mérőhelynek tekinthető az a vizsgáló laboratórium, amelyik rendelkezik a jogszabályok szerint 

megállapított illetékességgel, felkészültsége és műszerezettsége révén képes részletes szűrő („screen”), 

megerősítő („konfirmációs”) és mennyiségi (kvantitatív) vizsgálatok elvégzésére. Ajánlatos továbbá, hogy a 

mérőhely valamely nemzetközi ellenőrző program résztvevője2 legyen, s rendelkezzék az ellenőrző program fél 

évnél nem régebbi sikeres vizsgálatot igazoló bizonyítvánnyal. 

Bűncselekmények alapos gyanúja esetén, hatályos jogszabályok alapján a mérőhely legyen jogosult 

kábítószerek, pszichotróp anyagok és a cselekvőképességet hátrányosan befolyásoló gyógyszerek biológiai 

testnedvekből történő igazságügyi toxikológiai analízisére, valamint a beérkeztetett esetek igazságügyi 

toxikológiai szakvéleményezésére (282/2007. (X.26.) Korm. rendelet, 2. számú melléklet). 

A beérkeztetett biológiai testnedvek szűrővizsgálatát a hiteles mérőhely a szakmai követelményeknek 

megfelelően olyan mérőrendszerekkel végzi, melyeknek felderítő képessége a nemzetközi szabványokban 

előírtakkal megegyezik. 

Az alkalmazott vizsgálati eljárásban az analitika szakmai szabályai az irányadók. Mérések eredményeit jól 

dokumentált módon 5 évig, a vizsgálatból visszamaradt biológiai testnedveket pedig 6 hónapig hűtött 

körülmények mellett (+4 °C) meg kell őrizni. 

Az analitikai követelményeket érdemes bővebben kifejteni, hiszen ezt a módszertani levél nem teszi meg és nem 

is a feladata. 

Az utóbbi idők tapasztalatai és a tudomány fejlődése ma már olyan lehetőségeket kínál, amelyeket korábban 

nem voltak ismertek. Ezek az új ismeretanyagok beépítése, hasznosítása a szakértői munkába komoly 

szemléletváltást von maga után. Ezt a szakmai követelmény, az igazságügyi szakértőktől, az erre vonatkozó 

alábbi két jogszabály határozza meg: 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény III. fejezet 6 § 1. és 2. pontja kimondja, hogy „joghatással jár a 

mérés, ha annak eredménye az állampolgárok jogát, vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt 

mennyiségi és/vagy minőségi tanúsításra – vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel – az élet-, 

                                                           
2Léteznek nemzetközi körminta kibocsátó és értékelő helyek, melyek vagy térítés ellenében [GTFCh], vagy tagként térítésmentesen 
[UNDCP] ellenőrzik a laboratórium munkáját és arról tanúsítványt adnak. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1186  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

és egészségvédelem területén. A joghatással járó mérést, a mérési feladatra alkalmas, hiteles mérőeszközzel kell 

elvégezni”. [2.] 

Az igazságügyi szakértőkről szóló, többször módosított (2/1988. V. 19.) IM rendelet II. fejezet 28. § 1. pontja 

kimondja, hogy „a szakértő a vizsgálatot a jogszabályok szerint, a tudomány állásának és a korszerű szakmai 

ismereteknek megfelelő eszközök, eljárások és módszerek felhasználásával köteles elvégezni”. [3.] 

6.8. 8. A laboratóriumi szűrővizsgálatok 

6.8.1. 8.1. A vizeletminta „screening” analízise 

A hazai jogszabályok illetve szabványok nem nyilatkoznak tételesen a szűrővizsgálatok érzékenységről („cut 

off” értékéről). Általános elvként a „zéró tolarencia” jogi megfogalmazását szorgalmazzák. Ez a definíció 

azonban analitikai szempontból nehezen értelmezhető. 

Ezért a hazai igazságügyi toxikológiai szakértés a saját szakmai elvárásait a kábítószerek és pszichotróp 

anyagok vizsgálata területén, egyfelől a saját kutatás – fejlesztési [K+F] eredményeinek megfeleltetve, másfelől 

a nemzetközi adatokat megfigyelve tartja napra kész állapotban. A szakirodalom alkalmazhatósága alapján 

különbséget kell tenni arra vonatozóan, hogy felhasznált irodalmi adat milyen humán testnedv (biológiai mátrix) 

milyen típusú vizsgálatára vonatkoztatható. 

A szűrő („screening”) toxikológiai analízisben a vizeletminta vizsgálata a legáltalánosabban használt humán 

testnedv. Az élő szervezetből – elvben – elegendő mennyiségben, a közúti ellenőrzés után orvosi beavatkozás 

nélkül („non invazív” módon) nyerhető. 

Megjegyzendő, hogy a mintavételezése körülménye – egyfelől az emberi szemérem, másfelől a higiénés 

elvárások miatt, – a helyszínen nem, vagy csak nehezen kivitelezhető. Mivel a minta adása „off line” módon – 

tehát nem zárt rendszerben történik, számos lehetőség nyílik a minta meghamisításra, ezért a vizelet 

vételezésének szigorú követelményeinek betartása kiemelt jelenőséget kapott. 

A fentiek értelmében, a közúti ellenőrzés3 során alkalmazott hatósági kényszerintézkedések esetében továbbra is 

nyitott maradt az, az alapvető kérdés, hogy mire épül a mintavétel szükségessége, illetve annak a gyanúnak a 

megalapozottsága, amely alapján a gyanúsított jog szerint előállítható, illetve vizeletminta adására kötelezhető. 

A hazai és a nemzetközi statisztikai adatok ugyanis azt bizonyítják, hogy a kényszer-intézkedéssel előállítottak 

egyharmadánál a vizeletmintából nem volt bizonyítható a kábítószer fogyasztás ténye. 

Ennek a felismerésnek az lett a következménye, hogy szerte a világon a szakirányú kutatások központi témájává 

vált egy olyan biológiai anyag vizsgálata, mely az intézkedő hatósági személyt segíti a döntés azonnali 

meghozatalában. 

A kutató munkában megfigyeléseket kellett folytatni az alternatív módon használható biológiai anyagok 

toxikológiai – analitikai használhatóságára. Ezek közé sorolható elsősorban a nyálminta biztosítása. (Számos 

ország toxikológiai gyakorlata említi a haj vizsgálatát, de az természetesen csak akkor használható, ha hosszabb 

időintervallumban kell bizonyítani (vagy kizárni), hogy a donor tartózkodott a kábítószer használatától, vagy 

épp ellenkezőleg.) 

A laboratóriumi analízis esetében, oldatban történik az immunkémiai reakció. A legáltalánosabb eljárásban egy 

poláris fénysíkon áthaladó gerjesztett fluoreszcens molekula adja a detektorjelet [FPIA (Fluorescense 

Polarizsation ImmunoAssay)], mely relatív nagyobb érzékenységet és pontosságot produkál a gyorsteszt 

vizsgálatokhoz képest. A szakirodalom beszámol más, ekvivalens immunkémiai méréstechnikai eljárásokról is, 

mint amilyen az UV aktivitáson alapuló [EMIT–CEDIA (Enzyme-Multiplied Immunoassay Technique – Cloned 

Enzyme Donor ImmunoAssay)] spektrofotometriai immunkémiai vizsgálatok, illetve az [ELISA (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay)] és a [CP (Chip-Plate)] technikán alapuló immunkémiai analízisekről is. Az utóbbi 

említett vizsgálati rendszerek alkalmasak az I. és néhány II. generációs, illetve a legújabb III. generációs 

„designer drug”-ok (pl.: cannabino-mimetikumok) meghatározásához is, mind a vizeletminta, vérminta, mind 

pedig a nyálminta analízise során. 

                                                           
3A ma is működő  EU közúti kábítószer ellenőrző programok ROSITA I. és II. [Road site testing] valamint a DRUID [Driving Under the 
Influence of  Drugs] elnevezéssel találhatók meg a szakirodalomban. 
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Ha laboratóriumi szűrő vizsgálatot alkalmazunk, akkor annak teljesítenie kell azt a felderítő képességet, mely 

megfelel a nemzetközi szakirodalmi adatok által megkövetelteknek. Az antigén-antitest reakció egy 

visszatitrálás eredményeként, a meghatározandó vegyület mennyisége és a detektorjellel fordítottan lesz 

arányos. Az analízis egyenlete az FPIA esetében nem lineáris („non-linear”). [2. ábra] 

5.41. ábra - 2. ábra: Az FPIA és az EMIT (CEDIA) érzékenységének és kalibrációinak 

összehasonlítása 

 

Az igazságügyi toxikológiai analízis során, amikor közismert, hogy a kábítószerrel elkövetett bűnözés nem 

ismer határokat, a bűnüldöző szerveknek is törekedniük kell arra, hogy vizsgálataik és azok eredményei 

ekvivalens értékűek (összevethetők) legyenek, bármely ország hasonlóképpen hitelesített hatósági 

laboratóriumával. A „law-enfocement” megléte tehát, a nemzetközi bűnüldöző szervek gyakorlatában kívánatos 

és követendő körülmény. A nemzetközileg is elvárt kimutatási határértékeket az alábbi táblázatok a I. és II. 

táblázatok szemléltetik. [4., 5.] 

5.9. táblázat - 1. táblázat: Egyes kábítószerek és pszihotróp hatású anyagok kimutatási 

határértékei vizeletminta vizsgálatok esetében 
 

vegyület csoport hatóanyag kimutatási határérték 

(cut off) [ng/ml] 
kimutathatósági idő 

opiátok morfin, kodein 300 FPIA: 200 1 – 2 nap 

kokain benzoilecgonin 300 FPIA: 300 2 – 4 nap 

amfetaminok A; MA; MDMA; MDEA; 

MDBD 
1000 FPIA: 100 1 – 3 nap 

kannabinoidok Δ9-THC-COOH 50 FPIA: 25 1 – 5 nap max.: 21 nap 

5.10. táblázat - 2. táblázat: Egyes kábítószerek és pszichotróp hatású anyagok 

kimutatási határértékei humán szérumból 
 

vegyület csoport hatóanyag kimutatási határérték 

(cut off) [ng/ml] 
hatásidő 

opiátok O6-MAM; morfin kodein 20 egy adag heroin: 4-6 óra 

kokain kokain benzoilecgonin 50 egy adag 2 óra 

amfetaminok A; MA; MDMA; MDEA; 

MDBD. 
50 egy adag 3-12 óra 

kannabinoidok 
Δ9-THC; 

Δ9-THC-COOH 

2 egy adag 2 óra 
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(Az I. és II. táblázatokban szereplő rövidítések: [A] amfetamin; [MA] metamfetamin; [MDMA] metiléndioxi-

metamfetamin; [MDEA] metiléndioxi-etil-amfetamin; [MBDB] ….; [Δ9-THC] delta-9-tetrahidrokannabinol; 

[Δ9-THC-COOH] delta-9-tetrahidrokannabinol-sav.) 

6.8.2. 8.2. A nyálminta vizsgálata 

Az előző fejezetekben felsoroltak szerint, jelenleg a legáltalánosabban használt biológia mátrixok, a 

vizeletminta és a vérplazma. Az utóbbi idők folyamatos toxikológiai kutatásai azonban más anyagok (pl.: 

izzadság, levegő, haj, nyálminta) vizsgálatára is kiterjedtek. Ezeknek figyelembe vétele mellett érdemes 

áttekintenünk az további mintavételezési lehetőségek körébe bevonni kívánt biológiai anyagok vizsgálati 

előnyeit és korlátait is. [6.] 

• Az izzadság, mint kábítószer vizsgálatra alkalmas biológiai minta komolyabb terepet nem kapott a 

tradicionális toxikológiai analízisben. Több gyártó és forgalmazó hozott az elmúlt években olyan indikátor-

tesztcsíkot, amely alkalmas a testtájékról (homlok, törzs, hónalj, tenyér) vett izzadság törlése utáni kábítószer-

meghatározásra. [7., 8.] Az eljárás hátránya, hogy az izzadság nem gyűjthető („nem kollektálható”), így a 

minta, mérési hasznosíthatósága másodlagos jellegű, konfirmációs laboratóriumi mérése pedig nehézségbe 

ütközik. 

• A levegő mintavételezéssel történő vizsgálatok, a toxikológiai analízis különleges esetei közé tartoznak. 

Leggyakrabban a közúti ellenőrzés során az alkohol szonda esetében használatos. A levegő mintavétel ideális 

a mintavételező hatóság szempontjából nem minősül orvosi beavatkozásnak („non-invazív”). A helyszínen 

azonnal elvégezhető és értékelhető. Nem szükséges kialakítani speciális mintavételi helyet. A mintavételezés 

módja higiénikus, a személyiséget messzemenően tiszteletben tartja. Probléma, hogy nem ismételhető és az 

eredménye a test hőmérsékletétől is függ (pl.: lázas állapot). A levegő–alkohol–minta vizsgálatokat régebben 

csak szűrővizsgálatként használták. Az újgenerációs infravörös- és elektrokémiai méréssel kombinált 

technikával működő, hitelesített készülékek alkalmasak joghatályos kvantitatív mérésekre. A vizsgálati 

eljárás azonban a drog-analízisben nem ismeretes. 

• A hajminta vizsgálatát egyre gyakrabban használják a kábítószerek és pszichotróp hatású anyagok esetében. 

A nemzetközi szakirodalomban kiterjedt módszertani leírásokat találhatunk. [9.,10.] A vizsgálat eredménye 

azonban csak egy elmúlt időszak fogyasztási szokására vonatkoztatható. A mérés lényege, hogy egy gyakori 

kábítószert fogyasztót vizsgálhatunk negyedév, félév elteltével akkor is, amikor a testfolyadékok már nem 

adhatnak eredményes információt. A mintavételezés könnyű, nem igényel orvosi beavatkozást („non 

invazív”). 

• A legtöbb gyógyszervegyület (beleértve a kábítószereket és pszichotróp hatású anyagokat is) egyszerű 

diffúzió útján lépi át a nyálmirigy sejtfalának foszfolipid kettős membránját és jelenik meg a 

nyálfolyadékban. A kábítószerek és bomlástermékei koncentrációértékeit a nyálmintában a vegyületek 

diffúziós állandóinak (pKa), a plazma és a nyálminta pH értékeinek és a vegyületek nyálban és vérben 

proteinhez kötött formák értékeinek függvényével fejezhetjük ki, mely összefüggés a Henderson–Hasselbach 

egyenlettel írható le. A nyál vizsgálatára alkalmas tesztrendszerek két csoportja ismeretes: az „on line” és az 

„off line” technikák. 

Az „on line” technika a nyálmintát a donor szájából – egy módosított fogászati, egyszer használatos 

nyálelszívóval – közvetlenül a mérőrendszerbe juttatja, ahol a kiértékelés azonnal megtörténik (Lifepoint, 

USA). 

Az („off line”) típusú gyorsteszt használata esetében – a mintavétel és a mérés menete – egymástól elkülönül. 

Ilyen ismertebb teszt rendszerek pl.: a SalivaScreen [Ultimed], az Oratect [Branan-BMC], az Uplink 

[OraSure/Draeger], az OralLab [Varian], a RapiScan [Cosart], és az Ulti-Med [Ulti-Med]). A tesztlap két fő 

részre bontható: a minta felcseppentési helyére és a reakciótérre. A két rész egymással kontaktusban van, s 

így a felcseppentett folyadék a kapilláraktivitás hatására, a reakciótérben végigfut. A tér definiált pontjain, a 

mintavándorlásra keresztirányban (általában arany-kolloid-komplex) reagens csík található, mely nedvesség 

hatására éles violaszínt („deep purpule”) ad. A nyálminta vizsgálata során a kimutatási határértéket a 

SAMHSA (The Substance Abuse and Mental Health Service Administration, USA) intézet határozta meg. A 

„cut off” értékek a különböző kábítószer hatóanyagok és pszichotróp hatás vegyületek esetében a következők: 

• amfetamin/metamfetamin = 50 ng/ml, 

• opiát típusú vegyületek = 40 ng/ml, 
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• kokain és metabolitjai = 30 ng/ml, 

• kannabinoidok = 5 ng/ml. 

A laboratóriumi mérések kivitelezéséhez minimálisan 0.7 – 1 ml nyálfolyadékra van szükség. Ennek 

biztosítására a hazai kereskedelemben is kapható, könnyen kezelhető, nyál-mintavételi egységtartály 

használható. Amennyiben a kezelő személyzet oktatása megtörténik és személyi védelmére szolgáló eszközöket 

is megkapja, sem egy esetleges mintacserére, sem a higiénés követelmények be nem tartása miatt előálló 

egészségügyi veszéllyel („biohazard”) nem kell számolnunk. 

Beérkeztetéskor, a mintatartó kémcső lecentrifugálása után, a kémcső kónuszos részében összegyűlik a víztiszta 

nyálminta folyadék, mely a további részletes vizsgálatokra használható fel. Nyálminta toxikológiai analitikai 

mérése nemzetközi tudományos együttműködés és tesztelés révén, hazai viszonylatban kísérleti jelleggel 

történik. (3. ábra) [11.] 

5.42. ábra - 3. ábra: A nyál-mintavételi tartály részei: [1] centrifugacső; [2] záró kupak; 

[3] steril, citromsavval impregnált, fogászati tampon; [4] folyadék-áteresztő lyukkal 

rendelkező tartály; [5] a mintavételi tartály, centrifugálás után4 

 

6.8.3. Tesztkérdések 

1. Hatását tekintve az alkohol 

A. hallucinogén 

B. stimuláns 

C. depresszáns 

D. analgetikum 

2. A törvény szerint legális szer 

A. katinon származékok 

B. szintetikus ópioidok 

                                                           
4 Sarstedt Kft. által forgalmazott nyál-mintavételi eszköz 
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C. szerves oldószerek 

D. kannabisz 

3. A heroin 

A. félszintetikus ópiát 

B. ópium alkaloid 

C. amfetamin származék 

D. piperazin származék 

4. Alkohol szűrővizsgálati módszerek közé tartozik 

A. IR spektrofotometria 

B. redox kémiai szonda 

C. elektrokémiai cella 

D. mindegyik alkalmas 

5. Kábítószer megerősítő vizsgálatra nem használható metodika 

A. GC-MS 

B. UV-VIS spektrofotometria 

C. DAD-HPLC 

D. LC-MS-MS 

6. Milyen biológiai mintából lehet befolyásoltságra következtetni? 

A. nyálból 

B. vizeletből 

C. lehelletből 

D. egyikből sem 

7. Milyen átlagos koncentrációarány áll fenn a teljes felszívódás után a véralkohol és a légalkohol 

(kilélegzett levegő) között? 

A. 320 x-os 

B. 2100 x-os 

C. 850 x-es 

D. egyik sem 

8. Milyen tényezők zavarhatják a légalkohol szondák pontosságát? 

A. dohányzás 

B. láz 

C. megfázás 

D. mindegyik 
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9. Mi okozhat rosszullétet viszonylag csekély mennyiségű alkohol fogyasztása után? 

A. ADH csökkent aktivitása következtében alkoholmérgezés 

B. gyomorfekély miatt történő túl gyors felszívódás 

C. acetaldehid akkumuláció 

D. mindegyik 

10. Milyen mértékű a véralkohol csökkenése óránként átlagosan az emberi szervezetben az 

elimináció során ezrelékben kifejezve? 

A. 0.8 - 1.0 

B. 0.05 - 0.08 

C. 0.15 

D. 1.5 

11. Mik a designer drogok? 

A. formatervezett tablettákban terjesztett amfetamin származékok 

B. kábítószerek tiltó listáján szereplő anyagok 

C. az alapváz meghagyásával, apróbb szerkezeti módosításokkal kapott drogok 

D. mindegyik állítás vonatkozik rájuk 

12. Drogfogyasztás bizonyítása milyen biológiai mintákból lehetséges? 

A. haj 

B. vér 

C. vizelet 

D. mindegyik alkalmas 

13. Kábítószer fogyasztás vizsgálatára történő vizelet minta vételezésénél milyen feltételeknek kell 

teljesülni? 

A. WC-tartályban színezett víz legyen 

B. a delikvens előzetes kézmosása szükséges 

C. a mintaadónál nem lehet csomag, nagykabát, demizson 

D. mindegyik 

14. Hatósági kábítószer vizsgálat után mennyi ideig szükséges a mintákat hűtőben tárolni? 

A. 21 nap 

B. 6 hét 

C. 6 hónap 

D. 3 hónap 

15. Miért kell minden esetben megerősíteni a kábítószer szűrővizsgálat pozitív eredményét? 
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A. fals pozitív eredmények elkerülésére 

B. mert alkohol fogyasztással együtt keresztreakciók jöhetnek létre 

C. a fogyasztás pontos idejének meghatározása céljából 

D. egyik sem 
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7.1. 1. Az addiktológia, mint medicina 

A WHO már az 1920-as évektől próbált különbséget tenni a függőségi formák között és az enyhébb megjelenési 

formáktól a súlyos függőségeket is magába foglaló új definíciót létrehozni. A 60-as években javasolta a WHO, 

hogy hagyják el a dependencia fogalmát, és helyette a tágabb értelmezési lehetőségeket magában foglaló 

addikció terminológiát alkalmazzuk. (http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ ) 

Ezt a paradigmaváltást követően a 80-as években megindult egy új egységes szemlélet az orvosi körökben is. Az 

addiktológia, mint medicina ekkor emelkedett a többi medicinával egyenrangú pozícióba. Magyarországon 

1990-től van addiktológiai szakorvos képzés, mint a pszichiátriára ráépített szakképzés. 2001-től van klinikai 

addiktológiai szakpszichológus képzés. Az Országos Addiktológiai Intézet 2006-ban elkészítette az 

Alkoholpolitika- és stratégia tervezetet (http://www.mat.org.hu/doksi/Alkoholpolitikai_strategia_2006_OAI.pdf 

). A tervezet különbséget tesz az alkoholpolitika- és stratégia között. Az alkohol-betegség kialakulására és az 

alkohol-problémaértelmezési, megközelítési modelljeire és azok történeti alakulására vonatkozó színvonalas 

hazai szakirodalomban is hozzáférhető monográfiát javasolják. (lásd Környey E.-Kassai Farkas Á.) Három 

évvel később megújították a korábbi Alkoholpolitika- és stratégia tervezetet, melyet az akkori Egészségügyi 

Minisztérium honlapján ma is le lehet tölteni az alábbi linken (http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/koncepciok-

vitaanyagok/alkohol-politika) Az alkoholbetegséggel kapcsolatos részletes kórállapot, pathomechanizmus, 

diagnosztika és terápiás megközelítések megismerésére a DSM-IV. (2013-ban megjelenik a DSM-V.) illetve a 

Pszichiátriai Szakmai Kollégium szakmai irányelvei az útmutatók. 

A továbbiakban ezekre a szakmai útmutatásokra támaszkodva ismertetjük azokat az alapvető fogalmakat és 

definíciókat, melyek segítségével az addikció témakörén belül az alkohol okozta kognitív deficitek klinikai képe 

kialakítható. 

7.2. 2. Addiktológiai alapfogalmak1 

Alkohol: a kémiai terminológiában egy szerves vegyületekből álló nagy csoportot jelent, melyen belül az ethanol 

(C2H5OH, etilalkohol) az a vegyület, amit az emberi fogyasztással kapcsolatosan használunk az addiktológiai 

medicinában. Az ethanol mint pszichoaktív komponens, bekerült a szeszesitalok forgalmazóinak a szótárába is, 

mivel így lehet jelezni az ital lehetséges hatását is. 

Tiszta alkohol (absolut alcohol, anhydrous ethanol): a kifejezés arra utal, hogy az ethanol nem tartalmaz 1 

százaléknál több vizet. Ehhez a 100%-os alkoholszinthez mérik a kereskedelmi forgalomban lévő italok 

százalékos alkohol tartalmát. 

Alkoholtartalmú ital (alcohol beverage): minden olyan ital, ami alkoholt (ethanol) tartalmaz és emberi 

fogyasztásra készítik. A legtöbb ital erjesztéssel készül, és többségüket lepárlással tisztítják. Sört erjesztett 

magokból (malátázott árpa, rizs stb.), a bort erjesztett gyümölcsökből, vagy bogyókból, legfőképp szőlőből 

készítik. További hagyományos erjesztéssel készült italok a mézsör, az almabor, a szaké, ami rizsből készül, és 

kaktuszból vagy kukoricából készített alkohol. A röviditalok körében megjelennek további alapanyagok, mint a 

burgonya, amiből a vodka készül, vagy a rozs, amiből a whisky készül, és a cukornád is idetartozik, amiből a 

rum készül. A szőlőfajtákból a boron kívül brandy is készül, ami a magasabb alkoholtartalmával különül el a 

bortól. Sorolhatnánk a gyümölcsfajtákat, amiből alkoholos ital készül, de az alapvető kiszerelési formákat a 

fentiek alapján különböztetjük meg. 

Alkoholt helyettesítő anyagok (alcohol, non-beverage): Olyan ipari termékek és fogyasztási cikkek, amik 

tartalmaznak ethanolt, és az alkoholfüggő betegek nem rendeltetésszerűen használják, hanem visszaélnek 

ezekkel a kémiai anyagokkal. 

Absztinens: az a személy, aki az elmúlt egy évben egyáltalán nem fogyasztott alkoholtartalmú italt. Ezt teheti 

elvi okokból, de lehet, hogy kontroll alatt tartja korábbi ivási szokásait. Szoktak antialkoholistáról is beszélni, 

aki általában élesen ellenez mindenfajta ivást. Nem szabad összekeverni az absztinencia kifejezést az 

absztinencia szindrómával (abstinence syndrome), ami a megvonási szindróma korábbi megnevezése volt. 

Alkoholizmus: ez egy régóta használt fogalom, eredetileg Magnus Huss írta 1849-ben. Általában régóta fennálló, 

rendszeres vagy periodikus alkoholfogyasztást jelent, ami felett a kontroll erősen gyengül vagy elveszett. 

Gyakori részegségséggel jár együtt, ami patológiás mértékű is lehet, és minden kellemetlen következmény 

ellenére megismétlődik ez a magatartás. 

                                                           
1 További definíciók találhatók még a Pszichiátriai lexikonban. Prof. Ozsváth Károly munkája, szerkesztette: Dr. Takács Éva 
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Jellinek féle tipológia az alkoholizmus besorolására: 1960-ban írta le Jellinek azokat az egymástól elkülönülő 

formákat, amelyeket ma is használunk az alkoholizmus besorolásánál. Alfa alkoholizmus nem jár együtt testi 

tünetekkel és következményekkel, viszont pszichológiai függés van, ami egyfajta menekülést jelent a problémák 

elől. Szokták még problémaivásnak is nevezni. Béta alkoholizmus együtt jár testi tünetekkel és hosszú távon 

aláássa az egészséget. Gamma alkoholizmus esetében jelentősen megnövekedett a tolerancia, kontrollvesztéssel 

és megvonási tünetekkel jár együtt az ivás. Angolszász alkoholizmusnak is nevezik. Delta alkoholizmus 

esetében is jelentősen megnövekedett a tolerancia, de nem jár kontrollvesztéssel, viszont megvonási tünetek itt 

is vannak. Epszilon alkoholizmus esetében az ivás periodikus, hosszabb absztinens szünetek után rohamokban 

visszatérő ivási szokás. Az ivást ilyenkor a mulatozás és nagymértékű ivászat jellemzi, az ún. binge drinking. 

Szokták iszákosságnak is nevezni (dipsomania). 

Tolerancia: egy bizonyos kémiai anyagra adott válasza a szervezetnek egy idő után csökken, ha rendszeresen 

viszik be az adott anyagot, azonos dózisban. Ezért egy idő után növelni kell a dózist, hogy ugyanazt a hatást 

elérje vele a szer fogyasztója. Ha ez az adag folyamatosan növekszik a kívánt hatás elérése érdekében, akkor a 

szervezet hozzászokik és elkezdi tolerálni a nagy mennyiségű kémiai anyagot. Élettani és pszichoszociális 

tényezők is szerepet játszhatnak ebben, ezért metabolikus és/vagy funkcionális tolerancia is kialakulhat. 

Binge drinking: egyfajta kemény ivászat, amire jellemző, hogy rövid idő alatt nagymennyiségű alkoholt iszik 

valaki, kifejezetten az ivászat szándékával. Rohamivásnak is nevezik és kifejezetten erről szól az alkalom, hogy 

jól leigya magát. Azonosságot mutat a Jellinek féle epszilon alkoholizmussal. Aggasztó mértékben kezd 

elterjedni ez az ivási szokás a fiatalok körében (lásd epidemiológiai rész). 

Megvonási tünetek (withdrawal syndrome): a megvonási tünetegyüttes az egyik fontos indikátora a függőségi 

kórképnek. Bármilyen kémiai anyagfüggőség esetében felléphet a rendszeres és folyamatosan nagy 

mennyiségben bevitt anyaghasználat hirtelen abbahagyását követően. A szervezet már megszokta, tolerálja a 

nagy mennyiségű kémiai anyagot, és amikor egyik adagot nem követi a másik, egy sajátos – kémiai anyagok 

fajtáitól függően – nagy variabilitást mutató tünetegyüttes jön létre. Az alkoholmegvonási tünetek a következők: 

reszketés, izzadás, szorongás, nyugtalanság, depresszió, émelygés és gyengélkedés. Ez 6-48 órával az 

alkoholfogyasztás megszűnése után történik, és ha egyszerű a lefutása 2-5 nap alatt megszűnik. Ha 

komplikáltabb a lefutása, akkor társulhat hozzá delírium (delirium tremens). 

Józanság, mértékletesség (sobriety): fontos fogalom az alkoholfüggőségből való felépülés folyamatában. Azt 

jelenti az addiktológiai medicina szótárában, hogy aki képes volt felépülni az alkohol- és/vagy 

drogfüggőségéből, annak folyamatosan fenn kell tartani a józanság állapotát. Ez gyakran nagyobb feladatot 

jelent az egykori függőbeteg számára, mint magáról az anyaghasználatról lejönni. 

Felépülés (recovery): a függőségből való felépülés fogalma egy új korszerű megközelítésmódot takar. Nem 

gyógyulásról beszélünk az alkohol- és más függősségtől való megszabadulás esetén, hanem felépülésről. A 

felépülésben a viselkedésváltoztatásnak hat szakasza van (lásd Prochaska-Di Clemente 

http://www.academia.edu/1461248/Addiktologia) amely a mérlegelés előtti szakasszal indul, ekkor még tagadja 

a függőbeteg, hogy neki problémát jelent a függőség. Majd a mérlegelés szakasza következik, amikor már olyan 

súlyosak a tünetek és a következmények, hogy a változtatás szándéka megjelenik. Ezt követi a döntési szakasz, 

amikor eldönti, hogy leszokik a szerről és változtat az eddigi viselkedésén. Az aktív változtatás szakasza követi 

a döntést, amikor a tényleges terápiák következnek. A következő szakasz az egyik legfontosabb része a 

felépülésnek (lásd józanság), mert az absztinencia fenntartása egy élethosszig tartó feladat (abstinence 

maintenance). Ezért mondják azt a felépült alkoholbetegek, hogy „1,2,3..10…25 éves vagyok”, mert egy új 

időszámítás kezdődik számukra az absztinencia elérése után. Minden nap szembe kell nézni a korábbi 

függőségével, és megtartani a józanságát. A következő és egyben utolsó szakasz világít rá arra, hogy miért is 

olyan fontos a fenntartás szakasza, mert itt következik be a visszaesés, vagy megcsúszás (relapszus). 

Standard italmennyiség (standard drink): mind az állapotfelmérésben, mind a kutatásokban fontos kérdés, hogy 

miként határozzuk meg az elfogyasztott ital mennyiségét és annak lehetséges hatását. Ezért szabályozták a 

standard italmennyiség fogalmát. Egy ital meghatározása az ethanol grammban kifejezett mértéke által történik. 

Nagy Britanniában 8-9 gramm alkohol, Észak Amerikában 12 gramm alkohol az egységes mérce az egyes 

italoknál. Például egy korsó sör, egy pohár bor, egy féldeci tömény szesz és egy-másfél deci koktél tartalmaz 

nagyjából ugyanannyi ethanolt. 

Nagyivó (drinking, heavy): olyan ivási mintázatot mutat be, amelyben nincs patológiás következmény, nem 

alakul ki függőség, de hosszútávon a központi idegrendszerre gyakorolt hatás kifejezett a nagymennyiségű 

alkohol bevitel miatt. Vannak, akik nagyon jól tolerálják az alkoholt és különösebb következmények nélkül 

isznak. Erre a mintázatra jellemző, hogy egy napon belül legalább háromszor iszik alkoholt, vagy egy 
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alkalommal 5, vagy annál több italt képes meginni. Az állapotfelmérésnél kiderülhet, hogy milyen az ivási 

mintázat és a kezelésbevételnél differenciál a nagyivóval folytatott intervenció (lásd intervenciók). 

7.3. 3. Pszichikus funkciók 

A pszichológiának a megismeréssel foglalkozó ágát kognitív pszichológiának nevezzük. A megismerési 

folyamatok a körülöttünk lévő világból érkező információk felvételét és azok feldolgozását teszik lehetővé. A 

folyamatosan érkező információk feldolgozása és értékelése az egyén számára alapvető fontosságú pszichikus 

funkció, mely lehetővé teszi az adaptációt, az alkalmazkodást. Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

tanulás és gondolkodás alkotják a megismerési folyamatokat. Ezen kognitív struktúra alkotja valamennyi 

pszichikus funkció alapját, ezért fontos a megismerésük. További pszichikus funkciók szintén fontos szerepet 

játszhatnak az alkohol okozta kognitív deficitek megismerésének szempontjából, de valamennyi tárgyalását nem 

tudja a fejezet bemutatni, csak a kapcsolódási pontokra szeretné felhívni a figyelmet. Ezért csak az érzelmi 

funkció kérdéskörét érinti röviden, mivel az addiktológiai kutatások érdeklődési körébe újabban az 

alkoholfogyasztás és az érzelmi intelligencia összefüggése is bekerült. 

7.3.1. 3.1. Megismerési funkciók – kognitív struktúra 

A megismerési folyamatok egymásra épülnek, és az alapvető kognitív folyamatoktól haladnak a magasabb 

rendű kognitív folyamatokig. A pszichikus funkciók biológiailag meghatározottak. A megismerési folyamatok 

tehát ép, egészséges érzékszerveket igényelnek, valamint az információfeldolgozás valamennyi állomásán 

optimális működést feltételeznek. A vonatkozó érzékszervi és idegrendszeri struktúrák ismeretét feltételezzük. 

Az információfeldolgozás első állomása az érzékelés (szenzáció). „Az érzékszervek olyan fizikai rendszerek, 

amelyek egyrészt a receptorokon keresztül a külső környezet, másrészt a test belső világából származó speciális 

ingereket képes felfogni, és feldolgozásra továbbítani. Az ingerületek azok az idegi információk, melyek az 

agyba jutva érzékletekké szerveződnek. Az agy fogadja a szenzoros információt, szervezi, integrálja, 

feldolgozza és értelmezi azt. Ez a percepciós folyamat az a mechanizmus, melynek során az érzékszervek 

segítségével a környezeti információ (tárgyak, események, hangok, ízek stb.) élménnyé alakul át.” (Juhász, M. – 

Takács, I. 2006. 14.p.) Az észlelés (percepció) már nemcsak a tárgy, vagy jelenség egy-egy tulajdonságát 

ragadja meg, hanem több tulajdonsága mentén rendezi egységes egésszé. „Az észlelés lényeges és alapvető 

megismerési folyamat, amely segítségével a szervezet információt emel ki a környezetéből, amit az emlékezet 

és tanulás segítségével tárol, hogy egy új helyzetben ismét felhasználja azt.” (Juhász, M. – Takács, I. 2006. 

17.p.) A legegyszerűbb kognitív folyamathoz is szükség van figyelemre, ami segít szelektálni a környezetből 

érkező temérdek – egyidejűleg és egyszerre érkező információból kiválasztani azokat, amelyek feldolgozásra 

kerülnek majd. Ezt a szelektáló folyamatot nevezzük figyelemnek, melynek megosztását, tartósságát, 

koncentráltságát, összpontosítását, valamint fluktuálását szoktuk vizsgálni. Az emlékezet a következő állomás a 

megismerési folyamatokban, melynek három szakaszát különböztetjük meg. A kódolás vagy bevésés 

szakaszában az információt akusztikusan vagy vizuálisan próbáljuk rögzíteni. Ebből fakadóan vizuális vagy 

akusztikus tanulási típusok jöhetnek létre, mely tanulási formák különböző helyzetekben váltakozhatnak. A 

tárolás vagy megőrzés szakaszában a megfelelően feldolgozott anyagot a memóriánk tárolja. Minél 

elmélyültebb a feldolgozás, minél több dologhoz tudom kapcsolni a feldolgozott információt, annál 

hatékonyabb lesz a megőrzése és a felidézése. A felidézés vagy előhívás szakaszában képesek vagyunk a 

korábban megtanultakat felidézni. Ez a felidézés lehet reproduktív, amikor gépiesen idézünk egy adatot, amit 

bemagoltunk és lehet produktív, amikor már a saját szavainkkal foglaljuk össze a lényeget. Az emlékezet 

tárolására megkülönböztetünk rövid távú memóriát és hosszú távú memóriát. A rövid távú memória (RTM) 

vagy, ahogy még nevezik, a munkamemória csak rövid ideig, másodpercekig képes kevés mennyiségű 

információt tárolni, amit ismételgetéssel próbálunk megőrizni. Ami nem fontos az rögtön kiesik a 

munkamemóriából, részben azért mert az emléknyom gyorsan halványul és a memóriatár szűkös kapacitású. 

Miller írta le először, hogy az RTM kapacitása 7+-2 egység, ami lehet szó vagy szám. A hosszú távú 

memóriában (HTM) viszont korlátlan a kapacitás és bármilyen itt tárolt információ bármikor előhívható. 

Ugyanakkor a HTM passzívan tárolja az információkat, ezért szüksége van a gyors és rugalmas RTM 

működésére, melyen keresztül aktiválja magát. A felejtés bekövetkezhet azért, mert nem rögzült eléggé az 

információ, az ismétlés elmaradt. De bekövetkezhet azért is, mert a kódolás nem volt elég mély. Az RTM-ben 

való tartózkodás egyfajta aktív állapotnak felel meg, és minél több elemet próbálunk aktív állapotban tartani, 

annál kevesebb aktiváció jut rá. Lehet az interferencia is az oka a felejtésnek, amikor zavaró kölcsönhatásba 

kerülnek egymással a korábban tanultak az új anyaggal. A felejtés további okai lehetnek még az organikus okok 

pl. Alzheimer, vagy traumás okok és végül kémiai anyagok hatása (alkohol, drog, gyógyszer stb.). A 

megismerési folyamatok sorában következő tanulás alatt azt a folyamatot értjük, melynek során a viselkedésben 

tartós változás áll be, ami gyakorlásnak köszönhető és nincs biológiai oka. Továbbá nem a pillanatnyi 

állapotváltozásának tudható be. Megkülönböztetünk három alapvető tanulási formát; a klasszikus kondicionálás, 
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az operáns kondicionálás és a belátásos tanulás. A gondolkodás, mint magasabb rendű kognitív folyamat a 

fogalomalkotás és kategorizáció révén segít eligazodnunk a világban. A konkrét dolgok közös jellemzőinek 

kiemelésével hozzuk létre a fogalmakat, amelyekhez igazítjuk a későbbiekben magukat a dolgokat, amit 

kategorizációnak nevezünk. Ha a gondolkodás során a már meglévő fogalmakról szóló állításokból újabb 

következtetést vonunk le, akkor deduktív gondolkodásról beszélünk. Ha a premissza igaz, a következtetés is 

igaz. Ezzel szemben az induktív gondolkodás az okok és az okozatok közötti valószínűségekre épít. Az egyik 

alapvető formája az induktív gondolkodásnak a fogalomalkotás, a másik a szabályalkotás. A szabályalkotás 

ismertebb formái az intelligencia tesztekben is megjelennek, mint mérőeszközök. Az intelligencia definíciója 

Wechsler szerint az embernek az az összetett és globális képessége, amellyel képes célszerűen cselekedni, 

ésszerűen gondolkodni és a környezethez hatékonyan alkalmazkodni. 

7.3.2. 3.2. Érzelmi funkciók – affektív struktúra 

Az érzelmek vonatkozásában elsősorban a jelzőinger- (cue) funkció és az arousal funkció közötti összefüggést 

emeljük ki. 

5.43. ábra - 1. ábra 

 

7.3.2.1. 3.2.1. Érzelmek jelfelerősítő elmélete 

Tomkins érzelmek jelfelerősítő elmélete fordulatot hozott a freudi ösztönelmélet addigi dominanciájával 

szemben. Az hogy miért kapott az ösztönfogalom olyan nagy szerepet korábban, Tomkins azzal magyarázta, 

hogy az ösztönhöz kötött viselkedések késleltetés nélkül lépnek föl. Az ösztönök jelző mechanizmusok, és 

elsődleges funkciójuk a motiváló információ adása. Az ösztönrendszer tehát egy olyan speciális információs 

mechanizmus, mely üzen a szervezetnek, hogy mikor mit kell csinálni. Ugyanakkor semmilyen tudatos 

reprezentációt nem igényel. Az affektusrendszer ezzel szemben bármikor aktiválható, mely aktiváció széles 

skálán mozog; lehet külső stimulus, emlékezet vagy mentális reprezentáció. Aktiválhatók az ösztönrendszertől 

függetlenül, de azzal egyidejűleg is, de felerősíthetik az ösztönkésztetéseket is. Az ösztönkésztetés tehát éppen 

az adekvát érzelmeken keresztül éri el az elegendő felerősödést, amitől sürgőssé válik valami. Összefoglalva, 

Tomkins szerint „az affektusrendszer az elsődleges motivációs rendszer, ugyanis megerősítő hatása nélkül 

semmi nem jelentene semmit, felerősítésének segítségével viszont bármi jelentőssé válhat. Ekképp kombinálja a 
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sürgető és az általános érvényű cselekvést. Kölcsönadja erejét az emlékezetnek, a percepciónak, a 

gondolkodásnak és a cselekvésnek, akárcsak az ösztönöknek.” (1978.) 

7.3.2.2. 3.2.2. Érzelmek kifejezése 

Tomkins az ún. primer affektusoknál (érdeklődés, öröm, szomorúság, meglepetés, harag, félelem, szégyen, 

undor és megvetés) biológiai meghatározottságot feltételez és egy veleszületett aktiváló készültséget. Azaz 

előhuzalozottak az alapérzelmeink. Ezeknek a szerepe az addikcióban kiemelkedő. Kun Bernadett vizsgálatában 

az alkoholfogyasztás és az érzelmi intelligencia vonatkozásában számos összefüggést tárt fel. Az értelmi 

intelligencia egyik aspektusát vizsgálva, az érzelmek azonosításában az alkoholbetegek, különösen a Korsakow-

szindrómában szenvedők nehezen teljesítettek. A dekódolási pontatlanság hátterében azt figyelték meg, hogy az 

alkoholbetegek túlértékelik az érzelmek – különösen a negatív érzelmek intenzitását. Ez kapcsolatba hozható az 

alkoholbetegek interperszonális problémáival és egyfajta mediátor szerepet tölt be az érzelem-felismerési 

deficitek és az alkoholizmus között. „Mindez azzal is összefüggésben lehet, hogy az alkoholista személyek 

hajlamosabbak olyan arckifejezéseket – például a szomorúságot vagy az undort – is interperszonális konfliktust 

kifejező érzelemként – például haragként, megvetésként – értelmezni, amelyek valójában nem azok (Philippot 

és mtsai., 1999).” idézi Kun. További érdekes összefüggéséket találhatunk az érzelmi intelligencia és az alkohol 

utáni sóvárgás vonatkozásában (lásd http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/KunB_phd_disszertacioja.pdf) 

7.3.2.3. 3.2.3. Érzelmi betegség 

Wurmser szerint ez minden addikció alapja. Az érzelmi élet zavarairól és az okok rendszeréről a következőket 

vallja. Az első és egyik legfontosabb ok a család patológia. De önmagában még nem vezet addikcióhoz, bár 

szükséges előfeltétel. A következő érzéseket és hangulati elemeket figyelték meg valamennyi addikt 

személynél: csalódottság, illúzióvesztés, elhagyatottság, őrjöngés, szégyen, pánik keveredve terrorral és 

kétségbeeséssel. Az általános jellemzők után megpróbálták a drogok farmakológiai jellemzői mentén 

különválasztani az érzelmi állapotot uraló jellemzőket, és az alábbi megfigyeléseket tették közzé: 

Narkotikum használók (ópiát-függők): lelki fájdalommal küzdenek, és aggodalom tölti el őket a fentebb felsorolt 

érzések miatt. Kiemelkedik ezek közül is a dühöngés, a szégyen a magányosság. Amit a narkotikum által 

megszerez, az a védettség, melegség és egység (egyesülés) érzése, valamint az önértékelés és az önkontroll 

megemelkedése. 

A barbiturát vagy más szedatívumok használatát hasonló érzések megjelenése előzi meg, talán a megalázottság, 

a szégyen és a dühöngés fontosabbak, és a tagadás legerősebb formája, az elidegenedés jellemző (részleges, 

vagy teljes deperszonalizáció, és derealizáció). 

Pszichedelikus droghasználóknál a legerősebb hatás az alábbi hangulatok tagadásában keresendő: az unalom, az 

üresség érzése, az értelem hiánya, kiábrándultság és a magányosság érzése, melyeket a drog segítségével tud 

elkeríteni, befalazni. A drog általi kielégülés értelmet, jelentést, értékeket, csodálatot teremt, és passzív 

egyesülést hoz létre az ideális és jól működő Self vonatkozásában. 

Stimuláns használóknál az elsődleges listán kívül a depresszió különösen intenzív formája elleni harc, a 

kétségbeesés, a szomorúság és a veszteséggel való megküzdés, valamint a szégyen a sebezhetőség és a 

törékenység érzése miatt elég jelentős. Az unalom és üresség érzése is elég jelentős. A droghasználat 

nárcisztikus nyereséget hoz, az erő, győzelem, diadal, valamint a legyőzhetetlenség és sebezhetetlenség érzését. 

A mágikus kontroll fontossága minden csoportnál megjelenik, de a stimuláns használóknál kiemelkedő a 

szerepe. 

Alkoholistáknál az elsődleges érzelmek listájáról kevesebb jelenik meg, mint a többi csoportnál. Elsősorban a 

bűnösség, magány, félénkség, szégyen, és a szociális izoláció tagadása jelenik meg. A nárcisztikus kielégülés 

esetükben az elnyomott, vagy elfojtott agresszió kifejezésében jelentkezik és nem a tagadásában. Ilyenkor 

elfogadja, hogy gyermek státuszban él, egyfajta regresszióban és kiközösítettségben. (Hoyer, 2010) 

7.4. 4. Alkohol okozta mentális és viselkedéses zavarok 

Az alkoholbetegség napi gyakorlatban elfogadott definícióját Levendel így határozta meg „Alkoholbetegnek 

tekintjük azokat az egészségügyi ellátásra szoruló rendszeres italfogyasztókat, akik italfogyasztásuk 

következtében személyiségi, magatartási, társadalmi, életviteli vonatkozásban súlyosan sérültek, az alkohollal 

pszichikus függőségbe kerültek és/vagy szomatikusan is károsodtak.”(1987) A betegséget megelőző ivási 

viselkedésminták egy kontinuum mentén helyezhetők el. Absztinens, mértéktartó ivás, rendszeres mértéktartó 
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vagy emelkedő mennyiségű fogyasztás, és a már betegség kategóriájába sorolandó visszaélés (abusus) illetve 

nem függőségi abúzus és végül az alkoholfüggőség. Mértékletesség esetén a nők napi 20 gr, a férfiak napi 40 gr 

tiszta szeszt tartalmazó italnál nem fogyasztanak többet. 

5.44. ábra - 1. táblázat 

 

A kórlefolyás, kórisme megállapítás és a neurológiai és pszichiátriai szövődmények témaköreit részletesen 

megismerhetjük a Környey és Kassai Farkas munkáiban, valamint a NICE, a WHO ajánlásaiban, továbbá Ray 

és Ksir munkáiban. Az alkoholos agykárosodással járó mentális teljesítményhanyatlást, vagy kognitív 

deficiteket ismertetjük részletesebben. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy ezek a témakörök egymásra 

épülnek, és valamennyi ismerete szükséges ahhoz, hogy átfogó képet nyerjünk az alkohol okozta kognitív 

deficitekről. 

7.4.1. 4.1. Alkohol okozta kognitív deficitek 

Az alkoholos kognitív zavar gyakori jelenség, amely az enyhe mentális károsodástól a demenciáig eltérő 

súlyosságú lehet, és különböző tünetekkel járhat együtt. Az alkoholbetegek 40-85 százalékát érintő betegségről 

van szó. Nehezíti a deficitek megállapítását az a tény is, hogy keveredhet más neurológiai és alkoholos 

személyiségváltozás pszichés tüneteivel is. A BNO 10. a reziduális és késői (kezdetű) pszichotikus zavar 

csoportjába sorolja ezeket a kórképeket (Környey – Kassai-Farkas) 

A kognitív károsodás lassan előrehaladó folyamat, olyan organikus pszichoszindróma, amely a figyelem, a 

koncentráció, az észrevevés károsodásával indul, majd ezután főleg a verbális emlékezés és tanulási képesség 

sérül. Jellemzője, hogy a történések időbeli felismerése, azok feldolgozása, az időészrevevés is hibássá válik. A 

magasabb kognitív funkciók közül már korán károsodik az absztrakciós készség, a problémamegoldás és az 

ítéletalkotás (Victor, M). 

7.4.1.1. 4.1.1. Wernicke–Korsakow-szindróma 

Wernicke – encephalopathiából és Korsakow – szindrómából tevődik össze, és gyakran társul kisagyi atrófiával. 

Az alkoholbetegek 2-6 %-ánál alakul ki. A Wernicke – encephalopathia hirtelen vagy szubakutan jelentkezik, a 

Korsakow – szindrómát megelőzve. Jellemző rá az ún. Wernicke triász: az ophtalmoplegia, az ataxia és a 

konfúzus állapot. Fontos felismerni a kezdeti szakaszban, amikor a korai kezelésbevétellel megelőzhető még a 

Korsakow – szindróma kialakulása. 

A Korsakow – szindróma krónikus amnesztikus tünetegyüttes, a megjegyző emlékezet súlyos károsodásával jár. 

Jellemző rá az anterográd amnézia, amikor is a beteg a kór kezdetétől nem képes új verbális és nonverbális 

információkat megtanulni. A rövid távú memória emellett megtartott ugyanakkor. A retrográd amnézia szintén 

jellemző lehet, melyben megfigyelhető az, hogy minél régebbi a bevésés ideje, annál szilárdabb az emléknyom. 
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A beteg helyben, időben, szituációban tájékozatlan, „percemberré” válik, és megváltozik a személyisége. 

Apátiás lesz, indítékszegény és károsodik az ítélőképessége. A másodlagos kognitív károsodás következtében 

romlik az intelligenciaszintje is. 

7.4.1.2. 4.1.2. Pellagrás encephalopathia 

A hosszú ideje alkoholizáló és szomatikusan is leromlott állapotú betegeknél létrejövő betegség. Jellemzői a bőr 

elváltozása, nem specifikus gasztrointesztinális tünetek, vérképzőrendszeri, neurológiai és pszichiátriai tünetek. 

Az ún. pellagrás triász (dermatitis, diarrhoa, demencia) alapján azonosították be korábban, ami kezdetben 

gyomor- és bélpanaszokkal indult, majd fáradékonyság, ingerlékenység és memóriazavar kísért, ami a 

pszeudoneuroaszténiás szindrómának megfeleltethető. A mentális leépülés a később kialakuló zavartság, 

delírium, komatozus állapot, apátia és pszichomotoros nyugtalanság nélkül is létrejön, de ezek a tünetek 

kísérhetik. 

7.4.1.3. 4.1.3. Marchiafava–Bignami-betegség 

A betegség rendszerint szubakutan jelentkezik, átmeneti zavartság és/vagy delírium mellett a demenciára utaló 

tünetek súlyosbodhatnak, krónikussá válhatnak, amit nem specifikus neurológiai tünetek is kísérhetnek. Akutan 

kezdődhet kómával, epilepsziás rohamokkal, piramis- és extrapiramidális vagy egyéb neurológiai tünetekkel, 

mely állapot néhány nap vagy hét alatt halálhoz vezethet. Kétféle klinikai –radiológiai típusát különítik el, az 

egyik a súlyosabb kimenetelű tudatzavar, a másik a corpus callosum ödémájával és részleges károsodásával járó 

enyhe tudatzavarral járó, kedvezőbb lefolyású. 

7.4.1.4. 4.1.4. Hepatikus encephalopathia 

A májcirrosissal kapcsolatos tudatzavar és neuropszichiátriai tünetekkel jellemzett tünetegyüttes. A kezdeti 

tünetek – a személyiségváltozás, hangulati, kognitív, figyelemzavar – már hónapokkal, évekkel korábban 

jelentkezhetnek. Akut formában fokozódik a tudatzavar, kóma, változatos piramis és extrapiramidális tünetek 

jelennek meg, izomtónusfokozódás, ataxia, asterixis valamint frontális liberációs jelek és epilepsziás roham 

kíséri. A tünetek maradandóvá válnak és különböző súlyosságú kognitív zavarokba torkollanak. 

7.4.2. 4.2. Alkoholbetegség és társuló pszichiátriai betegségek 

Az alkoholhatással közvetlenül kapcsolatos pszichiátriai betegségeket röviden az alábbi táblázatban mutatjuk 

be. 

5.45. ábra - 2. táblázat 
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7.5. 5. Kutatások 

Az alkohol okozta káros következményeket régóta vizsgálják, kutatják és próbálják a lehetséges kezelését 

meghatározni. A legtöbb vizsgálat az absztinenciát eredményező kezelést követő 3-12 hónapra fókuszált, és 

ebben a periódusban próbálta felmérni a kognitív deficiteket. Újabban azonban Fein és munkatársai (2006), 

felhívják a figyelmet arra, hogy az idősebb, hosszú távon absztinens alkoholbetegek kognitív funkcióinak 

tanulmányozása pontosabb választ adhat az alkohol okozta kognitív deficitek felmérésében. A korábbi 

vizsgálatok nem számoltak azzal a lehetőséggel, hogy az idős ember agyi plaszticitása jobb, mint azt korábban 

feltételezték, azaz a kognitív funkciók helyreállítására nagyobb a lehetőség esetükben is. A másik ok, amiért az 

idősebb, hosszútávon absztinens alkoholbetegek vizsgálata időszerűvé vált, az, hogy a valódi kognitív deficitek 

hosszútávon jobban megmutatkoznak. Az idősekkel kapcsolatos tanulmányok továbbá azért is fontosak, mert az 

agy az életkor előrehaladásával fokozottan igyekszik modulálni az alkohol okozta szerkezeti és funkcionális 

hatásokat. 

Norton és Halay vizsgálata a frontális lebeny végrehajtó funkciójának sérülékenységét hangsúlyozza az alkohol 

okozta ártalmak között. Befolyásolja azon a képességeket, hogy előre tervezzen az egyén, hogy tilalom alá 

helyezze a lobbanékony késztetéseket és azt is károsítja, hogy az ember képes legyen számolni a tettei 

következményeivel. Ezért a kezelésnek közvetlenül a frontális lebeny működés azon területeire kell irányulnia, 

amelyeket az alkohol károsít. Nem lehet tudni, hogy milyen sokáig maradnak fenn ezek a kognitív deficitek, 

mert mind az akut és krónikus alkoholhatás befolyásolja a végrehajtó funkciókat. Ezek a hatások, melyek a 

stratégiai gondolkodás és tervezés területén, valamint a rövid távú memóriában és pszichomotoros 

koordinációban mutatkoznak, az ivás abbahagyását követő években is kimutathatók. A frontális lebeny működés 

helyreállításában fontos szerepe lehet a családtagoknak, akik segítik a beteget abban, hogy visszanyerje a 

kontrollt az impulzivitás és a tervszerű viselkedés kialakítása felett, és képes legyen számolni a tettei 

következményével. A kognitív deficitek fennmaradásában szerepet játszik az alkoholfogyasztás folyamatossága, 

gyakorisága és időbeli hosszúsága. Minél idősebb a beteg és minél régebb óta fogyaszt nagymennyiségű 

alkoholt rendszeresen, annál súlyosabb és maradandó a deficit. A felépülés egy életre szóló program. 

7.6. 6. Vizsgálati módszerek 

Fein vizsgálataiban két csoportba osztotta a vizsgálati módszereket. Valamennyi beteggel először egy általános 

állapotfelmérést végeztek a DIS (Diagnostic Interwiew Schedule), a Family Drinking Questionnaire és a Family 

History Density (FHD) segítségével, plusz a szomatikus vizsgálatok. A második menetben neuropszichológiai 
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teszteket használtak. A vizsgálatot egy ülésben végezték el az alábbi sorrendben. Rey-Osterrieth komplex ábra, 

a Nyomvonalkészítés (Trail Making Test A és B), Symbol Digit Modalities Test, a Nelson Adult Reading Test 

amerikai verziója (AMNART), Short Category Test, Controlled Oral Word Association Test (COWAT), Paced 

Auditory Serial Addition Test (PASAT), Block Design (WAIS-R) (Wechsler, 1981), Stroop Color and Word 

Test, Fregly Ataxia Battery és a Simulated Gambling Task (Bechara et al., 1994). Tizenöt perc szünet után 

kitöltették a MicroCog-ot (Kognitív funkciók állapotfelmérése). A MicroCog adatai közvetlenül egy 

számítógépbe kerülnek, ahol a kognitív funkciók széleskörű felmérésére van lehetőség. 

A neuropszichológiai vizsgálatokban és kutatásokban leggyakrabban használt tesztekről és eljárásokról részletes 

tájékoztatást nyújt a Pszichiátria magyar kézikönyve 2.2.3.3 fejezete. 

Alapvetően a memória és a végrehajtó funkciók vizsgálata köré csoportosulnak a mérőeszközök. 

7.7. 7. Intervenció 

A függőségből való felépülés fogalma egy új korszerű megközelítésmódot takar. Nem gyógyulásról beszélünk 

az alkohol- és más függősségtől való megszabadulás esetén, hanem felépülésről. A felépülésben a 

viselkedésváltoztatásnak hat szakasza van Prochaska és Di Clemente változtatás modellje szerint, 

(http://www.academia.edu/1461248/Addiktologia) amely a mérlegelés előtti szakasszal indul, ekkor még 

tagadja a függőbeteg, hogy neki problémát jelent a függőség. Majd a mérlegelés szakasza következik, amikor 

már olyan súlyosak a tünetek és a következmények, hogy a változtatás szándéka megjelenik. Ezt követi a 

döntési szakasz, amikor eldönti, hogy leszokik a szerről és változtat az eddigi viselkedésén. Az aktív változtatás 

szakasza követi a döntést, amikor a tényleges terápiák következnek. A következő szakasz az egyik legfontosabb 

része a felépülésnek (lásd józanság), mert az absztinencia fenntartása egy élethosszig tartó feladat (abstinence 

maintenance). Ezért mondják azt a felépült alkoholbetegek, hogy „1,2,3..10…25 éves vagyok”, mert egy új 

időszámítás kezdődik számukra az absztinencia elérése után. Minden nap szembe kell nézni a korábbi 

függőségével, és megtartani a józanságát. A következő és egyben utolsó szakasz világít rá arra, hogy miért is 

olyan fontos a fenntartás szakasza, mert itt következik be a visszaesés, vagy megcsúszás (relapszus). Ekkor 

relapszus prevencióra és jól tervezett utógondozás van szükség. 

7.7.1. 7.1. Gender különbségek a felépülésben 

7.7.1.1. 7.1.1. A kezeléssel kongruens férfi értékek 

Gyakori a csalódás, a konfliktus a terápiában, ha a kliens illúziói nem válnak valóra, és ez lassítja a folyamatot. 

Ilyen illúziók lehetnek például, hogy a terápia gyors és komplikációtól mentes lesz. Példaként említik a 

középkorú férfiak alkohol abúzusának kezelését. Nem lehet akármiről beszélni, csak mondjuk a testi 

vizsgálatokról, mint vizeletteszt, és hasonlókról. Amiről szívesen beszélnek inkább a betegségük helyett, a 

következők. 

7.7.1.2. 7.1.2. Munka érték etika 

A munkának fontos megtartó ereje van, ezért is élik meg a férfiak olyan drámai módon a munkanélküliséget. A 

terápia során visszavágyik a munkába, mert azzal a helyzettel jobban tud azonosulni, mint a terápiás környezet 

megváltozott struktúrájával, viszonyrendszereivel. A legfontosabb szerepében inog meg, amikor kezelésben 

van, nevezetesen a kenyérkereső szerepében. Éppen ezen a szerepében lehet leginkább megfogni az 

alkoholbeteget, ezért vannak olyan programok, amelyek a munkahelyen alkalmazhatók. Az Empolyee Assitance 

Program lényege, hogy a munkahely – többnyire nagyvállalatok – szűrővizsgálat során megállapítják, hogy ki 

veszélyeztetett alkoholra a munkatársak közül. Számukra egy igen konfrontatív szembesítés után felkínálják a 

gyógykezelést. Amennyiben elfogadja, úgy marad az állása, és foglalkoztatják tovább, ha nem vállalja, akkor 

elbocsátják. Magyarországon is voltak már ilyen kísérletek. 

7.7.1.3. 7.1.3. A hősies férfi (Heroic Males Values) 

Megismerhetjük azokat a tipikus szerepkonstrukciókat, melyeket a korai szocializáció során alakítottak ki a 

klienseknél, de felnőttkorra diszfunkcionálissá váltak. Ilyen tipikus szerep a hősies férfi (Heroic males values), 

aki bátor, erős, aki elviseli a testi és lelki fájdalmat. 

A kezelés során megtestesülő férfi értékeket a következő konfliktuspontok mentén vázolták fel a szerzők: 
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A szemtől-szembe(face to face) kapcsolat helyett a vállvetve (shoulder to shoulder) kapcsolat működik jobban a 

férfiak esetében. Szemtől szemben egy férfi terapeutával még inkább boldogul az alkoholbeteg például, de a női 

terapeutákkal már nehezen. Kerüli a szemkontaktust ez utóbbi esetben. Úgy tűnik, hogy nem nagyon bíznak 

abban, hogy ha „csak beszélgetnek”, az segíthet rajtuk. Megfigyelték, hogy a csoporthelyzet és -aktivitás, a 

vállvetve kapcsolatok, jobban működnek. A csoportos aktivitás, a mozgás során jobban kimutatják az érzéseiket, 

mintha csak ülnének és beszélnének róla. 

Különbséget kell tenni a feladás, lemondás (surrender) és a kudarc (failure) között. A férfi kliensek számára 

nem mindegy, hogy kudarcként élik meg az alkoholfogyasztás abbahagyását, vagy egy jól előkészített döntés 

alapján lemondanak róla. 

Ugyancsak nem mindegy, hogy a kezelést folyamatnak vagy eredményorientált tevékenységnek fogjuk fel. 

Férfiaknál megfigyelték, hogy türelmetlenek önmagukkal és a kezeléssel kapcsolatban is, ha nem hoz rövid idő 

alatt látható és gyors eredményt. Ez a hősies férfi ethoszával hozható kapcsolatba, ami elvárja a férfitől, hogy 

gyors és hatékony legyen. De ugyanakkor a kezelés folyamatjellege nem feltétlenül tudja ezt a gyors sikert 

garantálni. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell a kezelés megkezdésekor. 

Hangsúlyozzák a „third place hangout” szerepét. Leggyakrabban a munka és az otthon téma szerepel a 

konzultációkon. A harmadik hely az, ahol se a munka, se az otthon nem számít, hanem a hagyományos játék, a 

csevegés, pletykálás és más beszélgetések. A harmadik hely az a hely, ahol szükséges, hogy játszunk, hogy 

különleges dolgokat tegyünk, könnyed beszélgetések és fizikai aktivitás váltsák egymást. A férfiaknál ez a 

harmadik hely tipikusan a borbély és a kocsma volt régebben. A harmadik hely szerepe, bár nem a legfontosabb 

része a 12 lépéses modellnek, szerepel az ülések témái között. A hosszú távú ivás következtében kialakult 

egészségügyi problémák minimalizálása, vagy tagadása a konzultáns előtt, egy következő konfliktuspont. 

Fontos, hogy relacionális vagy pozicionális perspektívában gondolkodjunk a felépülési modellben. Ki a 

központi másik férfi? A hagyományos apa – fia pozicionális perspektíva, a csoporthelyzet relacionális 

perspektíva. 

7.7.1.4. 7.1.4. Szociális sztereotípiák az alkoholt vagy drogot fogyasztó nőkről 

Erősen polarizált szexuális szerepeket tükröznek azok a társadalmi hiedelmek, amit az alkohol és drogfogyasztó 

nőkről, illetve férfiakról alkotnak. Például az ittas nő könnyen csábítható, mohó a szexben, nem válogat a 

partnerekben és így tovább. Az alkoholfogyasztó férfiak esetében nagyon ritkán használnak szexualitást 

minősítő kifejezéseket, míg a nőket promiszkuitás, feslettség címkével látják el. 

7.7.1.5. 7.1.5. A nők addiktív viselkedése és a szexuális áldozattá válás összefüggései 

Összehasonlították egy vizsgálatban (Covington és Kohen, 1984, idézi Straussner) az alkoholista és nem 

alkoholista nők csoportját a szexualitás vonatkozásában. Az találták, hogy az alkoholista nők 71 %-a mesélt az 

érzelmi bántalmazásáról, így gúnyolják, degradálják, molesztálják, féltékenységgel vádolják, hibáztatják, 

ordítanak vele, hazudnak neki, megcsalják és érzelmi megvonásban részesítik. A nem alkoholista nők 

csoportjában csak 44% tapasztalta meg valaha ezeket az érzéseket. A fizikai bántalmazás is 20%-kal nagyobb 

mértékű alkoholista nők esetében. Mindenfajta zaklatás sokkal brutálisabb az alkoholista nőkkel szemben, mint 

a nem alkoholistákkal szemben. Az alkoholista nők 74 százaléka esett áldozatul szexuális bántalmazásnak, a 

másik csoport 50%-a élt át hasonlót élete során. A szexuális bántalmazás szinte száz százalékban a 

gyermekkorban történt, az alkoholista nők esetében. Ez a legfőbb magyarázata annak, hogy a gyermekkorban 

szexuálisan bántalmazott nők miért fordulnak az italhoz, mint legfőbb támaszhoz. A legmegdöbbentőbb adat, a 

szexuális abúzus 100%-ban (sic!) a 10. életév betöltése előtt történt az alkoholista nők esetében. 

7.7.1.6. 7.1.6. Az addikció relacionális, emocionális és szociális aspektusai 

A nők addiktív viselkedésének kialakulásában sokkal nagyobb szerepe van a férfi partner „kínáló” szerepének, 

mint fordítva. Az első drogos élmények gyakran úgy indulnak, hogy a fiú megkínálja a lányt valamilyen 

droggal, aki ezt romantikával átszőve éli meg. Ezek a korai asszociációk a kémiai anyag és a szerelem érzése 

között, a felnőtt nővé váláskor ismét felelevenednek, ha drogos partnerrel találkoznak, és ez válik a közös 

élmény alapjává. Ez később a valódi intimitás rovására megy. Az egyetemista lányok esetében gyakori, hogy az 

első szexuális élmény és az első alkoholos élmény ugyanakkor történik. Felmerül a társadalom felelőssége, mely 

szerint nagy a kínálata a különböző drogoknak, közöttük a legnépszerűbb az alkohol. (Hoyer, 2009) 

7.7.2. Tesztkérdések 
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1. Mikor készült alkoholpolitikai stratégia itthon? 

A. 1990-ben 

B. 2006-ban 

C. 2001-ben 

D. 2009-ben 

2. Melyikből készül alkoholtartalmú ital? 

A. kukorica 

B. rizs 

C. burgonya 

D. cukornád 

3. Melyek tartoznak a kognitív struktúrába? 

A. érzékelés 

B. érzelem 

C. észlelés 

D. értelem 

4. Melyik a Wernicke triász jellemzője? 

A. ataxia 

B. konfúzus állapot 

C. hallucináció 

D. ophtalmoplegia 

5. Melyek a Pellagrás encephalopathia tünetei? 

A. gyomor- és bélpanasz 

B. fáradtság 

C. dermatitis 

D. memóriazavar 

6. Melyek a krónikus alkoholhatás nem pszichotikus tünetei? 

A. demencia 

B. féltékenység 

C. személyiségváltozás 

D. kognitív zavarok 

7. Mikor mutatkozik meg a legjobban a kognitív deficit? 

A. absztinenciát követő 3. hónaptól 
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B. hosszú távon absztinens betegeknél 

C. idősebb betegnél 

D. minél régebb óta iszik valaki 

8. Miért fontos a kezelésnek közvetlenül a frontális lebenyre irányulnia? 

A. hogy képes legyen a tettei következményével számolni 

B. visszanyerje a kontrollt az impulzivitás felett 

C. képes legyen tervezni 

D. javuljon a rövidtávú memória 

9. Melyik nem primer érzelem? 

A. öröm 

B. harag 

C. szeretet 

D. szégyen 

10. Milyen érzelmeket figyeltek meg valamennyi addikt betegnél? 

A. elhagyatottság 

B. pánik 

C. üresség 

D. csalódottság 

11. Melyek az alkoholistákra jellemző érzelmek? 

A. bűnösség 

B. magány 

C. düh 

D. unalom 

12. Melyek a viselkedésváltoztatás szakaszai? 

A. akarat 

B. tagadás 

C. fenntartás 

D. gyógyulás 

13. Milyen szempontok fontosak a férfiak felépülésében? 

A. lemondás az alkoholról 

B. munka érték etika 

C. szociális sztereotípiák 
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D. vállvetve kapcsolatok 

14. Mi alapján sorolta Jellinek az alkoholizmus fajtákat? 

A. az ivás mértéke 

B. testi tünetekkel jár 

C. periodikus vagy folyamatos az ivás 

D. megvonási tünetekkel jár 

15. Melyek a megvonási tünetek? 

A. reszketés 

B. nehézség érzés 

C. nyugtalanság 

D. izzadás 

Hiperlinkek gyűjteménye 

http://semmelweis-egyetem.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/raepitett-szakkepzesek/klinikai-addiktologiai-

szakpszichologus-kepzes/ 

http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/koncepciok-vitaanyagok/alkohol-politika 

http://www.mat.org.hu/doksi/Alkoholpolitikai_strategia_2006_OAI.pdf 

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ 

http://www.academia.edu/1461248/Addiktologia 
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8. 5.h. Az orvos-beteg kapcsolat. – Varga József 50%, 
Füzesi Zsuzsanna 50% [Szakmai lektor: Barabás 
Katalin] 

Orvos és beteg találkozása és kapcsolata mindig komplex interaktív folyamat. Az orvos egy bajban levő, 

betegségétől szenvedő embertársa megsegítésére vállalkozik a képzésében megszerzett tudása birtokában. A 

tudás mellett azonban el kell sajátítania a professzionális kapcsolathoz szükséges kommunikációs készségeket 

is. A hatékony kommunikáció alapját a kettejük közti személyes viszony, vagyis a gyógyító kapcsolat 

kereteinek, természetének megértése teremti meg. Az orvos-beteg kapcsolat sokféle lehet, ennek függvényében 

változik az interakció formája és tartalma, a két résztvevő egymáshoz való viszonya és a gyógyítás 

eredményessége is. Hatékony kommunikáció csak abban az esetben működhet, ha az orvos tudatában van a 

kapcsolat meghatározó és alakító tényezőivel. Ezért tettük ennek a fejezetnek a központi témájává az orvos-

beteg kapcsolatot. 

A gyógyítás kapcsolati viszonyait a történelem során mindig az adott kultúrák társadalma határozta meg. A 

társadalmi közösségek az egészségügyet olyan intézményként működtették, mely a társadalom fenntartásához 

járul hozzá. Ennek megfelelően ruházták fel jogokkal, és támasztottak elvárásokat vele szemben. Az orvos és a 

beteg viselkedésének módját, együttműködésüket is az aktuális társadalmi berendezkedésnek megfelelően írták 

elő. 

A fejezetben áttekintjük az orvos-beteg kapcsolat rövid történetét, majd bemutatjuk a hagyományos 

biomedikális orvoslást. Néhány évtizede jelent meg az egészleges orvoslás új szemlélete, a bio-pszicho-szociális 

paradigma, majd a modern társadalmak igényeinek megfelelően alapvetően megváltozott az orvos és a beteg 

szerepe és viszonya, így tovább differenciálódott az orvos-beteg kapcsolat. Az információs korszak beköszönte 

új kihívásokat és perspektívákat jelent a gyógyítás számára is. 

8.1. 1. Gyógyító és gyógyítás – történelmi távlatok 

A gyógyítás fogalma, a gyógyító személye, szerepe folyamatosan változott a kultúrák fejlődésével az ősi 

közösségektől, korai társadalmaktól a jelenig. Az archaikus társadalmakban az egyén testi, lelki/spirituális és 

közösségi létezését minden bizonnyal egységben értelmezték, bajainak „orvoslása” is komplexen történhetett. 

8.1.1. 1.1. Az orvos-beteg kapcsolat története 

A gyógyítás fogalmát, tartalmát és két főszereplőjének – a gyógyító és a beteg – viselkedését mindenkor a 

gyógyítás színterét biztosító szociális közeg határozta meg. Más szavakkal: a gyógyítás mélyen beágyazódik a 

társadalom rendszerébe. A közösség hiedelmeket vagy tudást biztosít, elvárásokat támaszt, előírja a gyógyítás 
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szabályait. A medicina mindenkor részese volt egy társadalmi megegyezésnek, a megkapott jogokkal nem csak 

gyógyít, hanem kontrollfunkciókat is gyakorol, ezzel hozzájárul a társadalom stabilitásának fenntartásához. 

Az alábbiakban az orvos-beteg kapcsolat történetét vázoljuk fel az ókori egyiptomi kultúrától napjainkig. 

8.1.1.1. 1.1.1. Ókori Egyiptom 

Az ókori Egyiptomban az orvos-beteg kapcsolat valószínűleg a papi szolgálattevésből fejlődött ki. A 

megbetegedett ember a betegségtől való félelmében, tehetetlenségében a papokhoz fordult segítségért. A 

gyógyító papok valóságos ismeretekkel is rendelkezhettek, amit mágikus és misztikus hiedelmekkel vegyítettek. 

A papok orvosok és mágusok is voltak egy személyben. A gyógyítás leginkább a külsőleg is jól látható 

elváltozásokra vonatkozott: törések, bőrbajok, deformitások. A gyógyító kapcsolatban a beteg függő helyzetben 

volt, szerepe a passzivitásra és engedelmességre korlátozódott. 

8.1.1.2. 1.1.2. Asszír-babilóniai orvoslás 

A gyógyításban egyre nagyobb szerepet kapott a racionális megfigyelés és tapasztalat. Az orvos a gyógyítást 

hivatásként gyakorló személyként jelent meg a társadalomban. Működését és kapcsolatát a beteggel Hammurabi 

híres törvénykönyve szabályozta, elsőként a világon. Szakmai körültekintést és etikai normák betartását várták 

el tőle. Ha gondatlansága betegének egészségkárosodásához vagy halálához vezetett, súlyos büntetést kapott. 

8.1.1.3. 1.1.3. Ókori Görögország 

A felvilágosodott antik Görögországban az orvoslás már tapasztalatokon alapuló, racionálisan rendezett tudásra 

épült. A gyógyítást megfosztották mágikus és vallásos tartalmától, terápiás eszköztáruk is gyakorlati 

tapasztalatokból fejlődött ki. Vizsgálódásaik során a test funkciózavarainak megértésére törekedtek. 

A társadalom demokratikus szerveződésének megfelelően az orvos-beteg kapcsolatot is részben együttműködő 

viszony jellemezte. Az orvos tekintélyszemélyként, de szaktudásával vett részt a gyógyításban, amit a beteg 

elfogadott. 

A görög társadalom előírta az orvosok elvárt attitűdjeit is a beteg iránt, ami a mai korra a hippokratészi eskü 

formájában maradt fenn, és az orvosi etika alapjának tekintjük. Hippokratész humanista szemléletét mutatja, 

hogy kiemelten törődik a beteg ember szükségleteivel, jóllétével, érdekeivel. A betegközpontú szemlélet 

azonban paternalista orvosi magatartásban valósult meg. 

8.1.1.4. 1.1.4. Középkori Európa 

A görög-római kultúra hanyatlásával és elmúlásával az európai középkorban ismét a vallásos-természetfölötti 

világkép vált uralkodóvá. Az orvos-beteg kapcsolat romlásnak indult, visszafejlődött. Szemléletébe visszatértek 

a mágikus elemek, a természetfölötti erők befolyása. A gyógyítást a biblikus hagyományok itatták át. Az orvos 

mágikus hatalommal rendelkezett. A társadalomban magas pozíciót töltött be, betegeit függő, tehetetlen, 

kiszolgáltatott személyeknek tekintette. A testi vagy lelki betegségük miatt deviánsnak tartott személyeknek 

gyakran ártó szándékot tulajdonítottak, azt tartották, hogy a gonosz szállta meg őket. A betegségek ezen a 

ponton érintkeztek a boszorkányüldözéssel, inkvizícióval. 

Az orvos-beteg kapcsolatot és a gyógyítást az egyház tartotta a kezében, egészen a 12. századig. Ekkor 

fokozatosan szétválasztották a gyógyítást és a papi szolgálatot. A papok nem tanulhattak orvosnak, és 

megtiltották a kolostorokban történő gyógyítást is. A 10-13. században a dél-itáliai Salerno híres gyógyító hellyé 

vált, majd itt nyílt meg az első orvosi egyetem 1220-ban, ahol a görög és arab orvosi tudás birtokában már az 

orvos-beteg kapcsolatot (panaszok meghallgatása, a beteg megfigyelése) is tanították. 

8.1.1.5. 1.1.5. Reneszánsz és felvilágosodás 

A reneszánsz és a protestantizmus felvirágzásával a humanista eszmék visszatértek a gyógyításba is, azonban 

1700-as évek végéig magát a tünetet tekintették a betegségnek. Fizikális vizsgálatot nem végeztek a betegen, 

fontosabbnak találták, hogy igényeit elégítsék ki. Az orvosok páciensei nagyrészt a felsőbb társadalmi 

osztályokból, az arisztokrácia köreiből kerültek ki, és az orvos-beteg kapcsolatot a beteg dominanciája határozta 

meg. 

Az 1700-as évek végén épültek az első közkórházak és ezekben az évtizedekben indult meg a 

természettudományokkal együtt a medicina intenzív tudományos fejlődése. Az empíria ismét visszanyerte 
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rangját. Egyre jelentősebb társadalmi értékké vált az egyenlőség, emberi méltóság eszméje. A francia orvos, 

Pinel híres humanista cselekedete volt, hogy az addig társadalmilag és mentálisan alsóbbrendűnek tartott 

elmebetegek lábáról levette bilincseiket. Az orvos-beteg kapcsolat a domináns orvos és passzív beteg 

viszonyából a kölcsönösebb irányító-együttműködő kapcsolat felé mozdult el. 

8.1.1.6. 1.1.6. Orvos-beteg kapcsolat a 18. század végétől 

A 18. század végétől gyors fejlődésnek indultak a természettudományok: kémia, mikorbiológia, sebészeti 

eljárások. A gyógyítás már nem a tünetekre korlátozódott, az orvosok igyekeztek megérteni a patológiás 

elváltozásokat a testben, és pontos diagnózist felállítani. A tünet a betegség fennállását jelezte. A diagnosztika a 

beteg testének megvizsgálását igényelte. Tudásukkal és tapasztalatukkal az orvosok ismét domináns pozícióba 

kerültek a beteggel való kapcsolatban, a beteg passzív és függő alanya lett a gyógyításnak. A 

természettudományos fejlődéssel kialakult a biomedikális orvoslás, melynek dominanciája a biológia és a 

technika eredményeinek köszönhetően töretlen maradt a 20. század utolsó harmadáig. 

8.1.2. 1.2. A biomedikális orvoslás, biomedicina 

A hagyományos orvoslás egyeduralma az 1700-as évek végétől az 1970-es évekig tartott. Napjaink 

orvosképzésében és klinikai gyakorlatában ma is meghatározó, de számos hiányossága és korlátja következtében 

túlhaladottnak – illetve egyoldalúnak – tekinthető paradigma. 

A biomedikális orvoslás szemlélete és jellemzői: 

• a betegséget a szervek, szövetek, biológiai funkciók patológiás elváltozásának, sérülésének, károsodásának, 

hibás működésének tekinti 

• a gyógyítást ennek megfelelően a sérülés, hiba kijavításában látja 

• betegség- és patológiacentrikus 

• redukcionista – a szenvedő embert csak hibás biológiai rendszernek tekinti, a betegségben közreműködő más 

tényezőket nem veszi figyelembe 

• ennélfogva nem tud minden betegségre kóroki magyarázatot adni 

• test-lélek dualizmus jellemzi 

A biomedikális orvoslás orvos-beteg kapcsolati modellje: 

• az orvos: domináns, hozzáértő, irányító, aktív, tekintélyszemély 

• a beteg: függő, passzív, engedelmes 

• valójában a betegséget és nem a beteg embert kezeli 

• a beteg szubjektív panaszára is biológiai magyarázatot ad 

• paternalisztikus, autoriter (tekintélyelvű) orvoslás 

A paternalista (atyáskodó, tekintélyelvű) orvoslás 

A paternalizmus gyökerei Hippokratészig nyúlnak vissza, aki az orvosi munka alapvető vezérlő elvévé tette a 

„primum non nocere” – nem ártani a betegnek – etikai követelményét. Mivel az orvos a beteg érdekét tartja 

szem előtt, ő tudja a legjobban, hogy mi árt vagy használ a betegnek, tehát ő dönthet a kezelésről, előírásokról, 

és megkívánhatja, hogy a beteg ezeket fogadja el, illetve tartsa be. Az orvos a gyógyító tudás kizárólagos 

birtokosaként jelenik meg. Azt tekinti „jó betegnek”, aki engedelmes, passzív, aláveti magát az orvos 

döntéseinek. A beteg mintegy a tehetetlen kisgyermek szerepébe kényszerül. A paternalista modell mindvégig 

jellegzetes volt a biomedikális szemléletű orvoslásra, a 20. század közepétől azonban a változó társadalmi 

igények kikezdték egyeduralmát. 

8.1.3. 1.3. A pszichológia megjelenése az orvoslásban 
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A tudományos értelemben vett pszichológiai gondolkodás a betegségek megértésében és kezelésében a 19-20. 

század fordulóján jelent meg S. Freud pszichoanalitikus munkásságában. Freud és neves kollégái klinikai 

megfigyelések és terápiás próbálkozások tapasztalataiból alkottak elméleti rendszert. Bár Freud klasszikus 

elgondolásait kritikusan kell tekinteni, a pszichoanalízis, mint gondolkodásmód, jelenségek magyarázó 

modellje, máig érvényes és használható. A pszichológiai nézőpontot is magukévá tevő orvosok a beteget önálló 

személynek, individuumnak tekintették. Kapcsolatuk is jelentősen átalakult: valódi kommunikatív kapcsolattá 

vált. Kiemelten fontos lett a beteg meghallgatása, a beteg is aktív résztvevőjévé vált a gyógyításnak. Kettejük 

viszonyát kölcsönös részvétel, egyre inkább az együttműködés jellemezte. 

A beteg bevonása a gyógyítás folyamatába megvetette az alapjait a betegközpontú orvoslásnak. 

8.1.4. 1.4. A gyógyító kapcsolat – Bálint Mihály munkássága 

A pszichológiai és az orvosi szempontok egybefonódása a gyakorló orvos munkájában, növeli a beteg 

elégedettségét és a kezelés eredményességét. A beteg viselkedését számos megközelítésben tanulmányozták, de 

kevesebb figyelem irányult arra, hogy az orvos érzelmi részvétele, személyisége miként befolyásolja a gyógyító 

kapcsolatot. Bálint Mihály elméleti munkássága, és méltán népszerűvé vált gyakorlati módszere, a Bálint-

csoport a kapcsolati tényezőket helyezi a középpontba. 

Bálint Mihály (1896-1970) magyar orvos és pszichoanalitikus volt, 1936-ban Londonba emigrált. Az orvos, a 

betege és a betegség című könyve angolul 1957-ben jelent meg, magyarul 1961-ben, majd 1990-ben adták ki. 

Gyakorló orvosokkal, háziorvosokkal Londonban kezdett foglalkozni, azzal a céllal, hogy segítse az orvosokat a 

beteggel való kapcsolatukban fellépő zavarok, problémák megoldásában. Bálint olyan esetmegbeszélő 

csoportokat szervezett, melyeken a beteg története mellett az orvosban megjelenő érzelmek, reakciók, esetleges 

konfliktusok is a megbeszélés tárgyai voltak. A beteget érő pszichológiai hatások befolyásolják a kapcsolat 

minőségét és a gyógyulás folyamatát. Bálint ezért az orvos személyiségét is gyógytényezőnek, gyógyszernek 

tekintette. Az orvos pszichológiai hatását többnyire tudattalan mechanizmusok közvetítik. Megismerésüket, 

feltárásukat az önismereti munka segíti, amiben a Bálint-csoportok esetmegbeszélései adnak segítséget. Az 

„orvosgyógyszer” alkalmazásának – ha nem a beteg szükségletei szerint adagolják – éppúgy lehetnek 

mellékhatásai, veszélyei, mint a gyógyszermolekuláknak. 

Bálint felhívta a figyelmet az áttétel és viszontáttétel jelenségére is, amely nem csak a pszichoterápiában, hanem 

más orvos-beteg kapcsolatban is jelen van. Az áttétel lényege, hogy a beteg olyan érzelmeket jelenít meg az 

orvossal való kapcsolatban, melyek nem a kapcsolat valóságos történéseiből származnak, hanem eredetileg a 

beteg életében egy fontos személynek szóltak (például apának, anyának). A viszontáttétel az orvos 

hasonlóképpen kívülről hozott érzelmeinek megjelenése a beteggel való kapcsolatában. Az áttételes jelenségek 

nem tudatosak. Felismerésük és megértésük segíti az orvost a beteg érzelmi viselkedésének megértésében. Az 

orvos a saját viszontáttételei felismerésével megoldhat olyan visszatérően, ismételten jelentkező nehéz 

helyzeteket, érzelmi konfliktusokat (például ellenérzéseket, indulatokat), melyek nehezítették a beteggel való 

kapcsolatát. Az orvos önismerete fejlődésével tulajdonképpen saját érzelmi vakfoltját ismerheti fel. 

A Bálint-csoportok méltán népszerűek, mert az orvosok saját élményeiken keresztül tapasztalhatják és érthetik 

meg az érzelmek erejét és befolyását egy kapcsolat történéseire. Sok orvosi fakultás már a hallgatók számára is 

szervez ún. junior Bálint-csoportokat, szakmai szocializációjuk segítésére. 

8.2. 2. Az orvos-beteg kapcsolat szociológiai megközelítése 

8.2.1. 2.1. Az orvos-beteg kapcsolat szerepelméleti modellje 

Talcott Parsons a második világháború utáni amerikai szociológus generáció kiemelkedő tudósa volt. 1951-ben 

jelent meg The Social System című műve, melyben a társadalom rendszerét és működését a társas szerepek 

fogalomkörével írta le. A társadalom funkcionálását a szerepekhez tartozó, társadalmilag előírt 

viselkedésmintázatok biztosítják, melyek szabályozott interakciót tartanak fenn a társadalom tagjai közt. Az 

orvos és beteg kapcsolatát általános érvényűnek tartotta ahhoz, hogy a társadalom működését e két személy 

szerepeinek és szerepviszonyának bemutatásával szemléltesse. Parsons a betegséget a szociális deviancia egy 

formájának tekintette, mert károsítja a beteg normál szerepeiben való működését. (A deviancia szociológiai 

értelemben a társadalmi normától vagy ideától – jelen esetben az egészségtől – való eltérést jelenti.) A medicina 

a társadalom olyan intézménye, melynek feladata hogy segítse a beteg személy mielőbbi visszatérését normál 

szerepeihez, kötelezettségeihez, elsősorban munkájához. A szervezett egészségügyi ellátó rendszer így 

közreműködik a társadalmi rend és a társadalom stabilitásának, működőképességének fenntartásában. A 
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medicina a társadalom által előírt normák szerint segíti a beteg ember gyógyulását. Az orvos-beteg kapcsolat 

kétszemélyes szociális rendszer, melynek történéseit – interakcióit – a társas szerepek és a résztvevők 

személyiségének sajátosságai együttesen határozzák meg. 
 

Szerepelmélet: 

a társas kapcsolati rendszerek leírására használt modell, a társadalomtudományok 

fejlődésével, az 1940-50-es években alakult ki. 

Szerep: 

előírások, normák rendszere, összessége, melyek meghatározzák az egyén viselkedését egy 

adott társas pozícióban (státuszban). Egyazon szerep sokféle módon valósulhat meg. (Pl. 

többféle módon lehet „jó orvosnak” lenni.) 

A szerep néhány jellemzője: 

• társas viszonyban jellemző magatartásminta 

• társadalmi konszenzuson alapul, nem leírt normákon 

• a szocializáció során tanult magatartásforma 

• az elfogadott szerepeket a társadalom írja elő és várja el tagjaitól 

• az egyén egyidejűleg sok szerepet tölt be, a szerepek változnak és egyénileg 

változtathatók 

• a szerepek komplementer párok (szereppárok) formájában léteznek (orvos-beteg, szülő-

gyermek, férfi-nő) 

• az interakciók egyensúlyát az ún. szerepegyeztető folyamatok biztosítják 

A szerepelmélet az orvos és a beteg szerepéhez kötelezettségeket és jogokat rendel. A társadalom elvárja, hogy 

szerepviselkedésükben – ami sokszínű és egyénenként eltérő lehet – megfeleljenek ezeknek a 

kötelezettségeknek és jogoknak. 

8.2.1.1. 2.1.1. Az orvosszerep 

Az orvos kötelezettségei 

1. Technikai specificitás: 

az orvostól magas szintű („naprakész”) szakmai tudást, képzettséget, a gyógyító munkához szükséges 

képességeket, jártasságokat, kompetenciát vár 

2. Érzelmi semlegesség (affektív neutralitás): 

munkáját kellő objektivitással, érzelmi befolyástól mentesen kell gyakorolnia, ezért a beteggel való 

viszonyban érzelmi távolságtartás kívánatos 

3. Univerzalizmus: 

minden beteget egyformán kell kezelnie, semmilyen szempont alapján nem tehet köztük különbséget 

4. Funkcionális specificitás: 

az orvosi kompetencia csak a betegséggel kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki, a beteg magánéletére, egyéb 

életterületekre nem 

Az orvos jogai 
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1. A beteg vizsgálatának joga: 

az orvosnak szinte egyedülálló joga, hogy behatoljon a beteg fizikai és személyes életterébe. Joga van a 

ruhátlan beteget megtekinteni, manuálisan vagy eszközökkel testét megvizsgálni. 

2. Autoritás: 

Az orvos joga a diagnosztikus és terápiás döntések meghozatala, és ezeknek megfelelően megkövetelheti a 

beteg együttműködését. 

3. Autonómia: 

Az orvosok, mint társadalmi csoport, egyedül rendelkeznek a foglalkozásuk gyakorlásához szükséges 

tudással, ezért a társadalom biztosítja az orvosi szakma autonómiáját, függetlenségét; a szükséges kontrollt a 

szakma kezébe adja. 

8.2.1.2. 2.1.2. A parsonsi orvosszerep kritikája 

Érzelmi semlegesség: idejétmúlt követelmény, az orvos-beteg kapcsolat minden korszerű modellje a beteg 

érzelmi állapotának és reakcióinak, szükségleteinek empátiás megértését kívánja meg. 

Univerzalizmus: gyakorlatilag teljesíthetetlen, az egészségügyben nem lehet minden beteget egyformán kezelni. 

Funkcionális specificitás: a gyógyításnak a 20. század második felében kialakult modelljei (bio-pszicho-

szociális paradigma és azt követő megközelítések) a beteg pszichológiai és társas életszféráit is a gyógyítás 

körébe vonják. 

Autoritás: a változó társadalmi igények miatt nem tartható, az orvos tradicionális tekintélye szűnőben van. A 

betegek önállóbbak, függetlenebbek, tájékozottabbak lettek, kialakultak az orvos-beteg kapcsolat 

együttműködésen alapuló modelljei. 

Autonómia: a túlzott hatalom kockázatokkal jár; eltérő mértékben ugyan, de a modern társadalom igényt tart az 

orvosi munka szabályozására. 

8.2.1.3. 2.1.3. A betegszerep 

A beteg kötelezettségei 

1. A betegnek kompetens segítséget kell kérnie, azaz orvoshoz kell fordulnia 

2. Akarnia kell a gyógyulást, ennek érdekében együtt kell működnie az orvossal 

A beteg jogai 

1. A beteg – mivel normál szerepeit nem tudja ellátni – felmentést kap társadalmi szerepei alól 

2. A beteg nem tehető felelőssé betegségéért 

8.2.1.4. 2.1.4. A parsonsi betegszerep kritikája 

A betegségek természete, kialakulásuk, lefolyásuk és társadalmi megítélésük nagyon heterogén. A 

kötelezettségek és jogok sok esetben nem érvényesíthetők. 

• eltérőek lehetnek a szerep alóli mentesítés szempontjai 

• krónikus betegségekre, állapotokra nehezen vonatkoztatható 

• pszichiátriai betegségek esetén a kötelezettségek korlátozottan várhatók el 

• a felelősség kérdésében gyökeres szemléletbeli változások történtek: a beteg felelős az életvezetéséért, 

önkárosító magatartásért, az elhárítható kockázatok figyelmen kívül hagyásáért. (Betegsége ellátását azonban 

felelőssége – néhány határesettől eltekintve – nem befolyásolhatja.) 
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8.2.2. 2.2. A parsonsi szerepmodell kritikája, korlátok és gyengeségek 

• Az orvos-beteg szerepelméleti modell a biomedikális orvoslás szemléletét tükrözi, a beteget a biológiai 

gyógyítás dependens alanyának látja, az orvost autoriter személynek 

• normatív leírást ad és ideálképet vázol fel az orvosról, betegről és kettejük kapcsolatáról. A valóságban a 

gyógyító kapcsolat jóval sokszínűbb és komplexebb. 

• a modell statikus és merev. Nem veszi figyelembe a gyógyító kapcsolat dinamikusan változó természetét. 

• a modell akut betegségekre értelmezhető. Parsons maga is azon a nézeten volt, hogy vannak az akut 

betegségeknél enyhébb, rövidebb zavarok, illetve hosszabb, krónikus betegségek, melyekre a modell csak 

módosításokkal érvényes. 

• nem veszi figyelembe a betegségek eltérő természetét, illetve hasonló betegségek esetén is a nagyfokú egyéni 

varianciát. 

8.3. 3. Az orvos-beteg kapcsolat dinamikus megközelítése 

8.3.1. 3.1. Konszenzus-modell (fejlődési modell) 

T. Szasz és M. Hollender 1956-ban az orvos-beteg kapcsolat gyakorlatát realisztikusabban tükröző modellt 

dolgoztak ki a gyógyítás jellegzetes történéseinek megértésére, az ún. fejlődési vagy konszenzus modellt. 

Megközelítésük túllép a parsonsi szerepmodell statikus szemléletén és merevségén. Figyelembe veszi az orvos-

beteg kapcsolat dinamikusan változó jellegzetességeit is. Kiindulópontja, hogy az orvos-beteg kapcsolat sokféle, 

összetett, ezért nem írható le egy mindenre érvényes modellel. 

8.3.1.1. 3.1.1. A konszenzus-modell jellemzői 

• Az orvos-beteg kapcsolat jellegét több tényező határozza meg: a betegség természete, súlyossága, lefolyása, a 

terápiás beavatkozások természete, a beteg állapota és gyógyulásának folyamata. 

• Az orvos-beteg kapcsolat a gyógyítás folyamatával együtt változik, alakul, más jellegű lehet a diagnosztikus, 

majd a terápiás fázisban, a beteg részvételétől függően. 

• A kapcsolat minőségét a kontroll határozza meg, azaz, mekkora az orvos vagy a beteg részvétele a gyógyítás 

irányításában, a döntések meghozatalában, szempontjainak érvényesítésében. 

• A fejlődés elve: a kapcsolat tartalma hasonlatos az egyén személyes fejlődési szakaszaihoz, azok jellegzetes 

viszonyait tükrözi. Egyes betegségek ellátása esetén a kapcsolat mindhárom fejlődési szakaszon végigmehet. 

• Konszenzus, mint egyezség az orvos és a beteg között: céljaik azonosak, mindig a leginkább célravezető 

terápiás mód alkalmazása, ennek érdekében a betegség jellegétől függő együttműködés. 

8.3.1.1.1. 3.1.1.1. A konszenzus-modell kapcsolati típusai 

1. Aktivitás-passzivitás modell 

A csecsemőkor, kisgyermekkor kapcsolati viszonyát tükrözi. A csecsemő önmaga szükségleteinek ellátására 

képtelen. Passzív, dependens, teljes egészében a szülői gondoskodásra szorul. A szülő aktív, domináns, aki 

felismeri a kisgyermek igényeit, és felelős az ellátásáért. 

2. Irányító-kooperációs modell 

A serdülőkor jellemző viszonyulásmódja. A szülő irányító, gondoskodó személy, aki elvárásokat fogalmaz 

meg gyermekével szemben. A serdülő még függő helyzetben van, de autonómiára törekszik. Elfogadja a 

szülői irányítást, de el is térhet attól, saját döntéseket hozhat. Az együttműködés és az autonóm 

megnyilvánulások együttesen jellemzik ezt a kapcsolati típust. 

3. Kölcsönös részvétel modellje 
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A felnőttkori kapcsolatok viszonyulásmódja. Autonóm felnőttek képesek együttműködő kapcsolat 

kialakítására és fenntartására valamilyen közös cél elérése érdekében. A kapcsolatot kölcsönös részvétel 

jellemzi az aktivitás, információmegosztás, döntéselőkészítés, döntések meghozatala stb. terén. Képesek 

egymás szempontjait megérteni és azokat egyeztetni. A kapcsolat szimmetrikus, partneri, mellérendelt 

jellegű. Mindketten involváltak a kapcsolatban, de megőrzik autonómiájukat. 

1. Aktivitás-passzivitás modell 

Jellemző: 

Az aktivitás-passzivitás orvos-beteg kapcsolat jellemző kommunikálni nem tudó, magatehetetlen, tudatvesztett 

betegek esetében, például: csecsemő, kisgyermek, eszméletlen, deliráló, demens, altatott beteg. 

A beteg: 

• állapotából adódóan képtelen az aktív együttműködésre az orvossal 

• passzív biológiai alanya a gyógyításnak, alapvetően a biológiai károsodások elhárítása, életfunkciók 

fenntartása a cél 

• nincs információja az állapotáról, betegségéről, kezeléséről, így nem lehet részese a terápiás döntéseknek 

Az orvos: 

• a helyzetben szakértőként van jelen, aktív 

• szakmai kompetenciája alapján diagnosztizálja a bajt, és hoz terápiás döntéseket 

• szakmai kérdésekben kollégáival konzultálhat, tőlük kérhet segítséget 

• a beteg hozzátartozóinak tájékoztatása és bevonása a terápiás döntésekbe szabályozottan, az érvényes 

jogszabályok betartásával történhet 

• az orvosnak teljes felhatalmazása van a kezelést érintő döntésekről, de azokért maradéktalanul, személyesen 

felelős 

Az aktivitás-passzivitás kapcsolat kritikus mozzanatai, veszélyei: 

• megerősítheti az orvos nárcisztikus szükségleteit (omnipotencia, „mindenhatóság”, „kezében van valaki élete 

és halála”) 

• az eszméletlen betegnek is vannak emberi jogai és méltósága, melyek tiszteletben tartása kötelező 

(szükségtelenül lemeztelenített test; viselkedés és kommunikációs stílus a beteg mellett) 

• a tudatállapotok gyakran fluktuálnak, tisztulhat a beteg tudata, érzékelheti az ellátó személyek viselkedését, 

szégyenérzetet, megalázottságot élhet át. Tudatvesztett állapotban is működhetnek a tudattalan percepciók, pl. 

intenzív osztályon az altatott beteg regisztrálhatja a mellette elhangzottakat, és később emlékezhet rá. 

• megismétlődhetnek a gyermekkori stressz-élmények, az orvosi ellátás traumái: tehetetlenség, 

kiszolgáltatottság, fájdalom, az orvosi beavatkozás, mint agresszió 

2. Irányító-kooperációs modell 

Jellemző: 

Az irányító-kooperációs orvos-beteg kapcsolat akut, súlyos betegségek, például tüdőgyulladás, szívinfarktus, 

törések esetében jellemző. 

A beteg: 

• önmagát ellátni képtelen, segítségre szorul. Az orvost szakembernek tekinti, akire rábízza magát. 

• a betegtől elvárják, hogy megértse az orvos magatartását és elfogadja döntéseit, javaslatait 
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• a beteg igénye, hogy gyógyulása érdekében megfeleljen az elvárásoknak, ezért együttműködést vállal az 

orvossal 

Az orvos: 

• domináns és kontrolláló szerepe van 

• megvizsgálja a beteget, meghatározza a betegséget és döntést hoz a kezelésről 

• gondoskodik a betegről, átveszi az irányítást a beteg felett 

Az irányító-kooperációs kapcsolat kritikus mozzanatai, veszélyei: 

• a beteg beleegyezése és együttműködése konszenzuson alapul, de a beteg saját döntése alapján eltérhet ettől, 

figyelmen kívül hagyhatja az orvos utasításait 

• a beteg az orvost mindenhatónak láthatja (a mindenhatóság mítosza), ami irreális elvárásokat támaszthat 

irányában, például maradéktalan felgyógyulás olyan esetekben is, ahol ez orvosilag nem lehetséges 

• az irányítás (kontroll) mellett a beteg emocionális támogatása is szükséges 

3. Kölcsönös részvétel modellje 

Jellemző: 

A kölcsönös részvétel orvos-beteg modellje elsősorban a krónikus betegségek kezelése, „menedzselése” 

esetében jellemző, például diabétesz, hipertónia. 

A beteg: 

• a betegség hosszabb fennállása után a beteg szinte annyit tud már a betegségéről, mint az orvos 

• tapasztalatait megosztja az orvossal, elképzelései egyeznek az orvos véleményével, szempontjaival 

• a kapcsolatban az egyenrangúság, kölcsönösség válik meghatározóvá 

Az orvos: 

• részletesen elmagyarázza a betegnek betegségét és a tervezett kezelést 

• a gyógyítás folyamata mindvégig kölcsönösen meghatározott, az orvos figyelembe veszi páciense 

nézőpontját, a beteg elfogadja az orvos szempontjait 

• az orvos önmagát szakértőnek tartja, páciensét kliensnek, aki igénybe veszi a szakértelmét, segítségét 

• a beteget komplex személyiségként kezeli, figyelembe véve preferenciáit, pszichológiai és társas 

sajátosságait, élethelyzetét 

• nyitott arra, hogy tanuljon a betegétől, meghallgassa és elfogadja a beteg tapasztalatait 

A kölcsönös részvétel modelljének kritikus mozzanatai, veszélyei: 

• a terápiás kontroll mindig az orvos kezében van, de vannak kérdések, amelyekben a beteg dönthet 

• elvárják az együttesen kialakított szabályok betartását a betegtől, ő is felelősséggel tartozik gyógyulása 

érdekében 

5.46. ábra - 1. animáció (1. ábra): A betegség lefolyása és a kapcsolat változása 
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8.3.2. 3.2. Intimitás az orvos-beteg kapcsolatban 

Hosszabb – több éves – együttműködő kapcsolat során barátság alakulhat ki az orvos és betege között, ami 

szakmai kockázatokat jelent, elfogadhatósága ezért kétséges. 

A barátivá vált kapcsolatban az orvos és a beteg egyaránt arra törekszik, hogy biztonságot és támogatást 

nyújtsanak egymásnak a gyógyítás folyamatában. A kapcsolat személyes jelleget ölt, amit mindketten vállalnak. 

A kapcsolat a gyógyítás síkjáról áttevődik az élet személyes szférájába is, például összejárás, közös nyaralás, 

együtt töltött ünnepek. 

A bensőségessé vált orvos-beteg kapcsolat kritikus mozzanatai, veszélyei: egyre nehezebb a gyógyításhoz 

szükséges érzelmi semlegesség, kívülállás fenntartása, ami torzításokhoz és hibákhoz vezethet a kezelésben. 

(Szemben az empátiás viszonnyal, ahol az orvos megőrzi érzelmi kívülállását és objektivitását. Személyesség a 

kapcsolatokban önmagában nem jelent elfogultságot.) Elveszhet a kontroll az orvos részéről, a beteg döntéseit 

kevésbé tudja befolyásolni, irányítani. A magánszféra kapcsolati viszonyaiba ágyazódó gyógyító kapcsolat 

etikai normákba is ütközhet. 

8.3.3. 3.3. Az orvos-beteg kapcsolat szociológiai modelljei 

A konszenzus-modell létrejöttét követő évtizedekben újabb nézőpontokból vizsgálták és írták le az orvos-beteg 

interakciót. Ezekből a – szociológiai szempontokat hangsúlyozó – modellekből mutatunk be hármat az 

alábbiakban. 

1. Konfliktus-modell 

Az orvos és beteg mint versengő, ellenérdekű felek jelennek meg ebben a megközelítésben. Alapvető szemléleti 

ellentétek, ellentétes érdekek, gondolkodásmódok, nézőpontok lehetnek kettejük között, melyek egymással 

ütközhetnek, konfliktushoz vezethetnek. 

Például: 

Az orvos a legjobb protokoll szerint kezelné a beteget, ugyanakkor erőforrásait (pl. idejét) egyeztetnie kell a 

többi beteg érdekével is. Az egyedi beteg itt egy a sok közül. 

A beteg saját nézőpontjából ítéli meg betegsége jelentőségét. Igényli és elvárja a sürgős, személyre szabott, 

szükségleteinek megfelelő ellátást, azt, hogy a doktor minden részletre kiterjedően foglalkozzon bajával. A 

beteg számára önmaga sorsa, szenvedése és érdekei a legfontosabbak. 
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A konfliktus megoldása az lehet, ha a beteg új viselkedésmódot sajátít el az orvossal való kapcsolatban, például 

aktívabban részt vesz a gyógyító folyamatban és ehhez az orvos együttműködését kéri. 

2. Egyezkedési modell 

Az orvos és a beteg nézőpontjai lényegesen különböznek, ami szintén konfliktushoz vezethet. Az orvos azonban 

felismerheti, hogy a terápia eredményességét javíthatja a betegtől szerzett információk, tapasztalatok 

felhasználása, ezért a beteg szempontjait – legalábbis részben – a magáévá teszi, beépíti a terápiába. Mindketten 

arra törekednek, hogy konszenzusra jussanak. 

Például: 

Az orvos biomedikális nézőpontjával vesz részt a kapcsolatban, számára a betegség orvosi vonatkozásai a 

lényegesek. 

A beteg megjeleníti pszichoszociális nézőpontját is, ennek figyelembe vételével igényli az orvosi segítséget. Az 

orvos számára átadja a szükséges információkat, tapasztalatokat. 

Az egyezkedési modell szemléletváltozást kíván az orvos részéről: nyitottabb magatartást, a kontroll részleges 

átadását a betegnek. A beteg is részesévé válik az orvosi döntések meghozatalának, de felelősségét is elvárják 

tőle. 

3. A kapcsolat kontrollja – hatalmi modell 

Az orvos-beteg interakció jellege megközelíthető a kontroll függvényében is, azaz ki és milyen mértékben 

irányítja a kapcsolatot. 

1. Paternalista 

A biomedikális modellre jellemző, az orvos hatalma és kontrollja erős, a betegé alacsony szintű. 

2. Kölcsönös 

Az orvos és a beteg egyaránt magas kontrollal vesz rész a kapcsolatban; a kölcsönös részvétel modelljének 

felel meg. 

3. Fogyasztói 

A beteg megrendelőként lép fel, ő irányítja a kapcsolatot, az orvost szolgáltatónak tekinti, aki kielégíti 

igényeit. 

4. Hibás 

Az orvos valamilyen ok miatt lemond a kapcsolat irányításáról, vagy feladja kontrollja egy részét, 

ugyanakkor a beteg is passzív marad. A kapcsolat kontroll nélkül marad. 

5.47. ábra - 2. ábra: Orvos-beteg kapcsolat típusai a kontroll függvényében 
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8.4. 4. A bio-pszicho-szociális orvoslás 

A 20. század utolsó harmadára a hagyományos biológiai szemléletű orvoslás korlátai és gyengeségei 

nyilvánvalóvá váltak. A társadalmi átalakulásokkal a betegek egyre nagyobb igényt mutattak a partneribb orvos-

beteg kapcsolatok iránt. Az 1970-es évekre érett meg az orvoslás új paradigmája, a bio-pszicho-szociális 

orvoslás, melynek megfogalmazása Engel nevéhez kötődik. Szemléletét a gyógyítás egészlegessé válása 

jellemzi, az egyéni lét minden szféráját – biológiai, pszichológiai, társadalmi – egyaránt figyelembe veszi az 

egészség, a betegség és a gyógyítás értelmezésében és gyakorlatában, így megjelenése méltán tekinthető valódi 

paradigmaváltásnak. 

A bio-pszicho-szociális orvoslás néhány jellemzője: 

• Hátterében új társadalmi igények, elvárások állnak. Bizonyítottá vált, hogy számos betegséget nem lehet 

egyoldalú biológiai modellel megmagyarázni. A beteg egyén pszichológiai és társas sajátosságai 

közreműködnek a betegségek etiológiájában, lefolyásában és kimenetelében. A betegségek gyógyítása helyett 

a figyelem középpontjába az egészség és annak megőrzése, a betegségek prevenciója került. Az egyének 

betegségük és a kezelés lehetőségeinek megismerésére törekszenek, igényt tartanak olyan ismeretekre is, 

melyet korábban csak az orvosok birtokoltak. A betegek igényt tartanak a kezelésüket, egészségi állapotukat 

érintő, az életüket befolyásoló döntések meghozatalában való részvételre. Elvárják, hogy személyes élet- és 

társas helyzetüket, érdekeiket az orvos vegye figyelembe gyógyításuk során. Autonómiájuk megőrzésével 

felelősségvállalásuk is nőtt. 

• A fenti változások az orvos és a beteg szerepének, viszonyának jelentős átalakulásával, új orvos-beteg 

kapcsolati modellek kialakulásával jártak. Az orvosok feladni kényszerültek tekintélyelvű pozíciójukat, és 

partneribb, kooperatívabb típusú kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani a beteggel. A társadalom 

hagyományos csoportjai, így a betegcsoportok is differenciáltabbá váltak (például iskolai végzettség szerint, 

vagy gazdasági helyzetüket tekintve), amire az orvosi szerepnek is differenciálódással kellett válaszolnia 

(például fogyasztói típusú orvos-beteg kapcsolat). 

• A bio-pszicho-szociális orvoslás az orvos részéről bio-pszicho-szociális identitást kíván. Egészség- és 

betegségmodelljébe integrálnia kell a pszichológiai és társas tényezők szerepét is. A patológia-orientált 

szemlélet helyett vállalnia kell az egészségközpontú szemléletet is. 

• Az orvos-beteg kapcsolat bio-pszicho-szociális modelljeiben maga a kapcsolat áll a középpontban. Az 

orvosnak új kommunikációs készségek széles skáláját kell megtanulnia a stabil, kölcsönösen kielégítő és 

eredményes gyógyító kapcsolat megalapozásához és fenntartásához. 

• A bio-pszicho-szociális orvoslás szükségszerűen betegcentrikus. A beteget egyediségében vizsgálja, 

figyelembe veszi kinyilvánított érdekeit, nézőpontját, preferenciáit. A bio-pszicho-szociális paradigma 

lényegében a modern értelemben vett pszichoszomatikus orvoslás. 
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• Új, bio-pszicho-szociális szemléletű diszciplínák is kialakultak: magatartásorvoslás, egészségpszichológia. 

5.48. ábra - 3. ábra: A bio-pszicho-szociális modell 

 

8.4.1. 4.1. Betegközpontú orvoslás 

Az 1970-es években Byrne és Long az orvosok konzultációs stílusát vizsgálták. Arra a következtetésre jutottak, 

hogy minden orvost jellemez egy sajátos konzultációs stílus, tartós kapcsolati minta a betegeivel, ami azonban 

alakítható, fejleszthető. Az orvoscentrikus stílusú mintát a biomedikális szemlélet határozza meg: az orvos 

azoknak az adatoknak az összegyűjtésére törekszik, melyek a betegségek biológiai értelmezéséhez szükségesek 

(betegségközpontú). Nem, vagy kevés figyelmet fordít a beteg saját elképzeléseire betegségéről, személyes 

problémáira, félelmeire, elvárásaira. A betegcentrikus stílusú orvos ez utóbbiakat is hangsúlyosan kezeli, 

meghallgatja a beteget, reflektál rá, magyarázatot ad, bátorítja. Nyitott a beteg viselkedésének megértésére, így a 

bio-pszicho-szociális szemlélet jellemzőit hordozza (betegközpontú). 

Hatalom és felelősség 

Az irányító-együttműködő és kölcsönösségen alapuló kapcsolatokban a beteg részt vesz a rá vonatkozó döntések 

meghozatalában, így részesül a gyógyítása feletti hatalomból. Egyúttal azonban vállalnia kell a felelősséget is 

döntéseiért. A hatalom és felelősség megosztásának mértéke változó, többek között a beteg involváltságától is 

függ, de lényegi vonása a betegközpontú gyógyításnak. 

Terápiás szövetség 

A betegközpontú orvoslás személyes kapcsolati viszonyaiban egyre inkább teret kap a korábban a 

pszichoterápiában használt terápiás szövetség fogalma. Az orvos és a beteg mintegy szövetséget köt a közös cél 

elérése érdekében. A szövetség közös megértést, konszenzust jelent a célokat és a terápia kívánalmait tekintve. 

Az orvos oldaláról ez a terápiás kapcsolat Rogers által leírt jellemzőit kívánja meg: empátiát, kongruenciát, 

feltétel nélküli elfogadást, bizalmat. 

8.4.2. 4.2. A döntéshozás modelljei 

Az orvos-beteg kapcsolat eseményeinek egyik sarokpontja a terápiás döntések meghozatala, mert irányt szab a 

gyógyítás következő szakaszának, előre jelezhet eseményeket, kockázatokat, nehézségeket. A döntések 

meghozatalának modelljei lényegében megfelelnek a konszenzus-modell kapcsolati típusainak. 
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1. Paternalista 

Az orvos szakértő, az információáramlás többnyire egyirányú, és az orvosilag releváns és szükséges 

információkat tartalmazza. A mérlegelés az orvos joga, kollégákat bevonhat. A kezelés kivitelezéséről az 

orvos dönt. 

2. Megosztott 

Az információáramlás kétirányú, a beteg részéről a személyes vonatkozásokat tartalmazza, mindent magában 

foglal, ami a közös döntéshez releváns. A mérlegelésben az orvos és a beteg egyaránt részt vesz (más 

személyek is bevonhatók), a kezelés kivitelezéséről együtt döntenek. 

3. Informált 

Nagyrészt egyirányú információáramlás: az orvos átad a betegnek minden, a döntéshez szükséges orvosi 

jellegű információt. A mérlegelés a beteg joga, akár más személyek bevonásával. A kezelés kivitelezéséről a 

beteg dönt. 

A megosztott döntéshozás feltételei 

1. A doktor és a beteg egyaránt vegyen részt a döntéshozás folyamatában. 

2. Mindketten osszák meg a másikkal saját információikat. 

3. Mindketten törekedjenek konszenzusra a kezelést illetően. 

4. A kezelés megvalósításához egyezségre kell jutniuk. 

5.49. ábra - 4. ábra: A döntéshozás modelljei 

 

8.4.3. 4.3. Narratív medicina – az egyénre szabott orvoslás modellje 

A modern orvos-beteg kapcsolati modellek egyike a narratív medicina a betegek által elmondott történetek 

elemzésére fókuszál. A betegek a hagyományos orvos-beteg kapcsolatban is személyes történetként adták elő 

betegségüket, az orvos azonban a medikálisan releváns adatokat igyekezett összegyűjteni és kiemelni a 

kontextusból. A narratív medicina nézőpontja szerint a tünet és a betegség jelentése csak az egyén személyes 

történetébe ágyazottan érthető, értelmezhető. A történetbe ágyazottság lehet időrendi összefüggés, ok-okozati 

magyarázat, vagy más attribúció a beteg részéről. Minden mozzanatnak előzménye és következménye, 

történetisége van. Az orvosnak a beteg egyediségének kontextusában kell megértenie a betegséget. A narratív 

megközelítés segíthet az orvosnak, hogy egységes keretben értékelje az élettörténetet, az anekdotikus 

beszámolót és az orvosilag, tudományosan releváns adatokat. Az orvos-beteg találkozások folyamata is a 

komplex történetek folytatása. A narratív medicina az egyénre szabott orvoslás egyik gyakorlati modellje lehet. 

8.4.4. 4.4. Az információ korának betegei – e-medicina, e-betegek 
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Az információs korszak eljövetele, az internet világa soha nem látott változásokat hozott – és vetít előre – az 

orvoslás területén is. A lakosság jó része rendszeres internet-használóvá vált, a világhálón az egészséggel és 

betegséggel kapcsolatos keresések száma szinte mérhetetlenül nagy. A betegek egyre nagyobb arányban 

gyűjtenek orvosi adatokat betegségükről, minden alkalommal felkészülten érkeznek az orvoshoz. 

Az orvosok számára az internet-használó betegek többszörösen is kihívást jelentenek. Egyrészt, fel kell 

készülniük az orvos-beteg kapcsolat olyan formáira, melyeknek nincs előzményük az orvoslás történetében. 

Másrészt, a kulturális generációváltás egyre rövidebb idő alatt zajlik le. Egy fiatal felnőtt és a nála néhány évvel 

fiatalabb generáció világa közötti távolság nagyobb, mint valaha is volt a társadalmak történetében. 

Az elektronikus korszak létrehozta saját pácienseit, az e-betegeket, és az orvoslásnak válaszolnia kell erre a 

kihívásra. 

A tipikus e-betegek jellemzői 

• a fiatalabb korcsoporthoz tartoznak 

• a nők nagyobb arányban használják az egészséggel kapcsolatos keresésekre az internetet, mint a férfiak 

• magasabb végzettségűek 

• nagyobb jövedelemmel rendelkeznek 

• kiemelten foglalkoznak egészségi problémáikkal 

• az információs korban nőttek fel, és optimálisan használják az információkat 

• elektronikus eszközöket használnak, hozzászoktak a kényelmes és gyors ügyintézéshez, türelmetlenek 

• kényelmes és gyors ellátást igényelnek 

Az információk birtokosai 

• a korábbi időkben az egészségügyi információk csak az orvoséi voltak 

• az internet mindenki számára hozzáférhetővé tette azokat 

• számtalan site kínál részletes és releváns információkat a betegségekről 

A tájékozott beteg 

• az e-beteg rendkívül jól informált 

• képes részt venni a döntési folyamatokban 

• a tájékozott beteg intelligens 

• aktív szerepet kíván játszani betegsége ellátásában 

• ismeri betegségének kezelési alternatíváit, azok előnyeit és hátrányait. Kiválasztja a neki megfelelő kezelést, 

és érvel mellette az orvossal való egyezkedés során. 

Az e-korszak orvos-beteg kapcsolata 

Az e-páciens képtelen lenne az orvossal való kapcsolat korábbi formáiba illeszkedni. Tájékozottsága, 

autonómiája és igényessége megköveteli a kölcsönös együttműködésen alapuló részvételt az orvostól is. 

Növekszik a fogyasztói magatartás aránya is az e-betegek közt: az orvoshoz megrendelőként fordulnak és 

szolgáltatást várnak tőle. 

A bizalom kérdése 

„A doktor tudja a legjobban, hogy mi az érdeke a betegnek” ideje elmúlt, de az orvosba vetett hagyományos 

bizalom helyét nem a bizalmatlanság vette át, hanem új típusú „informált bizalom” lép a helyébe. Bár a betegek 
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a neten tájékozódnak, mégis kikérik orvosuk véleményét. Nagy többségük az orvosát tartja hiteles forrásnak, 

csak 19%-uk bízik meg inkább az internetben. 

Ellenállás a változásokkal szemben 

A gyógyítók nehezen fogadják el a gyors és dinamikus változásokat, és lassan alkalmazkodnak hozzá. 

Ellenállásuk ahhoz hasonlatos, ami minden technikai vívmány (telefon, rádió) bevezetését kísérte. Az 

egészségügy rendszerei alapvetően konzervatívak, de ellenállásuk oldódik, és megtalálják az alkalmazkodás 

módját az elektronikus korszakhoz. 

A változások előnyös oldalai 

A világháló megváltoztatja az orvosképzést is, és az orvos-beteg kapcsolat új formáit hozza létre. A betegek új 

típusú önsegítő csoportjai fejlődhetnek ki, orvosi konzultáció mellett. A tájékozott betegek compliance-e javul. 

A megosztott felelősség kiterjed a közös tudás felhasználására is. Elegendő a célzott és rövidebb 

betegtájékoztatás. Az orvos honlapja éjjel-nappal elérhető a beteg számára, ha információt keres vagy kérdése 

lenne. A nagy adatbázisok jelezhetik a valóban hatékony terápiákat, gyógyszereket, így egyre inkább érvényre 

juthat a bizonyítékokon alapuló orvoslás nézőpontja. 

Az orvos viszonyulásmódja az internetes forrásból tájékozott beteghez 

• fogadja pozitív attitűddel az internetről származó információkat 

• figyeljen arra, hogy az információk megbízhatósága és minősége változó 

• tervezze meg a stratégiáját az internetes információk kezelésére (például megkérheti a beteget, hogy a 

személyes találkozás előtt küldje el kérdéseit e-mailben) 

• tekintse értékesnek a beteg közreműködését 

• ne szólja le az interneten található más véleményeket, értelmezze az eltérő tapasztalatok, vagy az eltérő 

egészség-betegség hiedelem keretében 

Az orvos kommunikációs stílusát foglalja össze az 5. ábra, amikor az e-beteg által az internetről összeszedett 

információkat beszélik meg. 

5.50. ábra - 5. ábra: Az orvos kommunikációs stílusa e-betegekkel 

 

8.4.5. Tesztkérdések 

TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 
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A = 1., 2. és 3. válasz helyes 

B = 1. és 3. válasz helyes 

C = 2. és 4. válasz helyes 

D = csak a 4. válasz helyes 

E = mind a 4 válasz helyes 

1. A gyógyítás racionális megfigyeléseken és tapasztalatokon alapult az alábbi kultúrákban 

a. ókori Görögország 

b. ókori Egyiptom 

c. Asszíria-Babilónia 

d. kora középkori Európa 

2. A paternalisztikus orvoslás jellemzői 

a. az orvos tekintélyén alapul 

b. biológiai szemléletű 

c. a betegtől engedelmességet várnak 

d. a kezelésről a beteg dönthet 

3. A biomedikális orvoslás 

a. a betegséget a szervek hibájának tekinti 

b. test-lélek dualizmus jellemzi 

c. a gyógyítás a biológiai működések helyreállítása 

d. patológiacentrikus 

4. Az orvosszerep attribútumai Parsons modelljében 

a. empátiával viszonyuljon betegéhez 

b. az orvos joga a terápiáról dönteni 

c. a terápiás döntés előtt tárja fel betege életkörülményeit 

d. tudását köteles „naprakészen” tartani 

5. A betegszerep attribútumai Parsons modelljében 

a. vállalnia kell felelősségét betegségéért 

b. elvárják motiváltságát a gyógyulás érdekében 

c. joga van önmagát gyógyítani 

d. társadalmi szerepeinek ellátására képtelen 

6. A konszenzus-modell jellemzői 

a. alapelve, hogy az orvos-beteg kapcsolat a gyógyítás folyamatában változik 
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b. a kapcsolatot a betegség természete határozza meg 

c. az orvos-beteg viszony jellegzetes kapcsolati mintákat követ 

d. a konszenzus lényege, hogy a beteg elfogadja az orvosi döntéseket 

7. Aktivitás-passzivitás modell sajátosságai 

a. az orvos teljes felhatalmazással dönt 

b. ágynyugalmat igénylő betegségek esetén tipikus 

c. a beteget fluktuáló tudata miatt traumatikus élmények érhetik 

d. együttműködést várnak a betegtől 

8. Irányító-kooperációs modell sajátosságai 

a. az orvos domináns, instrukciókkal látja el a beteget 

b. a beteg együttműködése beleegyezésén alapul 

c. a beteget emocionálisan is támogatja az orvos 

d. a beteg irreális reményeket fűzhet a gyógyuláshoz 

9. Kölcsönös részvétel modell sajátosságai 

a. súlyos akut betegségekben jellemző 

b. az orvos figyelembe veszi a beteg szempontjait a terápia megválasztásánál 

c. az orvos és a beteg kapcsolatot tart a személyes szférában is 

d. az orvos igényt tart a beteg tapasztalataira 

10. A konfliktus-modellt jellemzi 

a. az orvos és a beteg nem értenek egyet a kezelés módjában 

b. a beteg a saját érdekeit helyezi előtérbe 

c. az orvosnak meg kell osztania erőforrásait 

d. megoldása, hogy a betegnek el kell fogadnia az orvos döntéseit 

11. Az egyezkedési modellt jellemzi 

a. a kontroll fogyasztói jellegű, a beteg kezében van 

b. az orvos figyelembe veszi a beteg pszichoszociális sajátosságait 

c. az információáramlás egyirányú, orvostól a beteg felé 

d. az orvos bevonja a beteget a döntésekbe 

12. A bio-pszicho-szociális orvoslás diszciplínái 

a. egészségpszichológia 

b. pszichoterápia 

c. magatartásorvoslás 
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d. pszichiátria 

13. A bio-pszicho-szociális orvoslás jellemzői 

a. betegközpontú 

b. a gyógyítás egyénre szabott 

c. egészségközpontú 

d. magatartásformáló eszközöket alkalmaz 

14. Milyen sajátosságai vannak az informált döntéshozatalnak? 

a. egyirányú információáramlás a beteg felé 

b. a beteg joga a mérlegelés 

c. az információk orvosi jellegűek 

d. az orvos joga a kezelési döntés meghozatala 

15. Az e-betegek jellemzői 

a. tájékozottak 

b. bizalmatlanok 

c. az orvostól kölcsönös együttműködést kívánnak 

d. középvégzettségűek 
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9. 5.i. Az orvos-beteg kapcsolat zavara, mint az orvosi 
műhiba egyik forrása. – Jegesy Andrea [Szakmai 
lektor: Varga Tibor] 

9.1. 1. Az orvos-beteg viszony 

Bár ebben az alfejezetben is számos jogszabályhelyet megjelölünk, és idézünk, de tankönyvünk alapvető 

célkitűzésének megfelelően arra próbáltunk koncentrálni, hogy mi az, amelyet a leendő orvos, majdani 

gyakorlata során felhasználhat. 

A beteg megjelenése az orvosnál illetve az egészségügyi intézménybe történő befogadásakor olyan ráutaló 

magatartás, amely a beteg és az orvos illetve az egészségügyi intézmény között egy sajátos, kvázi megbízási 

jogviszonyt létesít. Ennek alapján az orvos, illetve az egészségügyi intézmény a betegnek, a betegsége által 

igényelt egészségügyi szolgáltatásokat nyújtja, amelyeket korábban kötött szerződés alapján általában az 

Egészségbiztosítási Pénztár finanszíroz. 

Ennek pénzügyi alapja pedig az a törvényi kötelezés által biztosított egészségbiztosítási díj, amit a beteg is 

fizetett, illetve fizet. A beteg az említett jogviszony alapján joggal igényelheti a szükséges egészségügyi 

szolgáltatásokat. 

Az orvos-beteg kapcsolat azonban elsősorban bizalmi viszony, kezdeményezője a beteg, azon a kölcsönös 

bizalmon alapul, amely beteg és hozzátartozói részéről az orvos illetve az egészségügyi intézmény iránt 

megnyilvánul, azaz, hogy „meggyógyítanak/meggyógyítják újra egészséges leszek/lesz, mert az intézmény 

rendelkezik az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, azaz szakmai tudása, gyakorlata és a 

rendelkezésére álló eszközök ezt biztosítják és az orvos a tudása és gyakorlata alapján mindent megtesz ennek 

érdekében”. 

Az orvos pedig abban bízik, hogy a beteg nemcsak elfogadja, hanem aktívan közre is működik a gyógyítási 

folyamatában, betege betartja az utasításait, mindent megtesz gyógyulása érdekében. 

A gyógyulás-gyógyítás ugyanannak a folyamatnak a két oldala, az orvos és betege egymásra utalt. A beteg meg 

akar gyógyulni, az orvos pedig csak a beteg gyógyítására és nem a meggyógyításra vállalkozott, vagyis az 

orvos nem az eredményéért, hanem a tevékenységért felel. Tehát a gyógyulás-gyógyítás egysége és ellentéte a 

kapcsolatban olyan zavarokat is okozhat, amelyek kihatnak, befolyásolhatják ezt a folyamatot. Az orvost 

kezelések megválasztásában, a beteget pedig az ezekbe történő beleegyezésében. 

A gyógykezelés, a bánásmód, az ápolás, gondozás függvényében a kezdeti bizalom erősödik vagy gyengül. Ha 

a beteg állapota romlik, a beteg bizalma akár megszűnhet és a beteg más orvos gyógykezelését veheti/veszi 
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igénybe, illetőleg az sem ritka, hogy a bizalom a beteg vagy hozzátartozója részéről megszűnik és átválthat akár 

bosszúvá, akár bűnbakkereséssé. 

Ugyanakkor a korábbi paternalista jellegű orvos-beteg kapcsolat, amelyben az orvos a különleges szakismerete 

miatt felsőbbrendű, a beteg pedig alárendelt volt, átalakulóban van. Helyében egyenlő jogokkal rendelkező 

mellérendeltségi kapcsolat van kialakulóban, amelynek egyik alapja az egészségügyről szóló 1997 év CLIV 

törvényben ( a továbbiakban: Eü.tv. ) meghatározott orvos és betegjogok. 

Bár a törvényi szabályozás egyértelmű, a jelenlegi orvos-beteg kapcsolat vegyes rendszernek mondható. 

Megtalálható még a paternalizmus több eleme, de már jelen van a beteg autonómiája is. Ez a kettősség, néha 

feloldhatatlan ellentmondásokhoz, az orvos-beteg kapcsolatban zavarokhoz vezethet. 

Tapasztalatunk az, hogy az orvos-beteg viszony zavara vezet leggyakrabban az un. „orvosi műhiba” perekhez, 

amelynek jogi, etikai, fegyelmi következményei lehetnek. 

A gyógyítás folyamatában a beteget büntetőjogi következményekkel járó foglakozási szabály nem terheli, de a 

beteg/hozzátartozó részéről is jelen lehet a bűntudat a cselekvés, vagy annak elmulasztása miatti negatív 

következményekért való lelkiismeret furdalás, önvád, felelősségérzet. 

„Miért nem korábban mentem az orvoshoz, talán akkor meggyógyultam volna? Miért nem mentem másik, olyan 

orvoshoz, akinek felkészültsége, gyakorlata, orvosok közti rangja elismertebb? Megtettem-e mindent a 

hozzátartozóm gyógyulás érdekében?” Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel való vívódás válthatják ki az egyén 

bűntudatát, amelyet egyedül visel, vagy megoszt, avagy áthárít más(okra), ez utóbbi kettő a bűnbakkeresés. 

A bűnbakkeresők viszont az orvos felelősségre vonását akarják elérni, amely mögött mint ahogy már 

említettem, a bosszú, a bűntudat megosztása és áthárítása, és nem utolsó sorban anyagi érdekek húzódnak meg. 

Ebben közömbös, hogy az orvos megsértett-e olyan foglakozási szabályt, amely az eredménytelenséget okozta, 

valamint az a tőle ( büntetőjogi) vagy az adott helyzetnek megfelelő,(polgári jogi) elvárható gondossága esetén 

nem következett volna be. 

Sajnos a társadalmi környezet is ezt erősíti, és nemcsak ma, hanem több mint 100 évvel ezelőtt is! 

Mikszáth Kálmán (1849-1910, jogi végzettségű ismert és kiváló író és újságíró), nem igazán ismert 

„Bölcsességek az egészségről „ c. cikkében írja: 

„Az orvos valóságos bűnbak. Azt mindenért ütik. Ha kicsibe veszi a beteg baját megharagusznak rá, hogy 

lelketlen kutya, ha nagyba veszi, megharagusznak rá, hogy megrémíti a beteget, és még betegebbé teszi. Ha 

beteg meggyógyul azt mondják , hogy magától is meggyógyult volna, ha nem gyógyul meg, azt mondják az 

orvos rontotta el. Ejh cudar egy pálya ez! Hálára ne számítson az ember.” 

Mikszáth Kálmán ugyan nem volt orvos, de úgy tűnik nemcsak az akkori jelent látta, hanem a jövőbe is látott. 

Persze csak részben volt igaza. A betegek többsége meggyógyul és hálás az orvosának, (amelyet akár 

„hálapénzzel” is kifejezésre juttat.) 

Sajnos az „eredménytelen gyógykezelésnek” annak tényleges okaitól függetlenül pedig nem lehet más 

„bűnbakja” csak az orvos. Ennek létrejöttét a fentieken kívül több tényező befolyásolhatja. 

Ezek többek között: 

• a köztudatban meglévő vélemények Pl. a beteg halálát az okozta, hogy „elkezelték” ha műtét alatt vagy után 

meghal a beteg „ a műtét sikerült csak a beteg nem bírta ki.” 

• az orvos és az ápoló személyzet „felsőbbrendűség”érzése, a beteget és a hozzátartozókat is sértő magatartása, 

lekezelése, alárendeltségének kiszolgáltatottságának éreztetése. 

9.2. 2. Jogi vonatkozások 

A jogszabályban vagy az orvostudomány és az orvosi gyakorlat által elfogadott foglakozási szabály megsértése 

okozta eredmény függvényében büntetőjogi felelősséget megállapító, vagy a nem kielégítő gondosság miatt, az 

okozott kár megtérítése iránti polgári jogi, továbbá etikai eljárást vonhat akár egyidejűleg is maga után 
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Polgári vagy büntetőjogi következmények ún. „orvosi műhiba” esetén lehetnek. Az alfejezet címeként is az 

„orvosi műhiba” fogalmat használtuk, hiszen a mindennapi életben és a sajtóban is ezt látjuk viszont, a peres 

ügyekben, a perbeszédekben a jogászok is ezt használják, azonban a jogszabályokban ilyen fogalom, kifejezés 

nincs. (a kifejezést Virchow használta a „Die Kunstfehler der Ärzte” című tanulmányában, ennek tükörfordítása 

az „orvosi műhiba” – amely azért azt is jelenti, hogy az orvos tevékenységét Művészetnek tekintette - amely az 

orvos objektív felelősségét jelentette, elvonatkoztatva a bűnösségtől, vétkességtől.) 

9.2.1. 2.1. Büntetőjogi vonatkozások 

A nyomozó hatóság a Btk. 171. §-ba ütköző a foglakozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény 

gyanúját megalapozó ügyben folytat le eljárást, tehát büntetőjogilag „orvosi műhiba” akkor állapítható meg, ha 

az orvos, aktív vagy passzív magatartásával a tőle elvárható olyan foglalkozási szabályt szeg meg, amellyel a 

betege életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, sérelmét, vagy halálát okozza. 

A vádemeléssel kezdődő bűntető ügyek nagyobb részében a foglalkozás körében elkövetett foglalkozási 

szabályszegés (többnyire a veszélyeztetés) a vád. Ezekben az esetekben a vádemelést nyomozás előzi meg, már 

ebben a szakaszban igazságügyi orvosszakértőt vonnak be, a vádat az ügyész képviseli, és a bírósági ítéletek 

statisztikája szerint is mintegy az ügyek 50%-ban végződött elmarasztalással. 

A jogszabályok által előírt foglalkozási szabályok megsértése a büntetőjogban, az orvost sújtja ( amely közül a 

legsúlyosabb nyilvánvalóan akár a nagyon ritka letöltetendő szabadságvesztés, gyakoribb annak felfüggesztett 

változata, és a foglalkozástól való eltiltás). 

9.2.2. 2.2. Polgári peres eljárás 

Polgári peres eljárásban kifejezetten, anyagi érdek „fizessenek minél többet” motiválja a Ptk.339 § (1) 

bekezdése alapján indított kártérítési pereket. A kártérítési szabályokra vonatkozóan Lásd 3. m. fejezet. 2.2.1. 

A polgári ügyekben kártérítési eljárás indul, ahol a felperes a beteg, az alperes pedig a gyógyintézet (ritkán a 

vállalkozó orvos), amely ügyekben több esetben nem születik elmarasztaló ítélet. 

A gyógyintézet elleni kártérítési perekben a leírtaknak megfelelően a beteg, vagy hozzátartozója számára kell 

megtéríteni a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát (a Ptk. 2013-ban elfogadott – de jelenleg hatályba még nem 

lépett- rendelkezése szerint a sérelem díját). 

(2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről 3.m.fejezet 2.2.2. 

2:52. § [Sérelemdíj] 

(1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. 

(2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire – különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és 

a kimentés módjára – a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való 

jogosultsághoza jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. 

(3) A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a 

felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel, egy összegben 

határozza meg. 

2:53. § [Kártérítési felelősség]Aki személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt szenved, a jogellenesen 

okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését. 

9.2.3. 2.3. A büntetőeljárás és a polgári per közötti különbségek 

• A büntetőeljárás alkalmával a Btk. 171.§-ában ütköző foglakozási szabály megsértése által előidézett 

veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt az orvos/esetenként más egészségügyi dolgozó, a kártérítés iránti 

polgári perben viszont az orvost foglalkoztató egészségügyi intézmény ellen indul eljárás, 

• a büntető ügyben a sértett érdekeit az ügyész a polgári perben viszont a károsult beteg saját maga, vagy az 

általa megbízott ügyvéd képviseli, 
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• a bizonyítási teher a büntető ügyben az ügyészre hárul, neki kell az orvos bűnösségét bizonyítani. A 

megvádolt orvos mindaddig ártatlan, amíg a bűnösségét jogerős bírói ítélet meg nem állapítja. A polgári 

perben viszont a felperest ( a beteget) terheli az, hogy bizonyítsa, hogy az orvos /gyógyintézet 

beavatkozása/mulasztása következtében valamilyen károsodás következett be. 

• Az alperesnek (kórháznak) ezt kell bizonyítania, hogy úgy járt el, az adott esetben elvárható volt, e kérdésben 

tehát bizonyítási teher megfordul. 

• Ugyanakkor a sokszor évekig húzódó peres eljárás során az orvosnak – még ha továbbra is eredeti 

munkakörében dolgozik – a „feje felett lóg a Damoklesz kardja” – rendkívüli presztízsveszteséget okozva, 

szorongást kiváltva. Az sem ritka, hogy az orvost munkáltatója beosztásából felmenti. 

9.2.4. 2.4. Az Egészségügyi Törvény 

Ahogy azt az előzőekben írtuk, az orvos-beteg kapcsolatot létrehozó jogviszony tartalmát rögzítő jogszabályok 

közül a legfontosabb, az 1997 év CLIV törvény, amely meghatározza az orvos és betegjogokat, orvostudomány 

mindenkori állása szerint meghatározott és az orvosi gyakorlatban elfogadott szakmai szabályokat. 

Érdemes megjegyezni, hogy Magyarország törvényhozása mindig elöl járt az Egészségügyi Törvények 

megalkotásában. Az 1876 évi XIV. Tv. Az egészségügyről csaknem 100 évig volt hatályban (persze azért sok 

módosítással), és példaként szolgált több európai országnak is, hiszen következő egészségügyi törvényünk az 

1972 évi II. Tv., amely 25 évig, 1997-ig volt hatályban. 

Főleg az utolsó 20 évben jelentős változáson ment át az orvos-beteg viszony, és amíg a csaknem 140 évvel, sőt a 

25 évvel ezelőtt készült törvény elsősorban az egészségügy és az orvosok részéről határozta meg az 

egészségüggyel kapcsolatos feladatokat, addig az 1997 évi CLIV évi az 1994-ben kiadott „WHO deklarációja a 

betegek jogairól” című munkán alapuló inkább betegjogi törvény. 

9.2.4.1. 2.4.1. Az orvos kötelezettségei 

Utalunk arra, hogy az orvos számára ezen legfontosabb jogszabálynak azért van jelentősége, mivel mind a 

büntető, mind a polgári peres (vagy akár peren kívüli) eljárásban alapvető kérdés, hogy az egyéb foglalkozási 

szabályokban foglaltakon kívül orvos megszegte-e az Egészségügyi Törvényben ( 1997 évi CLIV Tv) leírt 

foglalkozási szabályokat. 

Az orvos-beteg viszonyban alapvető az, hogy az orvosi beavatkozás döntően a beteg tájékozott beleegyezésén 

alapul. 

A polgári peres eljárásban egyre nagyobb szerepet kap az, hogy Eütv . 13-14 §-ai részletesen szabályozzák a 

beteg tájékoztatáshoz való jogát, amelynek az orvos által való teljesítése szükséges előfeltétele a beteg az 

ellátásához való beleegyezésének vagy megtagadásának 

Az orvos, illetve az intézmény felelőssége akkor állapítható meg, ha a beteg a megfelelő tájékoztatás hiányában 

nem rendelkezett a döntéséhez szükséges információkkal. 

Az orvos tájékoztatási kötelességét az Eütv.13.§ beteg tájékoztatási jogáról szóló rendelkezései határozzák 

meg. 

Eütv.”13 § (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. 

(2) A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon 

a. egészségi állapotáról, beleértve annak orvosi megítélést, 

b. a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, 

c. a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és 

kockázatairól, 

d. a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, 

e. döntési jogáról a javasolt vizsgálatok beavatkozások tekintetében, 
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f. A lehetséges eljárásokról és módszerekről, 

g. az ellátás folyamatáról és varható kimeneteléről, 

h. a további ellátásokról, valamint 

i. a javasolt életmódról. 

(3) A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően további kérdéseket feltenni.(...) 

(...) (8) A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon , figyelemmel korára, iskolázottságára, 

ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz 

szükség estén és lehetőség szerint tolmácsot vagy jelnyelvi tolmácsot biztosítsanak.(...)” 

Tehát a beteg tájékoztatása a kezelő vagy a beavatkozást végző orvos kötelessége, amelynek lényege: 

• a beteg megértse az orvos által elmondottakat, 

• oktató jelleg nélküliség, (nem az orvostan-hallgatóknak tart az orvos előadást), 

• erőszaktól, fenyegetéstől és minden olyan befolyástól való mentesnek kell lennie, amely a beteget szabad 

döntésében befolyásolná, 

• mindenre kiterjedő, teljes legyen, a beteg rendelkezzen minden olyan információval, amely a szükséges a 

beleegyezéséhez vagy annak megtagadásához. 

A (8) bekezdés határozza meg az orvos által adott, a beteg által is megérthető tájékoztatás egyes elemeit. Ilyen 

többek között a beteg iskolázottsága, amelynek meg kell felelni a tájékoztatásnak. (Ugyanakkor meg kell 

jegyezni, hogy a beteg azonosságát megállapító adatok körében, nem köteles iskolázottságáról számot adni.) 

A jogi meghatározottságon túlmenően tehát azt érdemes hangsúlyozni, hogy az orvos-beteg kapcsolatban 

alapvetően az orvos a meghatározó. Ő a szakember, akitől a laikus beteg páciens segítséget meggyógyítását 

kéri. Ez viszont nem jelent alárendeltséget, mert, minden orvosi beavatkozáshoz - szóban, írásban vagy ráutaló 

magatartással- beteg előzetes beleegyezése és nem utólagos jóváhagyása szükséges. 

A beteg beleegyezése nem az orvos felelősségét általánosan kizáró ok, mert az csak az orvos által közölt 

diagnosztikai és terápiás módszerek alkalmazásra és azokkal együtt járó ismert és rejtett kockázat alapján 

bekövetkezett káros következményekre is csak akkor terjed ki, ha az ellátásban részvevők így az orvosok is „ a 

tőlük” illetve „az adott helyzetben” elvárható gondossággal járnak el, betartva a foglakozási szabályokat, ezzel a 

beavatkozással szükségszerűen együtt járó sérelem okozásának jogellenességét, kizárva az azokért való 

felelősségüket. 

A beteg beleegyezése csak akkor joghatályos, ha megfelel az alábbi feltételeknek: 

• a beleegyezést adó beteg, megfelelő ítélőképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik, birtokolja a 

döntéséhez szükséges információkat, 

• beleegyezése erőszaktól, fenyegetéstől és egyéb befolyástól mentes, önkéntes, komoly, egyértelmű és 

bármikor indoklás nélkül visszavonható legyen, 

• a beleegyezés megadása a cselekvés vagy attól való tartózkodás előtt vagy alatt és ne utólag történjen, vagyis 

a beleegyezés nem tudomásul vétel. 

A beleegyezést - kivéve a Eütv -ben meghatározott sürgős eseteket - nem lehet vélelmezni, kiterjeszteni vagy 

módosítani. 

A beleegyezés feltételei konjuktívek, amely azt jelenti, hogy valamennyi szükséges, bármelyik feltétel hiánya 

estén a beleegyezésnek nincs joghatása, úgy kell tekinteni mintha a beteg a beleegyezését megtagadta volna, 

következésképpen ezen esetben minden beavatkozás jogellenes, amelynek büntető, polgári, munkajogi 

következményei lehetnek. 

Ugyanilyen jogkövetkezményekkel járhat, ha a beteg tájékoztatása nem felel meg az Eütv. 13 § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek. 
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A tájékoztatás egyéniesítése azt jelenti, hogy legyen: 

• szakmailag korrekt, valósághű, reális, ne okozzon sem kilátástalanságot, sem túlzott teljesíthetetlen 

reményeket, érthető világos, empatikus, bizalmat erősítő, 

• feleljen meg a beteg ismereteinek, valamint 

• a tájékoztatás feleljen meg a szükségesség és az elégségesség elveinek. 

A szükségesség az jelenti, hogy a tájékoztatás, amely történhet szóban és írásban , semmi mással nem 

helyettesíthető vagy pótolható. 

A tájékoztatás akkor felel meg az elégségesség elvének, ha a beteg döntése belső meggyőződéséből fakad, az az 

érdekeinek megfelelő. 

A beteg önrendelkezési jogát az Eütv. 15-19. §. -ai szabályozzák. Ennek lényeges eleme, hogy joga van arra, 

hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen, a társadalombiztosítási ellátás keretében joga 

van arra, hogy az alapellátást (háziorvosi ellátást) megválaszthatja, de ez a jog nem terjed ki arra, hogy a 

továbbiakban joga lenne a kezelését végző orvost vagy az őt ellátó gyógyintézetet megválasztani 

9.2.4.2. 2.4.2. A beteg kötelezettségei 

Az orvos-beteg viszonyban – különösen a ma már elvárt partneri viszonyban – a betegnek is van szerepe. 

Az Eütv. nagyon kevés szakaszban (§-ban) határozza meg a beteg kötelezettségeit (és ugyanakkor nagyon 

kevés az orvos jogaira vonatkozó szakasz). 

Néhány – betegre vonatkozó jogszabályi vonatkozást itt idézünk 

A beteg önrendelkezési (Eütv.15 §-19 §), ellátás visszautasítási (20 §-23 §) intézmény elhagyási joga (Eütv.12 

§) nem csak befolyásolja, hanem megakadályozhatja az orvost hivatásbeli jogának és kötelességének 

teljesítésében, amely a beteg állapotának nemcsak a romlásához, hanem még a halálához is vezethet. A 

következményekért való felelősség ekkor viszont nem az orvost, vagy az egészségügyi intézményt, hanem 

kizárólag a beteget terheli. 

A beteg kötelezettségeit az Eütv. 26 § határozza meg. 

„(1) A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó 

jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét. 

(2) A beteg –amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi- köteles az ellátásában közreműködő 

egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni: 

a) tájékoztatni őket mind arról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv 

elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről gyógykezeléséről, 

gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről.” 

A törvény (1) bekezdésében meghatározott jogszabály ismeret megkövetelésével a jogalkotónak az volt célja, 

hogy a betegek ennek alapján az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor az azokban foglaltaknak 

megfelelő magatartást tanúsítsanak. 

A (2) bekezdés a) pontjában - a többi pontokban, valamint a (3) bekezdésben- meghatározott tájékoztatási 

kötelesség megvalósítása viszont a beteg és az egészségszolgáltatásban résztvevőkön, elsődleges az orvos-beteg 

kapcsolaton múlik. 

Az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV törvény 26 § (2) b) pont értelmében tájékoztatni köteles őket- saját 

betegségével összefüggésben- mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, így különösen a 

fertőző betegségekről és a foglakozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, 

c) az egészségügyért felelős miniszter ( a továbbiakban:miniszter) rendeletében foglalt fertőző betegségek 

esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkapta, illetve akiket megfertőzött, 

d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról, 
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e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani, 

f) a gyógyintézet házirendjét betartani, 

g) a jogszabályban előírt térítési díjat megfizetni, 

h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. 

(3) A beteg köteles a jogszabály által előírt vagy jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat 

megfizetni. 

9.2.4.3. 2.4.3. Az orvos jogai az orvos-beteg viszonyban 

A fentiek azt is jelentik, hogy a gyógyítás az orvos és a beteg közösen hozott döntésén alapul. 

(Nem minden beteg veszi igénybe az orvos által nyújtott szolgáltatásokat, vannak, akik öngyógyítást vállalják, 

mások csak már a végső estben keresik meg az orvost, azoknak a száma sem csekély, akik képzelt betegséggel 

vagy szimulánsként veszik igénybe az orvost). 

Ugyanakkor az orvosnak minden hozzá fordulót fogadni kell és csak az Eütv.131 § és 132 §- ban meghatározott 

estekben tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltatást. E szakaszok alkalmazása esetén az orvos-beteg 

kapcsolat gyakorlatilag nem jön létre. 

A törvény szerint az orvos gyógykezelést megtagadási jogának három formája van: 

1. kötelező: az orvosnak nincsen mérlegelési lehetősége, ezekben az estekben az orvos nem dönt, hanem csak a 

törvény rendelkezéseit végrehajtja, 

2. vizsgálat eredményéhez kötött, 

3. fakultatív lehet, ezekben estben az orvost diszkrecionális döntési joggal rendelkezik 

ad. 1.) Kötelező az ellátás megtagadása, a betegek védelmét szolgálja, erre akkor kerülhet sor, ha az orvos: 

• a beteg ellátására bármilyen okból alkalmatlan, 

• az igényelt/kért ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik 

ad. 2.) Ha vizsgálat eredménye alapján megállapítható: 

• beteg orvosi ellátást nem igényel, 

• javasolt/kért kezelés szakmailag nem indokolt, 

• a szükséges ellátásnak nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételei, 

• beteg állapota nem igényel azonnali beavatkozást. 

ad. 3.) az orvos mérlegelési joga alapján történő megtagadás:, 

• erkölcsi, lelkiismereti, vallási ok, 

• beteg együttműködési kötelezettség súlyos megsértése, 

• a beteg sértő, fenyegető magatartása (kivéve, ha ezt betegsége okozza) következtében az orvos vagy 

egészségügyi dolgozók élete, testi épsége veszélyeztetett. Ilyen esetekben is azonban szükséges ellátásáról 

más egészségügyi intézetben/orvosnál gondoskodni, és azt biztosítani. 

9.3. 3. Az orvosra vonatkozó etikai és viselkedési normák 

Az orvos-beteg viszonyban – sok más szakmától eltérően - alapvető etikai és viselkedési normáknak is meg 

kell felelnie az orvosnak. (Az Orvosi Kamara által 2011 évben megállapított és 2012 január 1-jével hatályba 

lépő Etikai Kódex normái, valamint a társadalom íratlan viselkedési szabályai.) 
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9.3.1. 3.1. Etikai szabálysértés 

Etikai szabálysértés esetén az Etikai Kódex szerint az illetékes etikai bizottságok eljárásaik során szankciókat 

is alkalmazhatnak. Az etikai szabályok több esetben szövődnek az Eü. Tv-ben megfogalmazott normákkal. 

„A Hippokrateszi orvosi eskü” napjainkban is érvényes etikai normákat tartalmaz, 

(…) Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent 

elhárítok, ami ártana nekik . 

Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem , ha kéri , és arra vonatkozólag még tanácsot sem adok.(…) Amit 

kezelés közben látok vagy hallok-akár a kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben-, nem fogom kifecsegni, 

hanem titokként megőrzöm.” 

Ezek a normák ma is beépültek az Eütv-be és az orvos Etikai Kódexbe. 

1. amit a hatályos Orvos Etikai Kódex is tartalmaz a beteg érdeke a legfőbb törvény,( salus aegroti suprema 

lex esto ) 

2. az ún. ne árts! ( primum nil nocere ) elve, amelyet az Eütv. 129 § (2) bekezdése b) pontja az alábbiak szerint 

fogalmaz meg: 

„ a beavatkozások kockázata kisebb legyen az alkalmazás elmaradásával járó kockázatnál, illetőleg a 

kockázat vállalására alapos ok legyen.” 

3. etika szabály, hogy az orvos ne működjön közre a betege öngyilkosságában és az aktív eutanáziában. 

4. Az orvosi titoktartás etikai és jogilag megfogalmazott szabálya. Az Eütv 25.§ (1) bekezdése szerint: 

„A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek az ellátása során tudomásukra 

jutott egészségügyi és személyes adatait / a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék és 

azokat bizalmasan kezeljék”. 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII törvény 20 § alapján a szakmai kamara 

etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. E törvény alkalmazásában etikai vétség 

a. 2 § c) pontja szerinti etikai kódexben foglalt szabályok vétkes megszegése, 

b. az alapszabályban illetőleg a szakmai kamara más belső szabályzatában foglalt vagy a választott tisztségből 

eredő kötelezettségnek vétkes megszegése. 

Etikai vétség miatt az eljárás hivatalból vagy panaszra indul. Első fokon a területi szervezet etikai bizottsága jár 

el. 

Az etikai eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni. 

Beteg nem lehet alanya etikai vétségnek. Az Orvos Etikai Kódex a beteg számára nem írhat elő kötelezően 

semmilyen magatartást. 

A viselkedési szabályok megszegése a szabálytalankodót közvetlen környezetének negatív értékítéletét 

vonhatja maga után. A kisebb- nagyobb közösségben lévő egyén számára nem mindegy, hogy a közösség tagjai 

milyen pl. udvarias vagy udvariatlan személynek tartják. 

9.3.2. 3.2. Viselkedési szabályok formái 

Ezeket a szabályokat azért is idézzük, mivel az orvos-beteg viszonyban és azoknak az „orvosi műhiba” perekre 

gyakorolt hatásában sokszor meghatározó jelentősége van! 

• Az illemszabályok: ide tartoznak a társadalom érintkezés, a jó modor , az udvariasság szabályai. 

• Az etikett: a társadalmi érintkezés viselkedés formáinak társadalmilag illetve a diplomáciában megszabott 

rendszere. 
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• A protokoll: a hivatalos kapcsolatok írott és íratlan szabályinak, szokásainak és formaságainak összessége. 

Az orvosnak kerülni kell a lekezelő, kioktató magatartást. Udvarias, de határozott és következetes fellépése az 

egyébként zavart állapotú betegre megnyugtató hatást gyakorolhat. 

Mint ahogy ezt a Romhányi professzor a POTE Kórbonctani Intézet volt igazgatója hangsúlyozta: „Két jó 

szó többet ér, mint száz recept.” 

5.51. ábra - 1. ábra: „Két jó szó többet ér, mint száz recept.” Forrás: ( 

http://www.jokortv.hu/hirek/akadalyozhatja_a_gyogyulast_az_rossz_orvosi_kommunik

acio) 

 

A beteg nem alárendeltje vagy beosztottja az orvosnak, hanem segítséget váró páciens, aki az orvossal 

egyenjogú, autonóm személyiség. A diagnosztikai és a terápiás módszerek megválasztása az orvos kizárólagos 

joga és felelőssége, ugyanakkor ehhez szükséges a beteg tájékozott beleegyezése. A betegnek viszont 
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tisztelettudó, az orvos szakképezettséget elismerő, az orvos utasításait betartó, a gyógyulását elősegítő 

magatartást kell tanúsítania. 

Az illemszabályok nem foglalkozási szabályok, azoknak az orvos által történő megsértése ugyanakkor az orvos-

beteg kapcsolatban okozhat zavarokat, amelyeknek önmagukban nincsenek sem büntető sem polgári jogi 

következményei, mégis sokszor éppen emiatt indít a beteg vagy hozzátartozója peres eljárást. 

Régi tapasztalat, hogyha jó az orvos-beteg kapcsolat, még komoly ( akár szakmai szabályszegés) hiba esetén 

sem indít a beteg eljárást „hiszen az orvos mindent megtett”, más esetekben pedig a szakmai szabályok pontos 

betartása mellett is elégedetlen a beteg, és úgy érzi az orvos hibázott. 

Az viszont nem kizárt, hogy az illemszabályok megsértése, az orvoshoz méltatlan magatartás, - amely 

veszélyeztetheti az egészségügyi intézmény jó hírnevét - miatt a munkáltató, vagy az etikai bizottság eljárást 

indít, amely az orvos elmarasztalását is jelentheti. 

9.4. 4. Az orvos fegyelmi felelőssége 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII törvény szerint az egészségügyi intézmények orvosai 

közalkalmazottak, következésképpen, ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét 

megszegi fegyelmi vétséget követ el és ellene a munkáltatója a tudomására jutástól számított egy hónapon belül 

fegyelmi eljárást indíthat. Ezen eljárás keretében, vagy ettől függetlenül - ha gondatlanul kárt okoz - hat hónapi 

illetményének megfelelő összeg megtérítésére lehet kötelezni. 

A kártérítésnél a Munka törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. Erre figyelemmel a 2012 .július 1. 

hatályba lépett új Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I törvény 179 § (2) bekezdése szerint a 

munkavállalónak „szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.” 

9.5. 5. Igazságügyi orvosszakértői tapasztalatok 

Az igazságügyi orvosszakértő sajnos már csak azokkal az esetekkel találkozik, ahol az orvos-beteg viszony 

megromlott, a betegnek többnyire kártérítési követelése van, vagy (kisebb arányban) kívánja az orvos 

büntetőjogi felelősségre vonását is. 

Az un.”orvosi műhiba” perekben a büntetőeljárásban már a nyomozás során, majd – amennyiben vádemelés 

történik – természetesen a bírósági szakban is igazságügyi orvosszakértőt kell igénybe venni, hiszen ő 

rendelkezik azzal a szakértelemmel, amely a foglalkozási szabály megszegését bizonyíthatja vagy cáfolhatja. 

A kártérítési követeléseknél a felek akár peres eljáráson kívül is megegyezhetnek (sajnos sokkal kevesebb 

ügyben, mint ami kívánatos lenne, hiszen igazából ez lenne mindkét fél érdeke), az intézmény számára ez 

általában „olcsóbb”, a beteg pedig előbb juthat a pénzéhez, mivel a peres eljárás általában évekig húzódik. 

(olyan ügyben is adtunk véleményt, ahol a káresemény 8 évvel korábban keletkezett, mint a bírósági szak 

befejezése). Ma már éppen emiatt az a gyakoribb, hogy még a peres eljárás előtt a peres felek szakértőt kérnek 

fel, ezen szakvélemény birtokában kéri a felperes a kár megtérítését, illetve a gyógyintézet is szakértőt alkalmaz, 

akár amiatt, hogy mérlegelhesse, milyenek a megegyezés esélyei. 

Ugyanakkor éppen a biztosító az, amely gyakran ragaszkodik a bírósági eljáráshoz (ítélethez), megakadályozva 

a megegyezést. A gazdasági életben működő mediátori, közvetítői eljárás sajnos az egészségügy területén nem 

működik, (részben a megfelelő jogszabályok elfogadásának hiánya miatt), holott több mint száz kiképzett, 

oklevéllel rendelkező „egészségügyi mediátor” van az országban – megoldandó ügyek nélkül. 

Ezen esetekben is igazságügyi orvosszakértő ad véleményt, de az ő tudománya általában az „okozati 

összefüggés” megállapításának tudománya, a szakmai kérdések tekintetében un. szakközreműködő 

(szakkonzultáns) klinikust kér fel, aki az adott ügyben érintett szakterület hivatott képviselője, és a kettőjük 

konzultációja alapján készül el a vélemény. 

A polgári perekben ugyanígy szükséges az igazságügyi orvosszakértő igénybevétele, a szakértőt a bíróság 

rendeli ki, több esetben megjelöli az általa szükségesnek tartott szakközreműködők körét is (előfordult bonyolult 

ügyben, hogy 6 szakközreműködőt jelölt meg) azonban a peres feleknek is joguk van szakértő igénybevételére, 

így az is előfordul, hogy egy ügyben több ( néha akár négy) szakvélemény születik, véleményüket a bíróság 

előtt ütköztetik, illetve a polgári peres ügyekben lehetőség van arra is, az Egészségügyi Tudományos Tanács 

eljáró kijelölt bizottsága is adjon véleményt. 
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A bizonyítékot alapvetően az orvosi dokumentáció képezi, hiszen a gyógyintézet csak ezen módon képes hitelt 

érdemlően igazolni, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. Ezen túlmenően gyakran kerül sor 

felperesen kívül az ügyben gyógyítást végző orvosok, ápolószemélyzet bíróság előtti meghallgatására (sokszor 

több év távlatából végzett gyógyítás esetén), így a szakértő is több száz, néha több ezer oldal tanulmányozása 

valamint a beteg vizsgálata alapján ad véleményt 

5.52. ábra - 2. ábra (Grafika: Poór Viktor Soma) 

 

A bíróságot nem köti egyik, vagy másik szakvélemény sem, így szabadon mérlegelhet a bizonyítékok között, 

azonban ítéletében szükséges indokolnia, hogy mit, miért fogad el. 

5.53. ábra - 3. ábra (Grafika: Poór Viktor Soma) 

 

9.5.1. 5.1. A biztosító (k) szerepe 
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A polgári perekben a gyógyintézet ellen folyik a per, amelyben a biztosító, mint beavatkozó részt vesz ugyan, 

de a bíróságok által esetenként kártérítésként megítélt több milliós összegből a biztosítók helytállása csak a 

szerződésben rögzített összegig, általában esetenként 5 millió forintig terjed, a többit az egészségügyi 

intézménynek kell kifizetni, amit saját magának kell kigazdálkodnia. Ma már Magyarországon is vannak több 

tíz milliós ( akár 50-100 milliós) nagyságrendben megítélt kártérítések, amelyek a betegellátást is hátrányosan 

érintik. 

A Magyar Kórházszövetség elnökének nyilatkozatai szerint az „orvosi műhiba” miatti polgári perek követelési 

összege 4 milliárd forint, amely az egészségügyből történő elvonásokkal együtt az ágazat tevékenységét 

kedvezőtlenül befolyásolja. 

A bíróságok sem a büntetés kiszabásánál sem a kártérítési felelősség megállapításánál nem vizsgálják, a 

sértettet illetve a károsultat mi motiválta a feljelentés illetve a polgári per megindítására, következésképpen sem 

az egyébként erkölcsileg elmarasztalható bosszú, bűntudat áthárítása vagy anyagi haszonszerzése nem képezi a 

tárgyalás anyagát így ezek figyelmen kívül maradnak ( és ezekről nem készülhet semmiféle statisztika) igen 

ritkán – többnyire az alperes indítvány alapján sor kerül a „ káron történő haszonszerzés” vizsgálatára. A sértett, 

a károsult közrehatását viszont a büntetés kiszabásánál enyhítő, a kártérítésnél pedig kármegosztó 

körülményként a bíróságok figyelembe vesznek. 

9.5.2. 5.2. A média szerepe 

Ezekben az ügyekben sem elhanyagolható, a tudósítások alapján úgy tűnik, hogy a 1990 év óta az „orvosi 

műhiba” miatt indult büntető és kártérítés iránti perek száma a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen 

megemelkedett. 

Ugyanakkor évente kb.15 büntető és kb. 300 polgári per indult, ami 100-150 milliós orvos-beteg találkozáshoz, 

de az évente ismertté vált kb. 450 ezer bűncselekményhez, valamint a 2011 évben helyi bírósághoz érkezett 161 

336 polgári peres ügyhöz viszonyítva elenyészően csekélynek mondható. Jelentőségük nem a mennyiségükben, 

hanem a minőségükben van. 

Tapasztalatunk mégis az, hogy ezen felelősségre vonási törekvéseket nagyobbrészt (persze nem minden esetben) 

el lehetne kerülni, ha a beteggel/hozzátartozóval az orvos partnerként leül, számára érthetően és világosan 

mondja el, hogy mi miért történt, mi az általa várt eredménytelenség oka, és mi mindent tett meg az ő 

gyógyítása érdekében. 

9.6. 6. Ajánlások a gyakorló orvosok számára 

A jogi fejtegetések után (éppen a peres ügyekben szerzett tapasztalataink alapján) hangsúlyoznunk kell, hogy 

• az orvos-beteg első találkozója, amely a beteg fogadásának módjával kezdődik a kapcsolat egész idejére és 

tartalmára döntő jelentőségű. El kell oszlatni a betegben meglévő- „meg tudnak- e gyógyítani”- félelmet, és a 

számára szokatlan környezet okozta bizonytalanságot. 

A beteget hagyni kell beszélni, figyelni kell az általa mondottakra, még akkor is, ha azok nem relevánsak, az 

érdeklődés tanúsítása hozzásegíti a beteget zavartságának leküzdéséhez. 

Csak a nyugodt, zavarmentes betegtől várható el, hogy a diagnózis megállapításához elengedhetetlenül 

szükséges információkról az orvost tájékoztassa. Ehhez az is szükséges, hogy az orvos, a beteg megzavarása 

nélkül , közbevetett kérdéseivel a betegtől további információkat szerezzen és egyben ellenőrizze a beteg által 

közöltek valóság tartalmát. 

Az orvosnak tudomásul kell vennie, hogy a beteg nem tudja, hogy betegségének megállapítása érdekében, 

milyen információkat kell az orvos rendelkezésére bocsátani . Következésképpen nem várható el a mindenre 

kiterjedő tájékoztatás adása. Ezért az orvosnak nem csak joga, hanem kötelessége is kérdéseivel megszerezni 

a szükséges információkat. 

Az orvosnak viszont még a kihallgatás látszatát is kerülnie kell. Nem lehet sem zavaró-, sem kereszt-, sem 

olyan kérdéseket feltenni, amely a betegséggel nem összefüggő, a beteg magánéletre, életmódjára, szokásaira 

vonatkoznak, vagy sértik az emberi méltóságot és a jogegyenlőséget. 
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• az információk kölcsönös átadása mindkét felet terheli. Az orvosnak az kötelessége, hogy beteggel közölje 

az általa megállapított diagnózist , annak megállapítása érdekében végzendő tovább vizsgálatok módját, 

végrehajtásukkal vagy elmaradásukkal járó kockázatokat. A terápiát, a vele és elmaradásával járó kockázatot, 

valamint a beteg által tanúsítandó magatartást. 

A gyógyulás és a gyógyítás kétesélyes: 

Az eredményes kezeléshez szükséges hogy 

• az orvos helyes diagnózist és terápiát állapítson meg, 

• a beteg meg akarjon gyógyulni, és tartsa be az orvos utasításait. 

Az orvos, és a beteg csak a saját tevékenységéért tartozik felelősséggel. 

Ha beteg nem tartja be az orvos utasításait és ennek következtében a gyógyulás esélyei csökkentek, gyógyulása 

elhúzódik, súlyos egészségromlása, testi fogyatékossága vagy halála következik be, az orvost sem etikai sem 

jogi felelősség nem terheli, ellene sem etikai sem kártérítés iránti polgári pert, sem büntetőeljárást nem lehet 

indítani. A saját élet, testi épség vagy egészség veszélyeztetése vagy sérelem okozása pedig nem jogellenes 

cselekmény. 

Ugyanez állapítható meg abban az estben is, ha beteg lényeges információt szándékosan elhallgat vagy hamis, 

valótlan információt szolgáltat és ez okozza a diagnosztikai és terápiás tévedés miatt bekövetkezett hátrányokat. 

Mégis volt olyan per, ahol a felperes szülőnő ( 4. terhesség esetén, tehát nem egy tapasztalatlan szülőnőről volt 

szó!) egyetlen esetben, a terhesség megállapításakor ( a 6.héten) volt orvosnál, majd a kitolási szakban 

jelentkezett a gyógyintézetben, ahol már csak a szülés levezetésére volt mód, ezt követően derült ki, hogy 

ikerterhesség áll fenn és a második magzat károsodott volt. A felperesi képviselő azzal érvelt a bíróságon, hogy 

az anyának nem volt kötelessége a terhességi vizsgálatokon résztvenni, de az orvosoknak a jelentkezésekor meg 

kellett volna állapítani az ikerterhességet, - az első magzat esetében ugyan nem, hiszen a kitolási szakban ez már 

nem lett volna lehetséges - de a második magzat esetében korábban kellett volna a császármetszést alkalmazni. 

Ennek az érvelésnek a bíróság helyt adott. 

Mivel a gyógyító tevékenység egy folyamat , ezért a feleknek az az érdekük, hogy közöttük levő kapcsolatnak 

jelentősége fokozódik, minőségileg szélesedik, mélyül és a mindennapok részévé válik. 

A közvetlen kapcsolat a beteg gyógyulásával lezárul ugyan, de nem ér véget. 

A ”hogyan bántak velem,” megjelenik a beteg köszönetében, hálájában- még akkor is ha nem követi pénz adása 

-, valamint az orvosa és az intézménynek ismeretségi körében történő dicsérése, amely az orvos és az intézmény 

jó hírnevét erősítve, valamilyen szinten kihat az orvosok társadalmi elismerésében is. 

A beteg elégedettsége magában hordozza a visszatérésének, valamint hozzátartozói által is az orvos 

igénybevételének a lehetőségét. 

9.6.1. 6.1. Az „orvosi műhiba” perek hatása az orvosra 

Az orvos-beteg viszony zavarainak van egy kevésbé ismert, és főleg kevésbé kutatott fejezete. 

A megvádolt orvos (és ebben a vonatkozásban bár nem mindegy, hogy személyében ténylegesen vádolt, azaz 

büntetőeljárásban vádolt, vagy a gyógyintézeti kártérítés esetén hibásnak, vétkesnek tekintett orvosról van szó ) 

lelkiállapota, szorongása, akár bűntudata, frusztrációja milyen kihatással van a további gyógyítási 

tevékenységére. 

Vajon hogy tekint akár a korábbi, akár később megjelenő betegeire? 

Mennyire képes kezelni ezt a helyzetet? 

Hogy tudja feldolgozni a vádakat? 

Mennyire érzi hibásnak, vétkesnek magát, képes-e a hibát elismerni, ezt a későbbiekben kamatoztatni, vagy 

mindent megtesz azért, hogy bizonyítsa”ártatlanságát”, és elfojtja saját bűntudatát? 
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Milyen jogi segítséget tud igénybe venni? 

Képes-e arra, hogy ezekben az esetekben pszichiáter vagy pszichológus segítségét vegye igénybe, vagy inkább 

menekül a helyzetből? 

A betegek, különösen a hozzátartozók bűntudatával több tanulmány foglalkozik, köztük magunk is 

foglalkoztunk, elsősorban az öngyilkosság kutatás során a hozzátartozókkal készített mélyinterjú kapcsán, de az 

orvosok (ápolószemélyzet) bűntudatával foglalkozó próbálkozásaink rendre csődöt mondtak, hiszen sem a 

megvádolt orvosok, sem a pszichiáterektől nem volt beszerezhető még hozzávetőleges adat sem (legfeljebb a 

tárgyaláson tett vallomás utalt erre). 

Pszichiátriai intézményektől származó adat szerint a megvádolt kollegák ott nemigen jelentkeznek (ritka 

kivételtől eltekintve) – az orvos saját magát gyógyítja? Néhány esetben van tudomásunk arról, hogy 

pszichológus segítségét, azt is többnyire informálisan (baráti úton) segítségbe veszi. Véleményünk az, hogy ez is 

lehet egy „poszttraumás stressz reakció,” amelynek kezelésére már az orvostanhallgatókat fel kellene készíteni. 

A jelenlegi helyzetben pedig az orvos gondolkodása átalakulhat az alábbi formában amely az un. defenzív 

medicina irányába viheti el az orvost. 

5.54. ábra - 4. ábra (Grafika: Poór Viktor Soma) 

 

9.7. 7. Példatár 

Az un. „orvosi műhiba” perekben a jelentős összeget nem a vagyoni, hanem a nem vagyoni kártérítés 

(sérelemdíj) összege jelenti. 

Bár az irodalomjegyzékben is megjelöltük, de itt is érdemesnek tartjuk idézni a magyar és angol ill. 

német nyelvű oktatásban résztvevő hallgatóink részére mivel – megjelent hivatalos statisztikák, kimutatások 

nincsenek - mintegy példatárként idézzük a szerző engedélyével - dr. Dósa Ágnes „Az orvos kártérítési 

felelőssége” c könyvében leírtakat, amely az általa összegyűjtött és a Magyarországon megállapított kártérítésen 

kívül más országok vonatkozásában is kitekintést jelent. 

5.55. ábra - 5. ábra: A megítélt kártérítési összegek folyamatosan emelkednek. Forrás: 

(http://www.willisms.com/archives/2007/02/trivia_tidbit_o_415.html) 
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„Tekintettel arra, hogy a személyiséget sértő, pénzben ki nem fejezhető hátrány pénzbeli kompenzálásáról van 

szó, nincs objektív mérce, amit alkalmazni lehetne a nem vagyoni kártérítés összegének meghatározásakor. 

Jogszabály sehol sem orientálja a bíróságokat ebben a kérdésben, legfeljebb olyan, a jogalkalmazást segítő 

kézikönyvek állnak rendelkezésre, amelyek a bírói gyakorlat feldolgozása alapján próbálnak számszerű 

segítséget nyújtani (pl. a százalékban kifejezett munkaképesség-csökkenéshez tartozó pénzösszeget határozzák 

meg nagyszámú jogerős eset alapján, korrekciós tényezők, mint életkor, nem, foglalkozás stb. 

figyelembevételével). 

Magyarországon ilyen, a gyakorlat számára az összegszerűség tekintetében is orientációt nyújtó igényes 

feldolgozás legutóbb 1992-ben készült.(Lábady Tamás) Azóta az ár- és értékviszonyok is jelentősen 

megváltoztak, de ezen túlmenően a bírói gyakorlat is sok szempontból átalakult (jelentősen módosult például a 

hozzátartozó halála miatti nem vagyoni kár megítélése), így ez a mai bírói gyakorlatot már nem tükrözi. 

Ugyanakkor a peres eljárások gyakorlata még egy tekintetben jelentősen módosult azóta, hogy Lábady Tamás 

publikálta említett munkáját, mégpedig abban, hogy a jelenlegi bírói gyakorlatban alig találunk adatot az 

összegszerűségre, ennek oka pedig az, hogy az esetek jelentős részében a jogalapról hozott döntést követően a 

felek megegyeznek. Ez kisebb részben igaz a vagyoni károk vonatkozóban is, bár itt gyakrabban fordul elő, 

hogy a felek közötti összegszerűségi vitát végül a bíróság ítélettel dönti el. A nem vagyoni károk 

összegszerűsége vonatkozásában azonban nagyon kevés ítélet születik, így erre vonatkozóan nagyszámú ítélet 

feldolgozása alapján sem sikerült olyan adatokat gyűjteni, amely érdemi segítséget jelenhetne a gyakorlat 

számára, így az alábbi adatok inkább csak példának, semmit útmutatónak tekintendők. 

Európában az egyes országok bírói gyakorlata- hasonló tényállások esetében is - meglehetősen nagy eltéréseket 

mutat. 

A német bíróságok igen nagyvonalúak az összegszerűség meghatározása terén, míg Olaszországban csak 

szimbolikus összegekről lehet beszélni (igaz, az olasz jog a vagyoni és a nem vagyoni kár mellett ismeri az ún. 

biológiai kár fogalmát is, amely a testi épség megsértéséért jár). 

Ausztriában csak körülbelül a felét ítélik meg annak, amit hasonló tényállás mellett német bíróságok 

megítélnének. 

Hollandiában hosszú ideig a legmagasabb megítélt összeg jelenlegi pénzben kifejezve 112.500 Euro volt, de 

1992-ben a bíróság ezt jelentősen meghaladó, 375.000 Euro összegű ítéletet hozott (ebben az ügyben egy 

orvostanhallgató a másik beteg vérével szennyezett tűt használt, és a károsultat megfertőzte a HIV-vírussal). 
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Érdekessége az ítéletnek, hogy a bíróság itt jog-összehasonlító munkát is végzett, és a szomszédos államokban 

bevett gyakorlathoz igazította a kártérítés összegét. 

Angliában a súlyos károk esetében nagyjából ugyanazt az összeget ítélik meg, mint Németországban, de a 

közepesen vagy enyhén súlyos károk esetében alulmarad a megítélt összeg. Franciaországban a legnagyobb nem 

vagyoni kártérítési összeget az AIDS-botrány áldozatainak ítélték meg (360.000 Euro körül). 

A rendelkezésre álló adatokból mindenesetre úgy tűnik, hogy Magyarországon a bírói gyakorlat egyelőre 

meglehetősen visszafogott a nem vagyoni kártérítés megítélése terén. A vizsgált esetekben - ahol nem vagyoni 

kártérítés összegszerűségére vonatkozó adat egyáltalán rendelkezésre állt- az egy károsultnak megítélt 

legmagasabb nem vagyoni kártérítés összege tizenötmillió forint volt (2000. évi károkozás). 

Ezt a bíróság traumatológia műtét után fellépő szepszis által okozott súlyos egészségkárosodás miatt ítélte meg. 

A felperes bokájából a korábban, baleset miatt behelyezett fémrögzítéseket távolította el az alperes, a műtétet 

követően súlyos szepszis alakult ki. Ennek következtében a X. háti csigolyától lefelé teljes érzéskiesésben és 

bénulásban szenved, gennyes agyhártyagyulladása következményeként a bal szemére homályosan lát. A 

kialakult idegkárosodás következtében székletét, vizeletét tartani nem képes, mindkét alsó végtagon az izomzat 

petyhüdt bénulása, az alsó végtagokon teljes mozgáskiesés észlelhető, folyamatos gondozást igényel. A korábbi 

életvitelét fel kellett adnia, a festőművészi munkáját nem tudja folytatni, kerekes székben ülve kénytelen leélni 

az életét, mások segítségére utalva. A bíróság a nem vagyoni kártérítés összegét a kár okozásakor fennállott 

értékviszonyok alapján állapította meg, így attól kezdődően késedelmi kamat is terhelte (Fővárosi Ítélőtábla 7. 

Pf. 21.816/2009.). 

Súlyos agykárosodott gyermek esetében (1995. évi károkozás) hatmillió forintot ítélt meg a bíróság. Ebben az 

ügyben nem megfelelő szülésvezetés miatt alakult ki a súlyos oxigénhiányos állapot, amely végül a 

károsodáshoz vezetett (Zala Megyei Bíróság P. 20.195/1997). 

Egy másik ügyben (1992. évi károkozás) a bíróság ötmillió forintot ítélt meg. Itt porckorongsérv-műtét után 

kialakult fertőzés nem megfelelő ellátása miatt mindkét oldali alsóvégtag-bénulás alakult ki, a károsult 

negyvenéves volt. Érdekes, hogy a bíróság a jogerős ítéletben a kár összegének meghatározásakor egyáltalán 

nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy a betegnél a káreseményt követően sclerosis multiplex is kialakult 

(Fővárosi Bíróság 56. Pf. 28.912/2001.). 

A hozzátartozó elvesztéséért a bíróság a feleségnek járó nem vagyoni kártérítés összegét (1993-as károkozás) 

kétmillió forintban, a gyermekeknek járó kártérítési összegét pedig fejenként egymillió forintban határozta meg 

abban az ügyben, ahol a gégefedő tályogos megbetegedése miatt kialakult gégevizenyő következtében halt meg 

a beteg a kórházi osztályon, mert a megfelelő felügyeletéről, megfigyeléséről nem gondoskodtak (Legfelsőbb 

Bíróság Pf. III. 25.204/2000.). 

Abban az ügyben, ahol a beteg halálát az okozta, hogy a gyógyszereket összecserélték, és a spinális 

érzéstelenítés során az orvos az asszisztensnő által felszívott izomlazítót jutatta a gerinccsatornába, a bíróság - a 

teljes családban éléshez való jog sérelme folytán - az elhunyt férjének négy és fél millió forint, a két kiskorú (a 

károkozás idején két és fél éves, illetve egyéves) gyermekének fejenként öt és fél millió forint nem vagyoni 

kártérítést ítélt meg (1999-es károkozás) (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 25.219/2000.). Egy másik ügyben, ahol az 

I. rendű felperes házastársa, a II-III. rendű felperesek édesapja halt meg porckorongsérv műtét során kialakult, 

fel nem ismert és így nem megfelelően kezelt fertőzés következtében (2000-es károkozás), a férfi feleségének és 

születésétől fogva beteg, csökkentlátó, gondozásra szoruló gyermekének fejenként 2,5 millió forint nem vagyoni 

kártérítést ítélt meg a bíróság (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 26.890/2001.). 

A nem vagyoni kártérítést a bírói gyakorlat szerint egy összegben. vagy járadékként kell megállapítani, a kettőt 

azonban nem lehet együttesen alkalmazni. Ugyanakkor a bírói gyakorlat szerint kármegosztás alkalmazásának 

sincs helye, mert nem vagyoni hátrány esetén nincs olyan összegszerűen kifejezhető kár, amely a károsultra 

hárítható, hanem a nem vagyoni kárpótlás összegének a meghatározásánál kell figyelembe venni azt, hogy a 

károsult magatartása mennyiben hatott közre a kár keletkezésében (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 24.734/2000.). 

Az összegszerűség megállapításánál a károsult életkorát is figyelembe kell venni, valamint azokat a fizikai és 

pszichikai hátrányokat, amelyeket elszenvedett, továbbá azokat a maradandó hátrányokat is, amelyek a jövőben 

fennmaradnak, és a felperest megakadályozzák a munkavállalásban, a mindennapi élettevékenységben. A nem 

vagyoni kárpótlás mértékét ezért az ismert hátrányos következmények alapján, a felperes sérült személyiségi 

jogai kárt jelentő következményeit értékelve olyan összegben kell megállapítani, amely alkalmas, mint pénzbeli 

kártérítés, a felperes megfelelő kárpótlására (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 24.951 /1999.). 
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Érdekes szempontot vett figyelembe a nem vagyoni kártérítés összegszerűségének megállapításánál az az ítélet, 

amely a tájékoztatás elégtelensége miatt állapította meg az orvos felelősségét (lágyéksérv miatti heregyulladás, 

majd az egyik here eltávolítása). A bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy „a tájékoztatási kötelezettség 

megsértése miatti jogsértés megalapozza a kártérítési felelősséget, de annak összegszerűségénél 

mindenféleképpen figyelembe kell venni az elsőfokú bíróság által megállapítottakon túlmenően azt is, hogy 

műtéti hiba nem történt". 

Így a bíróság megalapozottnak találta a 200 000 Ft-os összegű marasztalást. A bíróság álláspontja szerint tehát a 

nem vagyoni kártérítés összegszerűségének meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy kezelés körében 

elkövetett mulasztás, vagy a tájékoztatás hiányossága okozta-e a kárt, és az összegszerűséget a károkozás 

jellegéhez kell igazítani, a tájékoztatás elégtelensége esetében kisebb összeget ítélve meg. Ez álláspontom 

szerint egyértelműen arra mutat, hogy a bíróság a felróhatóság fokát igyekszik az összegszerűség megállapítása 

során figyelembe venni, mégpedig úgy, hogy a kezelési hiba esetében ab ovo a felróhatóság magasabb szintjét 

feltételezi. Ez nem egyeztethető össze azokkal a szempontokkal, amelyek általában az összegszerűség 

megállapítását képezik, így nem helyeselhető (Csongrád Megyei Bíróság 2. Pf. 20.603/1997.). 

Sajátos érdeksérelmet kellett értékelnie a bíróságnak a nem vagyoni kártérítés szempontjából abban az ügyben, 

ahol a felperes a korábban hepatitisben szenvedő, vírusmentessé vált a kezelés hatására. A jogerős ítélet nem 

állapított meg kártalanítást a felperesnek arra hivatkozással, hogy meggyógyult a betegségből. A felülvizsgálati 

eljárásban a Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta az ítéletet, mert a vírusreplikáció megszüntetése folytán a 

szakértő csak arra látott esélyt, hogy a betegség nem fog progrediálni, de ebből az is következik, hogy nem 

kizárt a felperes életének későbbi szakaszában a vírusszaporulat ismételt jelentkezése és a kórfolyamat újbóli 

elindulása. A már eddig kialakult májbetegséget a szakértő visszafordíthatatlannak, a létrejött elváltozást 

irreverzíbilisnek tartotta, tehát a felperes gyógyulása nem állapítható meg. Ezért is kell rendszeresen 

ellenőrzésre járnia és diétát tartania. Értékelni kellett a vírusfertőzés aktív idejének fennállott következményeit, 

a hosszabb ideig tartó, és a szervezetet igénybe vevő kezelés tényét, továbbá a kialakult pszichés hátrányokat. 

Ezek súlyos egészségkárosodására utalnak, és ehhez járul a jövőben bekövetkezhető - a betegség kiújulásával 

kapcsolatos - bizonytalanság tudata. Ezért összességében hárommillió forint kártérítés megítélését látta 

indokoltnak (BH 2008. 117.) a bíróság. 

Újszülött gyermek elvesztése esetén a bíróság a nem vagyoni kártérítés összegének meghatározása során 

figyelembe veszi azt, hogy a szülők és a gyermek közötti érzelmi, lelki kapcsolat nem tudott igazán kiteljesedni, 

amelynek eredményeképpen a felperesek lelki sérelme, bánata az ítélethozatal idejére jelentősen enyhült, 

egészségük nem károsodott, lehetőségük van arra, hogy újra gyerekük szülessen, mindennapi életük rendeződött 

(Csongrád Megyei Bíróság P. 21.470/1994; Legfelsőbb Bíróság Pf. IV. 22.305/1995.). 

A súlyosan agykárosodott gyermek születésével a szülők személyiségi jogainak sérelmét a Legfelsőbb Bíróság 

így fogalmazta meg: 

„A károkozással az az alapvető személyiségi joga sérül az I. rendű felperesnek, hogy egészséges gyermeket 

nevelhessek fel, akivel családi életet élhet, és a kialakult helyzet miatt nem számíthat gyermeke majdani 

támogatására sem." (Legfelsőbb Bíróság Pf. III. 22.306/1995.) 

Problémás lehet, hogy a Down-kórral született gyermek féltestvérei jogosultak lehetnek-e kártérítésre, 

amennyiben a Down-kór felismerésének elmulasztása felróható az egészségügyi szolgáltatónak. A megyei 

bíróság álláspontja az volt, hogy a féltestvéreknek azért nem ítélhető meg kártérítés, mert az alperes mulasztása 

a terhességmegszakítás esélyének elvesztésében, a tájékoztatás elmaradásában írható körül, nem pedig a 

fogyatékosan megszületett gyermek jelenlegi állapotában. Ezért a testvéreket kár nem érte. A Legfelsőbb 

Bíróság nem értett egyet ezzel az okfejtéssel, mert álláspontja szerint a féltestvéreknek az egészséges családban 

éléshez fűződő személyiségi joga sérült és kimutatható hátrányuk keletkezett a genetikai károsodással 

megszületett testvérrel való egy családban élés következtében (Pfv. III. 20315/2009.). 

A házasélet nehezítettsége, és a fiatal életkorban a további gyermekek világrahozása lehetőségének elvesztése 

mindkét házastárs vonatozásában megalapozhatja a nem vagyoni kártérítés iránti igényt. Így szülés után fellépő 

szeméremcsont-szétválás nem megfelelő ellátásával okozati összefüggésben kialakult maradványállapot 

(mozgási nehézség, a házasélet elnehezülése, a további gyermekszülés esélyének az elvesztése) alapján a 

feleségnek 1,8 millió forint, míg a férjnek 500 ezer forint nem vagyoni kártérítést ítélt meg a bíróság (1993-as 

károkozás) Pesti Központi Kerületi Bíróság 36. P. 87.145/1994.). 

Az egyik here elvesztéséért - az antibiotikus kezelés késedelmes elkezdése miatt - való kárpótlás összegét a 

bíróság -1996-os károkozás esetében 800 ezer forintban állapította meg, itt figyelemmel volt a felperes fiatal 
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életkorára, de arra is, hogy az egyik here elvesztése inkább csak pszichés, mint funkcionális problémákat 

okozhat (Fővárosi Bíróság 56. Pf 27.194/2001.). 

A hepatitis C fertőzés által okozott megbetegedés is az egészséghez aló jog sérelmét jelenti, és megalapozza a 

nem vagyoni kártérítés iránti igényt. A betegség a Legfelsőbb Bíróság megfogalmazása szerint a kívülállók 

szemében elrettentő, riasztó típusú és veszélyesnek tekintett, gyakorlatilag gyógyíthatatlan betegség. 

(Legfelsőbb Bíróság Elvi Határozatok 863), melyre tekintettel a bírói gyakorlat általában hárommillió forint 

nem vagyoni kártérítést ítél meg. 

Különösen nehéz lehet a nem vagyoni károk összegszerűségének megítélése abban az esetben, ha a károsult 

életpályája a káreseménykori életkora miatt még nem meghatározható. Egy magyar bírósági ítéletben, ahol egy 

mindössze egynapos csecsemő sérült meg azért, mert a kórház a gondozási kötelezettségét elmulasztotta, és a 

gyerek keze beszorult a hősugárzóba, égési sérüléseket szenvedett, a kisujj körömpercét elvesztette, a bíróság a 

nem vagyoni kártérítést járadék formájában állapította meg, tekintettel arra, hogy a felperes kora miatt a 

sérülésnek a felperes személyiségkárosító hatása ma még nem mérhető fel (Pesti Központi Kerületi Bíróság 12. 

P. 91.877/1993. Köles 35-37). 

A gyermekszülésre való képesség elvesztése is nem vagyoni kártérítés megítélésére ad alapot. Egy magyar 

ügyben, ahol a szülésvezetés közben számos felróható mulasztás történt (szülésvezetés módjának nem megfelelő 

megválasztása, császármetszés alkalmazásának elmulasztása, a fájáserősítő infúziónak a kívánatosnál magasabb 

cseppszámmal történő alkalmazása), és ezért az előző császármetszés hege szétvált, a lepény a hasüregbe került, 

végül a méhet függelékei nélkül el kellett távolítani, a bíróság a nem vagyoni kártérítés körében értékelte a méh 

elvesztésével kapcsolatos károkat is. A bíróság a méhét elvesztett nőnek kétmillió forint, a férjének egymillió 

forint kártérítést látott indokoltnak (1994-es károkozás), de ebben az összegben már benne foglaltatott az 

oxigénhiányos gyermek felnevelésével kapcsolatos, életelnehezülésből adódó kár is (Pesti Központi Kerületi 

Bíróság 9. P. 87.089/1996.). 

A bíróság indokoltnak látta a nem vagyoni kártérítés megállapítását annak ellenére, hogy a sérülés szövődmény 

nélkül gyógyult, de csak azért, mert a felperes állapotában - egy korábbi balesetből kifolyólag mindkét lábát 

amputálták - a kulcscsonttörés fokozott hátrányt jelentett addig is, amíg az meggyógyult (Szegedi Városi 

Bíróság 13. P. 20.343/ 1995. in: KÖLES, T.: Nem vagyoni kár. 17.). Egy másik, szintén publikált ítéletben 

azonban a bíróság ellentétesen foglalt állást: ugyan megállapította, hogy a jogerős ítélet törvénysértő, mert 

elutasította a felperes nem vagyoni kártérítés iránti igényét azzal az indokolással, hogy „a nem vagyoni kár nem 

fájdalomdíj (sic!), annak megítélését nem alapozzák meg a hosszú kórházi kezelés és az esetleg elszenvedett 

fájdalmak". A Legfelsőbb Bíróság indokoltnak látta a nem vagyoni kártérítést ebben az esetben, de csak azért, 

mert a felperes a hosszas kórházi kezelésen kívül egyéb hátrányokat (járászavar, fokozott fáradékonyság) is 

elszenvedett. A Legfelsőbb Bíróság is megállapította: „önmagában az, hogy a felperes elszenvedett sérülése 

fájdalommal járt és hosszabb orvosi kezelést tett szükségesség, még nem alapozná meg a nem vagyoni kár 

megtérítése iránt támasztott kereset jogszerűségét" (Legfelsőbb Bíróság P. törv. III. 20.635/1988.). 

Nem vagyoni kártérítést ítélt meg a bíróság abban az ügyben is, ahol a felperes a kórházban leesett az ágyról, de 

a testi épsége nem sérült. A beteg a kórteremben egyedül volt, és a földről a nővérhívót nem érte el, 

kiszolgáltatottan kellett elviselnie ezt a méltatlan helyzetet, viszonylag hosszabb ideig, míg végül egy nővér 

bejött a kórterembe. A bíróság a nem vagyoni kártérítés iránti igényét (hetvenezer Ft) egyrészt azért látta 

megalapozottnak, mert ez a kiszolgáltatott helyzet átélése önmagában sértette a személyiségi jogait, másrészt a 

leesés visszavetette a gyógyulását, további vizsgálatokon kellett részt vennie (Fővárosi Bíróság 56. Pf. 

23.283/2000.). 

9.7.1. Tesztkérdések 

1. Az orvos büntetőjogi felelősségének megállapításakor vizsgálják (A) 

A. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést 

B. „Orvosi műhiba” elkövetését 

C. A legnagyobb gondosság betartását 

2. Az orvos elleni büntetőeljárás során kinek kell bizonyítani azt, hogy az orvos a foglalkozás szabályait 

megszegte? (B) 

A. A sértettnek 
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B. A nyomozó hatóságnak 

C. Az orvosnak kell bizonyítania, hogy nem bűnös 

3. Az orvos polgári jogi felelősségének vizsgálatakor (B) 

A. A hatóság (rendőrség, ügyészség) nyomoz 

B. Polgári bíróság előtt folyik a bizonyítási eljárás 

C. Az orvosi kamara vizsgálja a felelősséget 

4. A gyógyintézet polgári jogi felelősségének vizsgálatakor az alperesnek (általában a gyógyintézetnek) 

kell bizonyítani, hogy (C) 

A. nem származott a betegnek kára 

B. nincs okozati összefüggés a kár és a beavatkozás között 

C. úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, azaz felróhatóság hiányát 

5. Mit jelent a beteg önrendelkezési joga? (A) 

A. Joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen 

B. Joga van a kezelését végző orvost megválasztani 

C. Joga van az őt ellátó gyógyintézetet megválasztani 

6. Mit jelent a beteg tájékoztatáshoz való joga? (B) 

A. Általános tájékoztatást kell kapnia betegségéről 

B. Egyéniesített formában, teljes körű és részletes tájékoztatásra van joga 

C. Közölni kell vele a beavatkozás legkisebb, akár ezrelékes mértékű kockázatát is 

7. Az orvos beteg kapcsolat (A) 

A. Bizalmi viszony 

B. Alárendelt viszony 

C. Szerződési viszony 

8. A polgári peres eljárásban az „ orvosi műhiba”is perekben is a kártérítés feltételei (C) 

A. kizárólag a jogellenesség 

B. kizárólag a kár megléte 

C. Mindkettő 

9. A Polgári jogban az „ orvosi műhiba perekben„ is kártérítés feltételei körébe tartozik  (A) 

A. A felróhatóság bizonyítása 

B. Elegendő a károsult panaszainak rögzítése 

C. Elegendő az orvosi leletek becsatolása 

10. A beteg tájékozott beleegyezése azt jelenti  (B) 

A. A beteggel aláíratják a beleegyezési nyilatkozatot 
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B. Felvilágosítást jelent a beteg részletes, mindenre kiterjedő, az előnyöket és hátrányokat is magában foglaló 

tájékoztatása 

C. Elegendő a hozzátartozó beleegyezése cselekvőképes beteg esetén is 

11. A tájékoztatás kinek a kötelessége (C) 

A. Az intézményvezetőnek 

B. Kizárólag annak a kezelőorvosnak, aki a sérülsét, vagy betegséget kezeli 

C. Valamennyi, a kezelésben részt vevő orvosnak ( labor, rtg., kezelőorvos) 

12. Van-e a betegnek kötelezettsége saját egészségügyi ellátásában? (B) 

A. Nincs ilyen kötelezettsége, ez kizárólag az orvos/gyógyintézet feladata 

B. Köteles tájékoztatni a gyógyintézetet/orvost korábbi betegségeiről, gyógyszerszedéséről ( Az Eü. Tv. 26§ 

alapján) 

C. A beteg dönti el, hogy miről tájékozat 

13. Megtagadhatja-e az orvos a betegellátást? (B) 

A. Soha nem tagadhatja meg 

B. A törvény által meghatározott esetekben megtagadhatja ( pl. illegális abortusz végzése) 

C. Bármikor megtagadhatja 

14. Etikai szabályokat meghatározza (C) 

A. Törvény határozza meg 

B. A Btk határozza meg 

C. Az Orvosi Kamara Etikai Kódexe határozza meg 

15. A Biztosítók szerepe az. un.”orvosi műhiba perekben” (C) 

A. Meghatározó a peres eljárásban un. „orvosi műhiba „ perekben 

B. A biztosítónak nincs szerepe ezekben a perekben 

C. A biztosító beavatkozóként játszik szerepet a peres eljárásban 

Irányadó jogszabályok 

• 1876. évi XIV. közegészségügyi törvény. 

• 1936. évi I. törvénycikk az orvosi rendtartásról. 

• 1959. évi 8. számú törvényerejű rendelet az orvosi rendtartásról. 

• 1972. évi II. törvény az egészségügyről. 

• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. 

• 1994. évi XXVIII. törvény az Orvosi Kamaráról. 

• 1996. évi LXIII. törvény az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról. 

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről. 
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• 62/1997. (X1L21.) NM rendelet az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének 

egyes kérdéseiről. 

• 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási 

ellátásról. 

• 1998. évi XXII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról. 

• 1999. évi LXXI. törvény az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról. 

• 2000 évi C. Törvény A Büntetőtörvénykönyvről 

• 1/2004. (L5.) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátójogi és a gyermekjogi képviselő működésének 

feltételeiről. 

• 12/2005. (IV21.) EüM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 

kérdéseiről szóló 47/2004. (V 11.) ESzCsM rendelet módosításáról. 14/2005. (V 2.) EüM rendelet az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X.30.) 

ESzCsM rendelet módosításáról. 

• 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértők tevékenységéről. 

• 2013. évi V. törvény (II.11.) A Polgári Törvénykönyvről 

Felhasznált irodalom 

Bar, Christian: Schmerzensgeld in Europa. in: Ahrens. H. J. (Hrsg.) Festschrift für Erwin Deutsch. Carl 

Heymans Verlag. Köln. 1994. 27-43. 

Dezső L. :Az orvos büntetőjogi felelőssége. BM Könyvkiadó. Budapest. 1979. 24. 

Dósa Á. : Tájékozott beleegyezés az Európai államok jogában és a nemzetközi dokumentumokban. Acta 

Humana, 1996. 25. szám 47-61. 

Dósa Á. : Az orvos kártérítési felelőssége. HVG-ORAC. Budapest. 2004 

Dósa Á.: Az orvos kártérítési felelőssége c. HVG-ORAC. Budapest 2010 

Engljahringer D.: ärztliche Aufklärunglpflicht vor medizinischen Eingriffen. Wien. Orac. 1996. 82. o. 

Eörsi Gy.: A jogi felelősség alapproblémái. A polgári jogi felelősség. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1961. 430. 

Eörsi Gy. :Elhatárolási problémák az anyagi felelősség körében. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

Budapest.1962. 63. 

Furrow B.R,. Greaney T.H.L., Johnson S. H., Jost TS, Schwarcz R.L. : Health Law. West. St. Paul. 2000. 

Giesen D.: Arzthaftungsrecht. Tübingen: Mohr. 1995. 35. 

GIatz C. H. :Der Arzt zwischen Aufklárung und Beratung. Duncker&Humblot. Berlin. 1996. 23-25. 

Honsell H. : Handbuch des Arztrechts. Zürich. 1994. 122-123. 

Honsell H. Schweizerisches Haftpflichtrecht. Schulthess. Zürich. 2000. 105-6. 

Horváth T. : Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelme. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 

1965. 415. 

Igazságügyi orvostan Szerk:Sótonyi Péter Semmelweis Kiadó Bp.2005. 

Jakobsen A., Holdaas H., Leivenstad T.: Ethics and safety of living kidney donation. Transplant Proc 2003 May; 

35(3): 1177-1778. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1246  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kassai B, Szőke S. :Az orvosi felelősség. Budapest. Grill.1938. 3-4. 149. 

Keeton W P, Dobbs DB, Keeton RE, Owen DG. :Prosser and Keeton on the Law of Torts. West. St. Paul. 

Minnesota. 1984. 188-9. 

Koch BA, Koziol H.: Compensation for Personal Injury in a Combibliomsettive Perspective. Springer. Wien. 

New York. 2003. 364-5. 

Kovács J. A modern orvosi etika alapjai. Medicina. Budapest. 1997. 488. 

Kovács J. Az orvosi beavatkozásokba való tájékozott beleegyezés elve a modern orvosi etikában. Lege Artis 

Medicinae. 1993. 6-7. sz. 

Koziol H.: Österreichisches Haftpflichtrecht. II. Manz, Wien. 1984. 120. o. 

Köles T.: A nem vagyoni kár. HVG-ORAC. Budapest 1997. 

Köles T. :Orvosi műhiba perek. HVG-ORAC. Budapest 1999. 

Lábady T. : A nem vagyoni kárpótlás iránti igények a bírói gyakorlatban. Elte Jogi Továbbképző Intézet. Bp. 

1986 26. 

Lábady T. : A nem vagyoni kárpótlás és elégtétel funkciója - a felelősségbiztosító nézőpontjából. Novotni 

Emlékkönyv. Miskolc. 1991. 209-217. 

Lábady T. : A nem vagyoni kártérítés funkcióiról. Biztosítási Szemle. 1991. 11-12. szám. 4-16. 

Lábady T. : A nem vagyoni kártérítés újabb bírói gyakorlata. ELTE Jogi Továbbképző Intézet. Budapest. 1992 

Lábady T. : A nem vagyoni kártérítéssel kapcsolatos bírói gyakorlat legújabb tendenciái. Biztosítási Szemle. 

1992. 7-8. szám. 4-30. 

Lábady T. : A nem vagyoni (ideális) kártérítés a középkorban. Magyar Jog 1993. 577-582. 

Lábady T. : A nem vagyoni érdekek védelmének francia útja: le dommage moral. Jogtudományi Közlöny. 1994. 

1-9. 

Lábady T. : Az eszmei és a büntető kártérítés a common law-ban. Állam és Jogtudomány. 1994. 

Lábady T. : Az eszmei kártérítés új dimenziói a magyar jogban. Kemenes Emlékkönyv. 1993. 241-248. 

Orvosi felelősség. Szerk: Sótonyi Péter Semmelweis Kiadó Bp.2006. 

Luck R., Schrem H., Neipp M., Nashan B, Klempnauer J.: Lebendnierenspende. Ein Vergleich zwischen den 

skandinavischen Landern und Deutschland. Chirurg. 2003. 74(6): 523-529. 

Laufs A. , Uhlenbruck W. : Handbuch des Arztrechts. C.H. Beck. München. 1999. 138. § Rn. 5. 

Oberfrank F. : A biomedicinális etika és az emberi jogok: európai helyzetkép. Acta Humana. 1996. 25. szám. 

Petrik F. : A személyiség jogi védelme. HVG-ORAC. Budapest. 2001. 

Sándor J. : Gyógyítás és ítélkezés. Medicina. Budapest. 1997. 

Sólyom L. : A személyiségi jogok elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1983. 42. 

Somogyi E. : Hibák és tévedések az orvosi gyakorlatban. Medicina. Budapest. 1979. 

Somogyi E.: Tévedések és hibák az orvosi gyakorlatban. Medicina. Budapest. 1986. 

Tarr GY. : Gondolatok az orvosi jogról és az orvosi jogviszonyról. Magyar jog. 2002/1. 22-24. 

Törő K. : Az orvosi jogviszony. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1986. 19-10. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1247  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. 5.j. Jutalom, büntetés, impulzivitás és 
viselkedéskontroll alapmechanizmusai. – Kállai János 
50%, Tényi Tamás 50% [Szakmai lektor: Rudisch 
Tibor] 

10.1. 1. Bevezető 

Az alábbiakban az olvasó számos olyan fogalommal találkozik, melyek ismerősként köszönnek vissza. A 

tanulás a jutalom, a büntetés, a személyes tapasztalatszerzés örömteli, esetenként azonban nehézségekkel, 

fájdalmakkal kísért eszköze. A végeredmény azonban mindig a gyarapodó tudás. Alábbi tudományos 

megközelítés részben túllép a mindennapok élménytartalmaival kísért megszokott gyakorlaton, a társas 

kapcsolatok által kínált mindennapi tevékenységi modelleken, mivel biológiai, élettani, antropológiai, 

pszichológiai fogalmakkal és egyes esetekhez kapcsolódó pszichopatológiai folyamatok leírásával egészítjük ki 

az ismeretek megszerzéséről kialakított képet.1 Rámutatunk arra, hogy a tudatosan ellenőrzött és a nem 

tudatosan elsajátított tudást milyen kontextusban, és milyen eredményességgel tudja az ember önmaga 

megvalósításában és a társak érdekében végzett közös tevékenység során felhasználni. 

A problémák megoldása során nem mindig az első ötlet az, amit meg kell valósítani. Mielőtt teszünk valamit, 

meggondoljuk, számolunk előtte hármat, alszunk rá egyet, megbeszéljük önmagunkkal és másokkal is, 

konzíliumot hívunk össze. Első impulzusaink néha jó felé visznek, máskor rossz kimenetelűek. Impulzusaink 

sodrásában hogyan tudjuk eldönteni, kire, mire hallgassunk, fogjuk vissza vagy engedjük-e szabadon 

indulatainkat, vágyainkat, tetteinket? Az emberek egy része a visszafogásban, más része a szabadon engedésben 

rendelkezik nagyobb gyakorlattal. Mi az eredménye az impulzív tettnek? Meddig engedhetjük szabadon 

csillapíthatatlan vágyainkat, mennyire vegyük komolyan a büntetést? Érdekel-e bennünket, hogyan hat saját 

viselkedésünk másra, a családunk, önmagunk, környezetünk épségére és egészségére? Ezekkel a sokszor 

kritikus kérdésekkel fogunk foglalkozni az alábbi fejezetben. Szeretnénk kiemelni: a mindennapi gyakorlatban 

az impulzivitás következményei nem csak a szenvedélyek, kényszerek, a figyelem irányításának a patológiája 

szempontjából fontosak, de az orvosi magatartás hajtóerőinek, céljainak, az orvosi szerepnek való megfelelés 

szempontjából is. 

10.2. 2. Tanuláselméletek, jutalom és büntetés 

A tanulás alapfeltétele, hogy ami környezetünkben zajlik, vagy amit magunkban kigondolunk, különüljön el 

más eseményektől, ingerektől, érzésektől, tehát történjen percepció. Az inger percepcióját gyakran és 

törvényszerűen követő válasz vagy reakció két fő formáját ismerjük (Pavlov, 1927). 

I. feltétlen: például a lábat ért tűszúrást követő lábelrántás, mely attól függetlenül, hogy milyen feltételek között 

zajlik, nappal, éjjel, szobában vagy szabadban, szomjasan vagy éhes állapotban, egyaránt kiváltódik. 

II. feltételes: például a lábat érő tűszúrás nélkül is megtörténik a lábelrántás, de csak akkor, ha korábban a 

tűszúrást valamilyen inger következetesen megelőzte, azaz a választ bizonyos ingerkombinációk idői és téri 

egybeesése, azaz kontextusa váltja ki. A feltételes válasz bizonyos kondíciókhoz kötött. 

A tanulás eredménye, a válasz azon múlik, hogy az egyén rendelkezik-e a kivitelezéshez megfelelően 

differenciált válaszrepertoárral. A válaszrepertoár az életkor előrehaladásával, az éréssel párhuzamosan, 

valamint procedúrák gyakorlásával, az ügyesség fokozásával gyarapodik. A tanulási eredményesség más 

oldalról is gyarapítható. Ugyanazt a válaszrepertoárt különböző kondíciók közé helyezve, növelhetjük a 

cselekvési, kifejezési, lehetőségeinket. Azaz, a környezeti feltételeket megváltoztatva, növeljük a válaszkiváltó 

ingerek és ingerkombinációk számát. Amennyiben az automatikusan (reflexszerűen) kiváltandó pozitív érzelmi 

reakciók számát szeretnénk növelni, gazdagítjuk a pozitív ingerekkel való találkozások lehetőségét (boldog arc, 

mosolygós ember, kellemes étel), amennyiben negatív válaszokat szeretnénk kiváltani, a negatív ingerekkel való 

találkozás lehetőségét növeljük (undor, támadó beállítódás, boldogtalan arc). Minden feltétlen válasznak 

(UnConditioned Response UCR) meg van a feltétlen kiváltó ingere (UnConditioned Stimulus UCS), melyre 

reflexszerűen reagál. A kapcsolat lényege tehát az US-ÚR biológiailag közvetlenül megalapozott asszociációja 

                                                           
1Ebben a fejezetben nem tárgyaljuk a dinamikus lélektani iskolák ismeretelsajátítási és feldolgozási mechanizmusait. Érdeklődő olvasók 
számára ajánljuk a személyiség általános jellemzőit leíró fejezeteket, a pszichoanalitikus ismeretekbe való elmélyedést. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1248  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

(pl. éhes állat esetében a táplálék látványa megindítja a nyálelválasztást, majd azt követően a táplálék 

elfogyasztását, a konszummációt). Megfelelő ingerek prezentációjával tehát megtervezhetjük a várható választ. 

Tovább növelhetjük a megtanulható inger-válasz kapcsolatok számát, gazdagíthatjuk a tudást, amennyiben az 

inger-válasz reflex kapcsolatának ingertagjához odaillesztünk egy másik, az eddigi inger szempontjából 

közömbös, válaszkiváltó értékkel nem rendelkező ingert. Például a táplálék megmutatásával egy időben, vagy 

azt egy kis idővel megelőzve egy csengő hangját szólaltatjuk meg. A feltétlen ingert (UCS) ilyen módon 

összekapcsoljuk a neutrális ingerrel (neutral stimulus, NS), melynek során a reflexválasz törvényszerűen 

megjelenik. Az UCS-KI és az UCR rendszeres ismétlése szerves kapcsolatot épít ki az ingerek és a válasz 

között, melynek során hosszabb gyakorlást követően az UCS nélkül is, csupán a hajdan volt közömbös inger is 

ki tudja váltani a megfelelő választ. Az ismétlődés eredményeként létrejött tanulás, nyomot hagyva a szereplők 

kapcsolatában, funkciójuk tekintetében közel megegyező hatásúakká válnak. UCS-t leváltja a NS-ből lett 

feltételes inger (CS), az UCR-t pedig a kondicionált reakció CR. Mivel a későbbiekben a CS és a CR, az UCS és 

UCR-re jellemző hatások hordozóivá, úgymond örököseivé válnak, tág lehetőségek nyílnak további CS-CR 

kapcsolatok kialakulásához. 

Miután kifejtettük a feltétlen inger – feltétlen válasz, valamint a feltételes inger és a feltételes válasz kapcsolatát, 

és szót ejtettünk az ismétlődés szerepéről, kitérhetünk néhány olyan fogalomra, mely rávilágít azokra az 

automatikus fiziológiai folyamatokra, melyek a tanulás idegrendszeri alapmechanizmusait hordozzák. 

10.2.1. 2.1. Orientációs reakció 

Mint említettük, az inger és a reakciók között a tanulás teremt kapcsolatot. A korábban az adott válasz kiváltása 

szempontjából semleges ingereket a tanulás válaszkiváltó hatással ruházza fel. Mi történik azonban, ha a 

válaszkiváltó hatás nem egyértelmű, a tanulás még a kezdeti szakaszában van, minek következtében a személy 

nem tudja eldönteni, hogy az adott inger a készülő válasz kiváltásában releváns-e vagy sem. Az inger értékével, 

szerepével kapcsolatos bizonytalanság (fontos is meg nem is) az automatikusan megjelenő, egységes 

perceptuális és fiziológiai mintázattal járó érdeklődést és ezzel járó orientációt váltja ki. Ennek az orientációs 

reakciónak (OR) az a szerepe, hogy a bizonytalan státuszú ingerrel kapcsolatosan élesebb, kifinomultabb 

percepciót biztosítson, a figyelem központjába állítsa, és részletesen elemezze az inger összetevőit (szín, forma, 

nagyság, illat, textúra) a legkülönbözőbb modalitásokban. Annak ellenére, hogy e kiemelt intenzitású kognitív 

folyamat jelentős figyelmi erőforrásokat köt le, és megszakítja a folyamatban lévő viselkedés kontrollját, 

beszűkíti a figyelmet, ebben az időszakban a bőr vezetőképességének növekedésében kifejeződő arousal 

erősödik, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a perceptuális befogadás elmélyültségét jelentő szívritmus aktivitás 

jelentősen csillapodik. Ezt az új kondicionált kapcsolatok kialakításban fontos szerepet játszó kognitív és 

pszichofiziológiai egységet orientációs reakciónak nevezzük (Sokolov, 1960). Megfigyelhető továbbá, hogy a 

semleges pozícióból, a bizonytalan pozíción át, a megbízható válaszkiváltó értéket szerzett inger a tanulás 

eredményességével párhuzamosan egyre kisebb bőrvezetőképesség változást vált ki (galvanic skin response, 

GSR), az adott ingerre kapott válasz megszokottá válik és ezzel az orientációs reakció habituálódik. A személy 

kognitív rendszere elfogadja, megszokja, hogy a kritikus inger a feltételes reakció kiváltójává vált, így 

megjelenésekor az orientációs reakció sem kardiovaszkuláris, sem GSR szintjén már nem jelenik meg. Azaz 

tudja az ember, hogy a szükségletkielégítés, problémamegoldás során, mely ingerre milyen válasszal fog 

reagálni. Szeretnénk az olvasó figyelmébe ajánlani, hogy a kíváncsiság, az újdonság habituációja új 

tapasztalatok szerzéséhez vezet, de ugyanakkor olyan fiziológiai állapotot is teremt, mely védekezés helyett 

befogadásra állítja át a kognitív rendszert, optimálisabb feltételeket teremt a kognitív értékelő folyamatok 

számára. Az orientációs reakció tudatosan nem kontrollálható, intenzitása, újdonsággal kapcsolatos 

érzékenységi küszöbe bizonyos temperamentumfaktorokon, valamint a katekolamin agyi ingerületátvivő 

rendszer aktivitásán múlik, a személyiség és az egyén megismerési stratégiájának fontos része. Vannak olyan 

személyek, akiket a bizonytalan helyzetek és ingerek újdonsága elsodor, türelmetlenül mindig új dologba 

fognak, a tanulási folyamatban pedig gyorsan habituálódnak, nem foglakoznak a megtanult viselkedésmódok 

megbízható keretbe, szelfrendszerbe ágyazásával. Ők az újdonságkeresők, amennyiben a személyiségfejlődésük 

során megfelelő önkontrollra és együttműködési képességre nem tesznek szert, felnőttkori fejlődésmenetük a 

személyiségzavar irányába tart, esősorban impulzív emberek lesznek; türelmetlen, intoleráns, kalandkereső, 

kockázatvállaló, az etikai normák iránt érzéketlen személyekké válnak, akik, gyakran szenvedélyeik (drog, 

alkohol, játék) rabjává válnak. Az intenzív orientációs reakciót mutató, lassan habituálódó személyekből 

ugyanakkor a kihívásokra intenzív és tartós fiziológiai reakciókat adó, több esetben pániktól félő, agorafóbiáktól 

szenvedő, elkerülő magatartású emberek lesznek (Gray és McNaughton, 2000). 

10.2.2. 2.2. Defenzív reakció 
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Az orientációs reakcióval ellentétes a defenzív reakció kognitív és pszichofiziológiai képe (Sokolov, 1960). Ez 

esetben a bizonytalan ingerekkel kapcsolatos érdeklődés és figyelmi kapacitás csökken, a percepcióban az inger 

veszélyt jelző értéke emelkedik ki legmarkánsabban a többi jellemző közül. Pszichofiziológiai válaszmintájában 

a GSR magas arousalt mutató értékei szintén megtalálhatók, de ebben az esetben inkább negatív interpretációs 

tónussal. Az OR-el szemben, mely „most valami fontos, érdekes pozitív dolog fog történni” beállítódás helyett, 

„a most várható esemény kiszámíthatatlan, veszélyes ellentmondásos, elkerülendő negatív” minősítést kap. Ez 

esetben a kardiovaszkuláris aktivitás markáns növekedésbe kezd, amely jelentősen csökkenti a kognitív 

feldolgozás mélységét, de ugyanakkor fokozza a veszélyek felismerésével kapcsolatos általános vigilanciát. Az 

ilyen személyek viselkedéskészletére elsősorban a negatív viselkedéses kimeneteleket előrevetítő, hibákra, 

elvétésre, a környezete negatív visszajelentésére figyelő szorongó típus a jellemző. Megemlítendő, hogy ez 

esetben a viselkedés, a morális tartás igénye, a külső követelményeknek való megfelelési vágy miatt fokozott 

kontroll alatt tartható, alacsony impulzivitás jellemzi a személyeket. 

10.2.3. 2.3. Pozitív és negatív megerősítés, jutalom és büntetés 

Az UCS és UCR kapcsolatának megerősítése nehezen megzavarható fiziológiai automatizmusok alapján 

történik.2 Ezt a kapcsolatot a szervezet túlélése szempontjából nélkülözhetetlen szükséglet (éhség, szomjúság, 

fájdalom, ártalom elkerülés, partnerkeresés, szexuális kielégülés, öröm utáni vágy3) kielégítésének 

mechanizmusa tartja fenn. A kielégítetlen szükségletek fokozzák a kereső aktivitást, olyan hajtóerőt (drive) 

képviselnek, melyek olyan ingereket keresnek, melyeken keresztül kiváltható a szükségleti állapot 

csökkenéséhez vezető, célvezérelt és motivált4 viselkedés. A feltétlen válasz, nyálelválasztás, majd a táplálék 

elfogyasztása (konszummáció) csökkenti a szükségleti állapot feszültségét, automatikusan jóváhagyja a kereső 

viselkedés eredményét, miközben olyan agyi ingerületátvivő anyagok szabadulnak fel, melyek öröm, kielégülés, 

pozitív érzés kíséretében elmélyítik, megerősítik az inger és a válasz közötti kapcsolatot. Ezek a megerősítésben 

szerepet játszó anyagok, hormonok, transzmitterek, endogén opiátok jól kimutathatóak a vérben, liquorban, 

elektrofiziológiai markereken, valamint agyi képalkotó eljárások révén is nyomon követhető a megerősítés 

folyamata. 

CS-CR kapcsolata tekintetében hasonló a megerősítés folyamata, de a szükséglet és a válasz közé számos 

feltétel beilleszthető, ezért a megerősítésnek gyakrabban, és számos esetben különböző téri és idői 

konfigurációkban, szisztematikus rendben kell megtörténni. A szükségleti állapot hajtóerejét ebben az esetben is 

a válasz csillapítja, miközben kellemes érzések, kompetencia, öröm, endogén opiátok, és ezzel együtt járó 

sikerélmény árasztja el a személyt, vagy egyszerűen csak nyugtázza az eredményes helyzetmegoldást. A pozitív 

megerősítés következtében, a CS-CR kapcsolata egyre erősebbé válik, minek eredményeként az adott ingerre a 

megfelelő válasz megjelenési valószínűsége növekszik. Ezt a jelenséget az effektus törvény foglalja keretbe, 

melynek lényege: a kiváltó inger megjelenésekor, a pozitív megerősítés hatására a kondicionált válasz 

megjelenési gyakorisága fokozatosan növekszik. 

Más a helyzet azonban negatív megerősítés vonatkozásában. A fentiekben említett gondolatmenetet követve, a 

megerősítés az inger és a válasz kapcsolatára vonatkozik, de nem a reakció kimenetelére. Mint láttuk, a pozitív 

megerősítés, a jutalom pozitív kimenetelre vezet, a válasz megjelenési gyakorisága növekszik. Mi történik 

azonban, ha az adott inger megjelenésekor a válasz kimenetelét variáljuk, a megjelenési frekvencia növekedése 

helyett annak csökkentését kívánjuk elérni. Például: felismerve, hogy egy adott táplálék fogyasztása zsírtartalma 

miatt (melynek megjelenése az eddigiekben nyálelválasztást és konszummációt váltott ki) veszélyes lehet az 

ember egészségére, ezért az inger-válasz kapcsolatban a válasz frekvenciájának csökkenését szeretnénk elérni. 

Ebben az esetben, a tanulási folyamatban le kell szoktatni a személyt arról, hogy az adott ingerre, a megszokott 

környezetben a megszokott válasszal reagáljon. Meg kell tehát tanulnia, hogy a kulcsinger (adott táplálék) 

megjelenésekor ne reagáljon (nyálazás és konszummáció elmaradása), feledkezzék meg a megtanult reakcióról. 

A memória nem passzív folyamat (nem igaz az az állítás hogy „múlik az idő, és a megtanult dolog semmivé 

lesz”), ezzel szemben a kondicionálási vizsgálatok és a felejtéskutatás megállapítása szerint a felejtés aktív 

folyamat, a régi kapcsolatot az új tanulási eredmény kiszorítja és érvényteleníti. A megerősítés folyamata nem 

az ingerek kapcsolatával, hanem a válasz konzekvenciájával foglalkozik, azzal, hogy az eredményt jutalom vagy 

büntetés kíséri-e. A büntetéssel végződő kondicionált kapcsolat, mint bemutattuk, csökkenti a válasz 

                                                           
2Ennek ellenére főleg pszichopatológiai következményekkel járó inadaptív kapcsolatok is létrejöhetnek, UCS és UCR között. Elsősorban az 

anorexia nervosa, bulémia, identitászavarok, különböző, droggal és szexuális partnerrel való visszaélés (abúzus) tartozik ebbe a kategóriába. 
3Ezeknek a motivációs faktoroknak a szerepét részletesebben a S. Freud által kidolgozott pszichoanalitikus elmélet alapján érthetjük meg 
pontosabban. 
4A motivált viselkedésnek mindig van egy határozott drive komponense, mely közvetlen szükségletkielégítési törekvésre utal. 

Természetesen minden viselkedés vagy reakció mögött feltárható valamilyen ösztönző motívum, de ezek jellege és intenzitása között igen 
nagy a különbség. Különösen igaz ez az összetett társas motívumok tekintetében. 
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megjelenési frekvenciáját, azaz ismétlődő büntetések hatására az adott ingerrel kapcsolatban a reakció kialszik 

(extinction). A személy megtanul nem reagálni az adott kapcsolatban. 

A tanulás eredménye tehát inger-válasz kapcsolatok olyan rendszere, melyben a személy megtanulja, hogy egy 

adott helyzetben egy ingerrel kapcsolatban adott válasszal reagáljon, és azt is megtanulja, hogy más helyzetben 

az adott ingerrel kapcsolatban az adott válasszal ne reagáljon, ehelyett inkább egy másik válasz megtanulásába 

kezdjen (differenciáló tanulás). A kondicionált kapcsolatok rendszere akkor működik hatékonyan, ha a személy 

a szocializációs tapasztalatai és temperamentum-sajátosságai révén elsajátítja a válaszolni (go) – nem válaszolni 

(stop) viselkedési kontroll mechanizmusát. A repertoárban számos különböző mértékben elsajátított válasz áll 

készen a megnyilvánulásra. Ezek a kiváltó ingerrel való kapcsolatuk erőssége alapján hierarchiát alkotnak 

ugyan, de esetenként a megnyilvánulási erő tekintetében kicsi közöttük a különbség. Szükség van megfelelő 

exekutív, mentális műveletekre a célszerű viselkedéselemek kiváltásához, és ezzel egy időben pedig a többi 

megnyilvánulni akaró reakció gátlásához. Vannak olyan személyek, akik a viselkedés indításában jeleskednek, 

mások a gátlásban mutatnak nagyobb kompetenciát, attól függően, hogy élettapasztalatuk és katekolamin 

rendszer aktivitásuk tekintetében, mely rendszerekkel kapcsolatban nagyobb az érzékenységük. 

10.2.4. 2.4. Szociális és kognitív tanulási elmélet 

A tanulási folyamatoknak két alaptípusa van. A klasszikus kondicionálás (I. típus), tudatosan kevésbé 

kontrollálható pszichofiziológiai automatizmusokra épít, melyben a tanulás alanya mind az ingerek 

megjelenésében, mind a következmények jutalom vagy büntető értékének meghatározásában a környezeti 

feltételeknek van kiszolgáltatva.5 

Az operáns vagy instrumentális kondicionálás (II. típus), nagymértékben épít a személy spontán vagy céltudatos 

fizikai vagy mentális aktivitására. A tanulás során a tanuló maga állítja elő azokat az ingereket, akciókat, 

instrumentumokat, amelyekkel kapcsolatos reakciókat elsajátítja. 

Az I. és a II. típusú kondicionálás laboratóriumi helyzetben, állatokkal végzett vizsgálatok során nagyszerűen 

alkalmazható, az állatok és az ember viselkedésrepertoárjának kialakításában. Ezekben az esetekben a 

megerősítésnek határozottnak és jól differenciálhatónak kell lennie, továbbá a hatékonyság érdekében 

meghatározott téri és idői szekvencia szerint kell lezajlania. Ezek a feltételek nehezen alkalmazhatók a komplex 

szociális viselkedés elsajátításában, ahol a megerősítés sokszor mentális forrásból, homályosan bontakozik ki a 

hasonló ingerek közül, napról napra átértékelődik és esetenként többéves távlatban jelennek meg. 

Az embernek élettapasztalatai, kultúrája, szokásai, elvárásai, vágyai vannak arról, hogy a várható események 

hogyan fognak bekövetkezni. Mások viselkedéséből kiolvassa, hogy a jutalmazó és a büntető hatások vagy 

személyek milyen stratégia, milyen cél alapján hajtják végre a cselekedeteiket, milyen elvárásaik vannak velük 

kapcsolatban. Egy adott következményre vezető cselekedetért járó jutalom vagy büntetés a személyes 

értékelésen, vagy mások sokszínű megítélésén múlik. Következésképpen, a szociális közegben végzett tanulás 

esetében az önértékelés, bizonytalansági érzések, személyes kompetenciák, hitek, vélekedések, személyes 

beállítódás határozza meg a történések jutalmazó vagy büntető értékét. Továbbá szerepet játszanak a személyes 

beállítódások is, melyek szerint az emberek egy részének az a fontos, hogy mit szól a környezete, mások pedig 

aszerint értékelik a viselkedésük következményét, hogy mit tart önmaga az elvégzett dologról. Tehát van aki 

külső kontrollra, mások belső kontrollra építik a viselkedésük megerősítésével kapcsolatos történéseket. A 

mindennapokban megfigyelhetjük (attól függően, hogy a megfigyelt személy milyen sikeres, milyen státusszal 

rendelkezik, erős, szép, mennyire szimpatikus, vagy éppen ellenszenves), hogy egy ember viselkedése milyen 

következményeket vált ki a környezetéből. A megfigyelés eredményeként nem csak a viselkedését tudjuk 

leutánozni, de megtanuljuk azt is, hogy mi magunk a hozzá hasonló produkcióért jutalmat vagy büntetés 

kaphatunk. A megfigyelt modell viselkedése alapján elsajátított tapasztalatok elmélyítését a vikariáló6 (mások 

helyzetébe belehelyezzük magunkat, mintha a helyettesünk cselekedne) megerősítésnek köszönhetjük (Mischel 

és Shoda, 1995). A megfigyelt viselkedés elemeiből modellt építünk fel, összerakjuk saját viselkedésünk 

szekvenciáit, annak kimenetelével (jutalmazó és büntető) együtt, sőt alkalomadtán, hangulatunktól függően újra 

is értékelhetjük azokat. A tanulás saját mentális apparátusunkon belül belátással is megtörténhet, függetlenül 

attól, hogy az adott felismerésnek (insight) van-e realitása vagy sem. 

A szociális tanulás, az ösztönös és a nem tudatos eredet, a klasszikus és az instrumentális megerősítés helyett, a 

társas szociális determinánsokra összpontosít. A hagyományos megerősítés elvére épülő viselkedésformálással 

                                                           
5Részletesebb leírása más fejezetekben megtalálható. 
6Vikariáló a megerősítés, amennyiben a konkrét megerősített reakció elvégzése helyett nem közvetlenül, hanem áttételeken keresztül 

rögzítjük a tapasztalatokat. Azaz, a mások viselkedése következményeinek megfigyelésével szerzett tapasztalatok pozitívan vagy negatívan 
befolyásolják a megfigyelő cselekvési repertoárjának bővülését. 
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szemben azt állítja, hogy tanulás a hagyományos értelemben vett megerősítés nélkül is lehetséges. Ennek a 

megközelítésnek meghatározó képviselői, Bandura és Michael megfogalmazása szerint, a szociális tanulás és a 

szociális megismerés talajára építve a személyt egységes cselekvő (actor) és konstruáló (construer) lénynek kell 

felfogni, mely állandó kapcsolatban áll (interacting) a környezeti viszontagságokkal, és megpróbál a maga 

számára koherens és érthető világot teremteni. Értelmezi környezetének eseményeit és ez alapján építi fel saját 

viselkedését. A szociális-kognitív teória (Bandura, 1986) az emberi viselkedés széles spektrumát vizsgálja, 

tudományos szigorúsággal. Mind a belső feldolgozás módjával, mind a külső, megfigyelhető viselkedéssel 

foglalkozik. Központi fogalma a személyes hatékonyság (self-efficacy), mely specifikus helyzetek megoldására 

vonatkozó problémamegoldó képességeket (coping) foglal magába. A személyes hatékonyság a saját 

képességek ismeretére épül, és a hatékony megoldás lehetőségének felmérése, hatékony gondolkodási minták 

alkalmazása, szelekciós és döntési képességek, viselkedés indítás és gátlás területén mutatott jártasság, 

motiváció, valamint a teljesítmény és az emocionális arousal egymáshoz viszonyított mértékének a 

meghatározásával foglalkozik. Az esetek egy részében az ember lehet impulzív, ösztönös, de az esetek 

többségében mentálisan megfontolt. Mértéktartó és fizikai értelemben is gazdaságos cselekedetek vezetnek a 

hatékony önmegvalósítás irányába (Bandura7, 1997). 

5.11. táblázat - 1. táblázat: A személyes hatékonyság legfontosabb faktorai, melyek 

alapján minősíthető a cselekvés hatékonysága 
 

• A megoldási mód megválasztása, mellyel a személy belép a szituációba (elkerüli vagy 

menedzseli, az általa hatékonynak tartott eszközökkel). 

• A megoldáshoz szükséges erőfeszítés nagyságának megválasztása. 

• A helyzet megoldására, a küzdelemre fordított idő mennyisége. 

• Az anticipáció és a megoldás időszakában mutatott emocionális reakciók jellege és 

mértéke. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

Mielőtt egy ember nekivág egy feladat megoldásának, aprólékosan meg kell terveznie a hatékony megoldás 

lépéseit. A folyamat globálisan nem értelmezhető, mert egy időben különböző környezeti feltételek és eltérő 

szintű reakciók jutnak érvényre. A célszerű megoldás érdekében az embernek szabályozni (self-regulation), azaz 

szabályok közé kell szorítania a viselkedését, impulzív reakciók helyett megfontolt, tervezett módon kell 

elvégezni a feladatát. 

10.2.5. 2.5. Jutalom- és büntetésérzékenység8 

A jutalomra és a büntetésre való érzékenység a megközelítő és az elkerülő viselkedés szervezésének, a 

válaszrepertoár gazdagításának, illetve egyes irreleváns elemek gátlásának az alapvető temperamentum-

dimenziója. 

Az új, ismeretlen helyzetek kellemetlen következményei visszarettentik a célja felé törekvő személyt tervei 

megvalósításától. Mások a várható jutalom reményében megsokszorozott energiával vetik magukat a veszélyes 

helyzetekkel szembeni küzdelembe. Humán és nem humán tanuláslélektani kísérletek mutatják, hogy a 

célmegvalósítás esélye és a megvalósulás során szerezhető elismerés viselkedésváltoztató hatása egyéni 

beállítódáson, a jutalommal, vagy a büntetéssel kapcsolatos érzékenységen múlik. Egyeseket a várható jutalom, 

másokat az esetleges büntetés következményei foglalkoztatnak jobban. Az egyik csoport tagjai gyorsabban, 

mások csak lassabban, megfontoltabb előkészítéssel állnak neki a feladat megoldásának. Az előbbiek gyorsan 

tanulnak, az egyszer már sikerre vezető utat nehezebben adják fel (nehezen tanulnak saját hibáikból és mások 

kudarcaiból), az utóbbiak lassan fogadják el a sikeres megoldásokat, és sikertelenség esetén hamarabb el is 

                                                           
7 Albert Bandura szerteágazó, izgalmas munkásságának részleteit lásd a mellékelt weblapon: www. wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura. 
8A téma neuropszichológiai tényekkel kiegészítet részletesebb kifejtése megtalálható Kállai és munkatársai (2009) publikációjában. 
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hagyják a hátrányossá vált szokásaikat (gyorsan tanulnak a saját és mások megfigyelése során látott 

kudarcokból). Az egyik csoport tehát jutalom-, a másik büntetésérzékeny (1. ábra). A megerősítés típusával 

kapcsolatos különböző érzékenység a viselkedés kimenetelére vonatkozó elvárásokat jelentős mértékben 

befolyásolja (Gray és McNaughton, 2000). 

5.56. ábra - 1. ábra: A büntetésérzékenység és jutalomérzékenység, az extraverzió–

introverzió, valamint az emocionális stabilitás–labilitás dimenzióba elhelyezett modellje. 

(Gray és McNaughton, 2000 dimenziója). BAS=viselkedésaktiváló rendszer, 

BIS=viselkedésgátló rendszer 

 

Gray és McNaughton (2000) modellje az affektív minősítés és az arousal fogalmain keresztül írja le a 

személyiség alaptermészetét, kiemelve ennek az ellentétes (megközelítés–elkerülés) jellegét, melynek egyik 

pólusán a szorongó, a másikon az impulzív viselkedésre való beállítódás található. Ez a viselkedésgátló és 

viselkedésaktiváló rendszer a neuropszichológiai organizáció és viselkedésszervezés tekintetében egyaránt 

elkülöníthető, pszichofiziológiai paraméterek mentén mérhető, a valós élethelyzetben mutatott magatartásban 

megfigyelhető. Mindezek mellett önjellemző kérdőíveken keresztül is azonosítható. 

A megerősítésre vonatkozó érzékenység számos temperamentum-elmélet kiindulópontja és mérési lehetőségei is 

sokszínűek (Corr, 2008). Gray és McNaughton (2000) elmélete az állatok kondicionálási vizsgálatainak 

eredményein nyugszik. Elektrofiziológiai mérésekből, szorongásoldó szerek viselkedésre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatából, szokásviselkedések felméréséből, szorongásos reakciók fiziológiai és viselkedéses lefutásából, 

valamint a szorongással kapcsolatos veszélyeztetettség elemzéséből eredő különbségek indokolják a viselkedést 

aktiváló (Behavioral Activations System, BAS9) és gátló rendszer (Behavioral Inhibition System, BIS10) 

elkülönítését. Az impulzivitás azon múlik, hogy a személyben a BIS-BAS rendszer milyen aktivitáspólussal és 

milyen kiegyensúlyozottsággal működik. 

A személyiség fejlődéstörténete (karaktere) és biológiai öröksége (temperamentuma), előrevetíti a félelemmel és 

a szorongással kapcsolatos reakciómódokat, jelzi a pszichopatológiai állapotok bekövetkezésével kapcsolatos 

                                                           
9A megközelítő magatartást szabályozza, melynek elemei: anterior cinguláris kortex (anterior cingulate), amygdala (amygdala), dorzális 

pallidum (dorsal pallidum), dorzális striátum (dorsal striatum), periaqueductal szürke állomány (periaqueductal gray matter), ventrális 
pallidum (ventral pallidum), ventrális tegmentális terület (ventral tegmental area). 
10A védekező magatartást szabályozza. Elemei: poszterior cinguláris kortex (posterior cingulate), prefrontális ventrális és dorzális köteg 

(prefrontal dorsal and ventral stream), amygdala (amygdala), mediális hipotalamusz (medial hypothalamus), periaqueductal szürke állomány 
(periaqueductal gray matter). 
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veszélyeztetettséget, ugyanakkor lehetőséget ad a szorongásspektrumhoz tartozó zavarok és a védekező 

magatartás neurokognitív bázisának megértéséhez is. Számos tanulmány bizonyítja (Gomez és Gomez, 2005), 

hogy a negatív emocionális tónus, az impulzivitás, a jutalommal és a büntetéssel kapcsolatos túlérzékenység, és 

a szorongásos zavarok megjelenése szorosan összefügg. A megerősítéssel kapcsolatos érzékenység abból a 

megállapításból indul ki, hogy a genetikai, személyiséglélektani, hormonális faktorok együttes hatása hangolja 

be a BIS-rendszer működését, melyek eredményeként nő vagy csökken a személy jutalommal vagy büntetéssel 

kapcsolatos érzékenysége. A BIS fokozott aktivitása gátolja a megközelítő viselkedést, növeli a fiziológiai 

aktivitást és a negatív tapasztalatok által kiváltott tanulás eredményességét, mely bizonyos együtt járó feltételek 

esetén a szorongásos betegségek egyik prediktora. A BAS-rendszer pedig az ingerre adott gyors és intenzív 

viselkedéses válasz megjelenésében érdekelt. Az impulzivitás esetében a BAS-rendszer fokozott 

érzékenységével számolhatunk, melyet csak részben kontrollál az emocionális labilitás miatt korlátozott 

mértékben és következetlenül működő BIS aktivitása. 

10.3. 3. Impulzivitás, definíciója, fajtái, zavarának következményei 

Az impulzivitás, a viselkedéskontroll gyengeségét jelenti. A személyt elsodorják az indulatai, vágyai, 

türelmetlenül arra törekszik, hogy minél hamarabb elérje a sikert, a hírnevet, az étvágyát táplálékkal, a vágyait 

szexuális partnerrel mihamarabb kielégítse. Az előtte álló akadályok, más emberekhez képest fokozott 

nyugtalansággal, feszültséggel, indulatokkal járó frusztrációt okoznak. Arra vágyik, hogy céljai elérésében a 

siker, a kielégülés minél gyorsabban, néha a racionalitás határait is túllépve megtörténjen. Nem számol ilyenkor 

az esetleges veszélyekkel, hátrányokkal, komoly negatív következményekkel, gondolkodását döntési képességét 

elhomályosítja a várható öröm és kielégülés reménye, az „itt és most, lehetőleg azonnal” sodrásában él. 

Figyelmét, motivációját, energiáit, társas kapcsolatait ennek következtében nem tudja megfelelő módon kézben 

tartani. Az impulzív megoldások elsősorban olyan feladatok vagy problémák megoldása során jelennek meg, 

melyben több megoldási lehetőség közül kell kiválasztani azt, amely a személy várakozásának megfelelő 

nyereséget vagy jutalmat meghozza (Dougherty és mtsai., 1999). Személyiségjellemzők tekintetében az 

impulzivitás határozott vonásokban, továbbá extrém esetben pszichopatológiai tünetek formájában is 

megnyilvánul. A vonások két fő dimenzió mentén rendezhetők: I. fokozott jutalomérzékenység (reward 

sensitivity), II. meggondolatlanság, hirtelenség (rash impulsiveness) (Eysenck és Eysenck, 1978; Barratt és 

Patton, 1983; Dawe és mtsai., 2004), továbbá számos kiegészítő alfaktor gondoskodik az impulzivitás 

többszintű struktúrájának leírásáról (lásd 2. táblázat) 

5.12. táblázat - 2. táblázat: Az impulzivitást meghatározó személyiségvonások és 

működési mechanizmusok 
 

Büntetéssel kapcsolatos érzéketlenség 

(insensitivity to punishment) 
Érzéketlenség a viselkedésének negatív következményei iránt. 

Nem érdekli, hogy mások mit mondanak róla, visszaél 

szervezete, fiziológiai lehetőségeivel, nem törődik egészségével, 

ugyanakkor nem érdekli az sem, hogy miatta szűkebb vagy 

tágabb társas környezete sérüléseket vagy hátrányt szenved. 

Viselkedésének családjára, munkatársaira gyakorolt hátrányos 

hatásaival nem törődik, morálisan fegyelmezetlen, esetenként 

antiszociális magatartási vonásokkal rendelkezik, „gyorsan eljár 

a keze”, bűnismétlő. A bűnözők csoportjában gyakori a 

szélsőséges impulzivitás. 

Gyenge válaszkésleltetési képesség 

(weakness in resposne delay) 
Nehezen tudja visszatartani azonnali reakcióit még akkor is, ha 

tudja, hogy büntetés lesz a vége (Potts és mtsai, 2006). 

Gyenge válasz szelekció (weakness in 

response selection, attentional 

impulsiveness) 

A környezetre fordított figyelem során, a viselkedés gátlására 

hivatott jelzőingerek iránt közömbösséget mutat, emiatt 

figyelme kaotikus, nehezen köthető egy meghatározott tárgyra, 

vagy célhoz, könnyen elkalandozik. 

Aktivitása felfokozott, nyugtalan (motor 

impulsiveness) 
Vibráló, helyenként extravagáns, újdonságkereső, jelentős 

levezetésre váró energiák feszítik. 

A tevékenységek szukcesszív rendjének 

megtervezésében járatlan (nonplanning 

impulsiveness) 

A viselkedés gátlásában, viselkedési célok szelekciójában, a 

saját egyéniségéhez illő célok kijelölésében, cselekedeteinek 

megtervezésében, időzítésében jelentős képesség hiány vagy 

fejlődési lemaradás. Másoldalról ugyanakkor, aktív, 

társaságkedvelő, keresi az új izgalmas lehetőségeket, barátkozó, 
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szórakoztató, mások számára esetenként vonzó, izgalmas, 

kalandos életet él (Barkley, 1997). 

Az impulzivitás a vágyak, szükségletek, megtanult válaszok helyzettől független, számottevő kontroll nélkül 

megjelenő extremitásai, különböző pszichopatológiai állapotok és pszichiátriai szindrómák meghatározó elemét 

képezik. Ezek között is elsősorban a drog és alkoholabúzus, a szexuális partner általi abúzusok következményei, 

a kóros játékszenvedély és az egyéb impulzuskontroll zavarok, az impulzív önsértő magatartás, antiszocialitás, 

borderline személyiségzavar, bipoláris affektív zavar és a figyelem- és magatartászavarok gyermek- és 

felnőttkori típusai a gyakoriak. 

10.4. 4. Az impulzivitás klinikai vonatkozásai 

Bár az impulzivitás gyakorlatilag valamennyi a DSM-IV. I. és II. tengelyén kódolt pszichiátriai zavarban 

megjelenhet mint tünet, bizonyos zavarokban azonban jóval gyakoribb (Moeller és mtsai., 2001). Ahogy az 

előző részben kifejtettük, az impulzivitás jelenségével kapcsolatosan több definíció, leírás is használatos. A 

jelenség mindennapi gyakorisága a legkülönbözőbb pszichopatológiai állapotokban bukkan fel, hol enyhébb, hol 

meghatározó szerepet játszik a szindróma kiteljesedésében. 

10.4.1. 4.1. Az impulzivitás biopszichoszociális definíciója (Moeller és mtsai., 
2001) 

Az impulzivitás biológiai meghatározottságára utal, hogy az impulzív agresszióval (más néven az intermittens 

explozív zavarral) kapcsolatos biológiai kutatások rámutattak, hogy azon személyeknél, akik tervezték az 

agresszív cselekedetet, azaz az agresszió nem impulzív módon jelent meg, nagyobb kiváltott válasz amplitúdók 

voltak észlelhetők (Barrat és mstai., 1997), valamint magasabb liquor szerotonin metabolit szintek voltak 

mérhetők (Linolla,1983). Az előző alfejezetben röviden összefoglaltuk az impulzivitással kapcsolatos 

pszichológiai jellegzetességeket, ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet a szociális tényezők szerepére is, 

miszerint az impulzivitás egyben tanult magatartás is, amely a családi környezet hatására is kialakulhat, a 

gyermek mondhatni megtanul azonnal reagálni, hogy a bizonytalan, szabálykövetés alapján nem bejósolható 

környezetben, másokkal versenyre kelve minél hamarabb elérje a vágyott célt (L’Abate, 1993). 

10.4.2. 4.2. Az impulzivitás pszichiátriai betegségekben 

Az elsősorban a Barratt Impulzivitás Skálával végzett vizsgálatok elemzése alapján az impulzivitás három-

faktor modellje terjedt el, amely magában foglalja: (1) a nagyobb motoros aktivitást, (2) a csökkent figyelmet és 

a (3) cselekedetek kapcsán a tervezés hiányát (Patton és mtsai., 1995). Valószínű, hogy a különböző 

pszichiátriai zavarokban az impulzivitás mint jelenség, különböző mechanizmusok révén alakul ki, így például a 

homloklebeny sérülése kapcsán kialakult személyiségváltozás során, amely magában foglalja az impulzivitás 

megjelenését is, a háttérben a csökkent figyelmi funkciók és a cselekedetek tervezésének a hiányossága húzódik 

meg. Ezzel szemben a bipoláris affektív zavar mániás fázisában megjelenő impulzivitásért elsősorban a fokozott 

motoros aktvitás, pontosabban a felgyorsult pszichomotilitás és gondolkodás a felelős (Moeller és munkatársai, 

2001). 

10.4.2.1. 4.2.1. Antiszociális személyiségzavar 

Az antiszocialitás kérdéséről e tananyag egy más fejezetében részletesen szó van, így itt csak az impulzivitás és 

az antiszociális személyiségzavar összefüggéseit tárgyaljuk röviden. Az antiszociális személyiségzavar esetében 

az impulzív és nem impulzív agresszív magatartás elkülönülése egyértelmű. Bizonyos esetekben ezek a 

személyek hirtelen, impulzív módon, a következményekkel nem számolva követnek el agresszív cselekedetet, 

míg más esetekben hideg fejjel megtervezve, egyértelműen a cél érdekében, mintegy nem impulzív módon 

viselkednek agresszív módon (Moeller és munkatársai, 2001). Szakirodalmi adatok szerint az impulzív 

agressziót mutató személyek egy biológiailag elkülöníthető alcsoportot képeznek az antiszociális 

személyiségzavarban szenvedő betegek között. Barratt és mtsai. (1997) vizsgálatukban azt találták, hogy 132 

antiszociális személyiségzavarral észlelt személy közül 27 (20%) követett el elsősorban impulzívnak 

minősíthető agresszív cselekedetet, míg 30 (23%) megtervezett, nem impulzív agresszív magatartást mutatott, a 

többi személy (56%) esetében mind impulzív, mind nem impulzív agresszivitás is észlelhető volt. Az impulzív 

csoport tagjai esetében három biológiai marker is eltérést mutatott a többi csoporttal összehasonlítva: (1) a 

verbális készségek gyengébbek voltak, (2) a P300-as kiváltott válaszhullámok amplitúdója alacsonyabb volt az 

impulzív csoport tagjai között, (3) az impulzív csoport tagjai esetében szignifikánsan csökkent az agresszivitás, 

ha antikonvulzív, azaz az agresszivitást csökkentő epilepszia elleni gyógyszerelés került beállításra. Egy másik 
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vizsgálatban azt találták, hogy az impulzív antiszociális személyek esetében a liquorban a szerotonin 

metabolitja, az 5-hydroxyindolecetsav szignifikánsan alacsonyabb volt a nem impulzív antiszociális 

személyekkel összehasonlítva (Linolla, 1983). Egy harmadik markervizsgálat szerint, a szerotonin-

felszabadulást serkentő fenfluramine kiváltotta prolaktin válasz vonatkozásában az impulzív alcsoport 

szignifikánsan különbözött a nem impulzív antiszociális személyek csoportjától (Coccaro és munkatársai, 1989). 

Egy következő területét képezi az impulzivitás jelenségének az antiszocialitás vonatkozásában az ún. szerzett 

antiszociális személyiségzavarok kérdésköre, amikor az antiszociális viselkedés és annak keretei között az 

impulzivitás, fejsérülést követően alakul ki. A frontális lebenyt érintő sérüléseket követően kialakult 

antiszociális magatartásról és annak keretében az impulzív agresszióról több tanulmány is beszámolt, amely 

szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy az antiszocialitás jelensége között megjelenő impulzív agresszió egy 

biológiailag elkülöníthető és elkülönülő alcsoportot jellemez, amely a jelenség értelmezése és terápiás 

befolyásolhatósága szempontjából különös jelentőséggel bír (Moeller és munkatársai, 2001). 

10.4.2.2. 4.2.2. Borderline személyiségzavar 

A borderline személyiségzavar esetében – ahol a tünettant visszatérő önsértő magatartás és öngyilkossági 

kísérletek, gyakori ürességérzés, a személyközi kapcsolatok kaotikus jellege, megjelenő depresszív hangulat, 

identitásbizonytalanság képezi – a két legfontosabb biológiai jellemző az affektív instabilitás és az impulzivitás. 

Links és mtsai. (1999) vizsgálatukban azt találták, hogy az impulzivitás stabil, ún. vonás-marker (trait-marker) 

borderline személyiségzavar esetében is magasan prediktív értékű. Borderline betegek esetében több vizsgálat is 

összefüggést talált az öngyilkos magatartás és az impulzivitás között. Soloff és mtsai. (2000) vizsgálatukban azt 

találták, hogy az öngyilkos magatartás hátterében szignifikánsan gyakoribb az impulzivitás magas szintje, a 

reménytelenség érzése, vagy a borderline személyiségzavar diagnózisa. Egy másik vizsgálatban Soloff 

munkacsoportja azt találta, hogy a szuicidális borderline betegek esetében magasabb volt az impulzív aktusok 

száma, az antiszocialitás, mint a komorbiditás és a depresszió (Soloff és mtsai., 1994). Az öngyilkosság 

előrejelzése szempontjából az impulzivitás és az élettartam során észlelhető agresszivitás volt a legbiztosabb 

prediktor (Mann és munkatársai,1999), ami az impulzivitás jelentőségét húzza alá borderline 

személyiségzavarban szenvedő betegek öngyilkos magatartása vonatkozásában. Dougherty és mtsai. (1999) 

vizsgálatai szerint a kontrollszemélyekkel összehasonlítva, a borderline betegek magasabb értékeket mutattak a 

Barratt Impulzivitás Skálán. Összefoglalva, az impulzivitás kulcstényező a borderline személyiségzavar 

diagnózisában, egy olyan faktor, amely etiopatogentikai szempontból a borderline személyiségzavart az 

antiszociális személyiségzavarhoz, és ahogy később még látni fogjuk a bipoláris zavar mániás szakaszához is 

köti (Moeller és munkatársai, 2001). 

10.4.2.3. 4.2.3. Drog és alkoholabúzus/dependencia 

Tananyagunk egy másik részében olvashatóak ismeretek a drogabuzús/dependencia és az 

alkoholabúzus/dependencia kérdéseiről, itt az impulzivitással való összefüggéseket tárgyaljuk. Bár a függőségek 

és az abúzusok esetében az impulzivitás nem minden esetben játszik szerepet, de számos esetben ezen páciensek 

stressz vagy környezeti ingerek hatására gyorsan, nagy mennyiségben, a következményekkel nem számolva, 

azaz impulzívan fogyasztanak drogot vagy alkoholt, amely aztán következményesen, később sóvárgáshoz vagy 

megvonási tünetek kialakulásához vezethet. (Moeller és munkatársai, 2001). Ha az impulzivitás szerepet játszik 

a függőségek kialakulásában, akkor más impulzus kontroll zavarban szenvedő betegek esetében a kóros 

szerhasználatnak gyakoribbnak kellene lennie. Ezt a hipotézist igazolta egy áttekintő tanulmányban Brady és 

munkacsoportja (1998), akik szerint impulzív erőszakos bűnözők és intermittens explozív zavarban szenvedő 

betegek között a kóros szerhasználat az átlag lakosságnál nagyobb gyakorisággal fordul elő. Az is ismert, hogy 

azon személyek között, akik párhuzamosan több szerrel is visszaélnek, az impulzivitás mértéke még 

kifejezettebb, összehasonlítva azon személyekkel, akik csak egy szert használnak. Szintén ismert, hogy 

kapcsolat van a gyermekkori és serdülőkori magatartászavarok és a kóros szerhasználat között (Disney és 

mtsai., 1999; Young és mtsai., 1995), míg ellentmondásosak az adatok abban a vonatkozásban, hogy a 

figyelemhiány-hiperaktivitás zavarban szenvedő betegek között magasabb-e a kóros szerhasználat mértéke 

(Moeller és munkatársai, 2001). Összefoglalva elmondható, hogy az impulzivitás szerepet játszik a kóros 

szerhasználat kialakulása és perzisztálása vonatkozásában. 

10.4.2.4. 4.2.4. Bipoláris affektív zavar 

Egyértelmű klinikai tapasztalat, hogy az impulzivitás fontos jellemzője a mániás epizódnak, de észlelhető kevert 

fázisokban is,11 és megjelenhet depresszív periódusokban is, főként akkor ha szuicidalitás is jelen van. Ezen túl 

                                                           
11A bipoláris affektív zavar kevert fázisa esetében az epizód során a beteg kimeríti mind a mániás, mind a depressziós fázis diagnosztikus 
kritériumait. 
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azonban egyre több bizonyíték van arra, hogy az impulzivitás jelen van a bipoláris affektív zavar kórlefolyása 

során akkor is, amikor sem mániás, sem depressziós fázis nem áll fenn (Moeller és munkatársai, 2001). Olyan 

serdülőket, akiket pszichiátriai vizsgálat során mánia irányában fokozott rizikójúaknak ítéltek meg, de még nem 

merítették ki a mánia diagnosztikus kritériumait, a vizsgálók „impulzívnak” írták le (Sunohara és munkatársai, 

1999). Az impulzivitás bipoláris affektív zavarban történő megjelenésével kapcsolatos több patofiziológiai út is 

azonosítható, így szerepet játszhat a fokozott szinaptikus noradrenalinerg, valamint a csökkent szinaptikus 

szerotoninerg státusz, valamint a prefrontális kortex károsodott funkcionálása is (Moeller és munkatársai, 2001). 

Néhány vizsgálat közvetlenül mérte is az impulzivitást bipoláris zavarban, így például Swann és munkatársai 

(2001) a Barratt Impulzivitás Skálával magasabb impulzivitás értékeket találtak kontrollszemélyekkel 

összehasonlítva akkor is, amikor a betegek sem mániás sem depressziós fázisban nem voltak. 

10.4.2.5. 4.2.5. Impulzus kontroll zavarok 

Az impulzus kontroll zavarai külön diagnosztikus csoportként leírtak, így elkülönítik az intermittens explozív 

zavart (vagy impulzív agressziót), a kleptomániát (a páciens lopási kényszerről számol be), a piromániát 

(gyújtogatási késztetés jelentkezik), a kóros játékszenvedélyt (szerencsejátékok során a beteg jelentős 

összegeket veszít), a trichotillomániát (a beteg haját vagy egyéb szőrzetét tépkedi, húzogatja), a kóros vásárlást 

és a szexfüggőséget. Ezekről a csoportokról a pszichiátriai szindrómákkal való megismerkedés során mélyebb 

bepillantás szerezhető. Mindezek tekintetében a DSM IV. és a kiadás előtt álló új DSM-V. diagnosztikai 

kézikönyv tanulmányozását javasoljuk. A fenti betegségcsoportok nem gyakoriak, és sokszor nem is jutnak el 

megfelelő szakember kezébe, kezelésük gyakran elmarad, és más betegségekkel komorbid módon bukkan fel, 

valamely orvosi kezelés vagy bűntett tárgyalása során. Ennek ellenére sok családi és személyes konfliktus 

hordozói, a társas kapcsolatok, fontos kockázati tényezőiként kell őket számon tartanunk. 

10.4.2.6. 4.2.6. Figyelemhiány-hiperaktivitás zavar 

A figyelemhiány-hiperaktivitás zavar (ADHD) három vezető tünetét, a figyelemzavar, a hiperaktívitás és az 

impulzivitás képezi. Az alcsoportok képzése során az irodalom elkülöníti az impulzív/hiperaktív alcsoportot, 

amely betegek esetében a betegek tünetei gyakran mutatnak komorbiditást különböző súlyosságú 

magatartászavarral. Számos vizsgálat talált ún. „impulzív” hibákat, amikor a gyermekek a figyelemzavart 

objektiváló tesztet hajtották végre (Continuous Performance Test). Az ADHD tünettana mögött patofiziológiai 

szempontból a dopaminerg rendszer diszfunkcionalitása húzódik meg (Moeller és mtsai., 2001), amelyet igazol, 

hogy ezen gyermekek jól reagálnak a potens dopamin-agonista pszichostimulánsokra, de a dopamin hipotézist 

támogatják azok a vizsgálatok is, amelyek összefüggést találtak a dopamin transzporter és a D4-receptor allélek 

és az ADHD között (Daly és munkatársai, 1999). 

10.5. 5. Összefoglalás 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az impulzivitás a mindennapok és a klinikai súlyú pszichopatológiák 

lényeges, – társas súlyukat tekintve – fontos, korrigálandó, és enyhítendő személyiségvonását képezi. A vonás 

tartós jellemzője az egyénnek, de sokszor a szituáció határozza meg, hogy az impulzív tett megjelenik-e vagy 

sem. Az impulzív vonás nem csak szocializációs hatások alatt áll, biológiai, genetikai komponensek is 

befolyásolják a kialakulását, megjelenési módját és intenzitását. A társas közegben elsajátított szerepek, 

törekvések, szabályok, a vágyak kulturált elaborációjában szerzett gyakorlat jelentősen árnyalja, esetenként 

növeli az egyén egyediségét és aktivitási területeit. Figyelembe kell venni azonban, hogy ezek a személyek 

minden olyan társas közeggel és minden olyan szerrel kapcsolatban, amely lerövidíti az utat a vágy és a 

kielégülés között, fokozottan érzékenyek, ami növeli az inadaptív fejlődési út választásának kockázatát. 

10.5.1. Tesztkérdések 

1. Az impulzív személy jellemzői (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. a siker és a szükséglet kielégítése elsöprő erejű, mindezt hamar 

B. kielégülési akadályok esetén fokozott frusztrációt él át 

C. nem számol a hátrányokkal, veszéllyel és a büntetéssel 

D. megfontolt mérlegelő 

2. Orientációs reakció pszichológiai és fiziológiai jellemzői (az egy oda nem illőt jelölje). 
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A. újdonságra irányuló fokozott perceptuális befogadás 

B. a szívritmus rövid idejű intenzív csökkenése 

C. a szívritmus intenzív emelkedése 

D. a bőr vezetőképességének növekedése 

3. A védekező (defenzív) reakció jellemzői (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. újdonságok előli elzárkózás 

B. szívritmus rövid idejű csökkenése 

C. szívritmus rövid idejű emelkedése 

D. a bőr vezetőképességének növekedése 

4. Jutalom definíciója (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. szükségleti állapot sikeres kielégítésére vagy veszély elkerülésére épül 

B. a szükségleti állapot által keltett drive-t csökkenti 

C. kellemes érzések kísérik, és a tanulás során megerősítő hatásúak 

D. csökkenti a jutalmazott viselkedés megjelenési gyakoriságát 

5. Büntetés definíciója (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. általában negatív affektivitás kíséri 

B. szerepet játszik a jutalmazott akciók kioltásában 

C. lehetetlenné teszi a tanulást 

D. csökkenti a jutalmazott viselkedés megjelenési effektusát 

6. Az önmegvalósítás minőségi összetevői (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. a megvalósítási mód következetes végiggondolásán múlik az eredmény 

B. el kell dönteni, milyen erőfeszítést teszünk a megvalósítás érdekében 

C. el kell dönteni, milyen mértékű fiziológiai és emocionális tartalékot használunk fel a feladat megoldásakor 

D. folyamatosan figyelni kell arra, mit szól törekvéseinkhez a környezet 

7. Az impulzivitás alapját adó fiziológiai válaszkészség jellemzői (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. gyenge késleltetési potenciál 

B. gyenge szukcesszív rendezési képesség 

C. hosszú távú célvezérelt viselkedésprogramozás 

D. gyenge válasz szelekció 

8. Impulzivitás mely pszichopatológiai kórképek vezető tünete (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. elkerülő személyiségzavar 

B. antiszociális személyiségzavar 
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C. borderline személyiségzavar 

D. kontrollálhatatlan játékszenvedély 

9. A figyelemhiány-hiperaktivitás zavar (ADHD) vezető tünetei (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. figyelemzavar 

B. hiperaktivitás 

C. impulzivitás 

D. bűntudatos magatartás 

10. Az impulzivitás miben mutatkozik meg a kóros szerhasználók, drog vagy alkohol 

dependenciában szenvedő személyeknél? (az egy oda nem illőt jelölje) 

A. környezeti stressz hatására övid idő alatt nagy mennyiségű szert fogyasztanak 

B. több szert együtt használnak 

C. végiggondolják a fogyasztás módját és helyszínét 

D. az impulzív drog dependens személyek bűnelkövetési rátája nagyon magas 

11. Orientációs reakció pszichológiai és fiziológiai jellemzői (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. újdonságra irányuló fokozott perceptuális befogadás 

B. a szívritmus rövid idejű intenzív csökkenése 

C. a bőr vezetőképességének megszűnése 

D. a bőr vezetőképességének növekedése 

12. Jutalom definíciója (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. szükségleti állapot sikeres kielégítésére vagy veszély elkerülésére épül 

B. a szükségleti állapot által keltett drive-t csökkenti 

C. kellemes érzések kísérik, és a tanulás során megerősítő hatásúak 

D. gátolja a jutalmazott viselkedés megjelenését 

13. Az önmegvalósítás minőségi összetevői (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. a megvalósítási mód következetes végiggondolásán múlik az eredmény 

B. el kell dönteni, milyen erőfeszítést teszünk a megvalósítás érdekében 

C. el kell dönteni, milyen mértékű fiziológiai és emocionális tartalékot használunk fel a feladat megoldásakor 

D. nem kell foglakozni senkivel csak a cél megvalósításával 

14. Impulzivitás mely pszichopatológiai kórképek vezető tünete (az egy oda nem illőt jelölje). 

A. szorongásos személyiségzavar 

B. antiszociális személyiségzavar 

C. borderline személyiségzavar 

D. kontrollálhatatlan játékszenvedély 
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15. Az impulzivitás miben mutatkozik meg a kóros szerhasználók, drog vagy alkohol 

dependenciában szenvedő személyeknél? (az egy oda nem illőt jelölje) 

A. környezeti stressz hatására övid idő alatt nagy mennyiségű szert fogyasztanak 

B. több szert együtt használnak 

C. sürgető kielégítés vágya 

D. az impulzív drog dependens személyek bűnelkövetési rátája nagyon magas 
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11. 5.k. Dependenciák pszichobiológiája. – Fekete 
Sándor, Vörös Viktor [Szakmai lektor: Szendi István] 

11.1. 1. Bevezetés 

Az addikciók, a függőségek betegségcsoportjai, a szenvedélybetegségek végigkísérik az emberiség történelmét, 

kultúráját és az évezredek alatt fontosságuk nem csökkent, hanem fokozatosan nőtt. Jelenleg népegészségügyi 

jelentőségük miatt szinte elsőszámú közellenségekké váltak mind szomatikus, mind pszichoszociális károsító 

hatásaik miatt. Érthető, hogy megértésükre, kutatásukra, terápiájukra már hosszú ideje jelentős erőfeszítések 

történnek, többnyire részleges és átmeneti sikerrel. A megoldást értelemszerűen nehezíti, hogy a betegségek 
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kialakulása medicinálisan alapvetően tisztázatlan. Kevés olyan pszichiátriai betegséget ismerünk, amelyekben a 

genetikai hajlamosítottság és a környezeti hatások ilyen bonyolult összefonódásával kell szembenéznünk. A 

környezeti hatások szerepe, talán a könnyebb vizsgálhatóság okán korán előtérbe került, és számos jelentős 

felismerés született az addikciók kialakulásának folyamatáról, a környezet, a család részéről szerepet játszó 

negatív pszichoszociális hatásokról. A szereket kipróbálók aránya az alkohol mellett a drogokat illetően is 

magas, s egy felmérés szerint a 18-25 éves korosztályban a drogokat kipróbálók aránya 30% felett van, s az új, 

„designer” drogok megjelenése is sajátos kihívásokat jelent. 

A probléma jelentősége különösen jól érzékelhető az alkoholfüggőség esetében. A felmérések szerint a felnőtt 

férfiak zöme átesik alkohol expozíción, mégis csak egy részük, mintegy harmaduk válik alkoholbeteggé. 

Tisztázatlan maradt továbbra is tehát az az alapkérdés, hogy mi határozza meg, hogy hasonló családi és 

társadalmi hatásoknak kitett nagyszámú individuum közül ki válik függővé és szenvedélybeteggé, s ki az, aki 

pedig nem. Logikus a feltételezés, hogy a különbség az egyének neurobiológiai sajátosságaiban keresendő, mely 

egészében genetikailag nagy fokban meghatározott. Ez a szemléletváltozás előtérbe hozta a neurobiológiai 

tényezők és a genetikai faktorok lehetséges szerepének kutatását a szenvedélybetegségek kialakulásában. 

5.57. ábra - 1. ábra: A bibliai Noe és az első szőlő és bor (idézi Osváth, Kovács, Fekete; 

2006) 

 

5.58. ábra - 2. ábra: Noe részegsége (idézi Osváth, Kovács, Fekete; 2006) 
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5.59. ábra - 3. ábra: A különböző szerhasználatra vonatkozó epidemiológiai adatok, 

USA (Kaplan, Sadock; 2003) 
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11.2. 2. Az addikciók meghatározása, kialakulásának 
pathomechanizmusa 

Az utóbbi években az addikciókat (szenvedélybetegségeket), mint számos más pszichiátriai zavart is a 

spektrumszemléletben értelmezhetjük. Ma már a spektrum magába foglalja a kémiai és a nem kémiai 

(viselkedési) addikciókat is, olyannyira, hogy már a 80-as években megjelenő WHO definíciója is kimondta, 

hogy nincs szükség kémiai anyag jelenlétére az addiktív kórképek kialakulásához. Mindez persze nem jelenti 

azt, hogy a viselkedési addikciók hátterében és kialakulásában ne játszanának szerepet neurokémiai-biológiai 

tényezők. Ebben a fejezetben a szélesebb értelemben vett addiktív spektrum betegségek (kémiai és nem kémiai 

addikciók) kialakulásában szerepet játszó neurobiológiai tényezőket tekintjük át. 

Az addikció, a szerfüggőség alapjában véve krónikus központi idegrendszeri zavar, bizonyos értelemben „az 

agy betegsége”, amely az akaratlagos droghasználó viselkedés átmenetének kritikus folyamatát jelenti a 

kényszeres, kompulzív droghasználat irányába, s mely a droghasználók agyi neurokémiájának megváltozásával, 

valamint az agyi struktúra megváltozásával is együtt jár. A droghasználat e súlyos következmények ellenére, 

visszatérő relapszusokkal halad a kontrollvesztés nyomán, a kialakuló szenvedélybetegség irányába. 

Megválaszolandó kérdés, vajon a funkcionális-strukturális változások, melyeket az utóbbi évtizedekben az 

addikciók neurobiológiai kutatásának eredményei is hangsúlyoznak, szükséges és elégséges feltételei-e a 

kialakuló drogfüggőségnek? Sokan a drogfüggőség kialakulását, a droghasználó viselkedést pozitív és negatív 

megerősítők jelenlétére adott válaszként értelmezik. 

Tudjuk mindazonáltal, hogy az addikció természete komplexebb és számos faktor interakcióját előfeltételezi. A 

centrális elem ebben a droghasználó viselkedés önmaga, mely közvetlenül szociális, pszichológiai helyzeteket 

és az egyén egész élettörténetét és biológiai vulnerabilitást is előfeltételez, illetve az averzív, vagy jutalmazó 

konzekvenciák során át értelmezhető tanulás folyamatán keresztül írja le a változásokat, a drogfüggés 

kialakulását. 
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A megerősítés tehát központi szerepet tölt be az addiktív viselkedésformák kialakulásában. Alapvetően két 

típusú megerősítés különböztethető meg az addikciók pathomechanizmusában: a pozitív (jutalmazó, „húzás 

mechanizmus”) és a negatív (averzív, „lökés” mechanizmus) megerősítés. A pozitív megerősítés során a 

szerhasználó a normál alapállapotból az eufória állapotába jut, mely állapot a későbbiekben a szerhasználót arra 

készteti („húzza”), hogy újra átélje, megtapasztalja az eufória állapotát, így hozva létre a repetitív 

viselkedésformát. Ugyanakkor, a negatív megerősítés is képes kialakítani ismétlődő viselkedésmintákat azáltal, 

hogy egy diszfóriás állapotból (negatív, hiányállapot) a normál alapállapotba „löki” az adott egyént a 

szerhasználat révén. Ez utóbbi mechanizmus a szenvedélybetegség kialakulásának kezdeti szakaszában is jelen 

lehet, amikor is a vulnerábilis személy alulműködő jutalmazó (rewarding) dopaminerg pályarendszerének 

stimulálásával azt a normál alapállapot irányába tereli a szerhasználat révén. Előrehaladottabb addikciók 

esetében a negatív megerősítés mechanizmusa az elvonási tünetek enyhítésére szolgáló ismétlődő 

szerhasználatban is megjelenik. Mindezek a negatív megerősítéssel kapcsolatos vizsgálatok szolgálhattak 

alapjául a ma is széles körben elfogadott önmedikalizációs hipotézisnek, mely egyfajta adaptációt, korrekciós 

kísérletet jelenthet a biológiailag diszfunkcionális neurotranszmitter rendszerek (dopaminerg, szerotonerg, 

gabaerg, opioid stb.) működésének korrigálására. A pozitív megerősítés a fentiekkel szemben nem valamilyen 

hiány csillapítására törekszik (ahogy a negatív megerősítésnél látjuk), hanem az alapállapothoz képest 

valamilyen más, pozitív élmény megszerzésére („élménykeresés”). A pozitív megerősítés mechanizmusa inkább 

a szerfüggőségek, míg a negatív megerősítés gyakrabban a viselkedéses addikciók kialakulásában játszik 

meghatározóbb szerepet. 

A droghatás tehát úgy is megerősítést nyerhet, ha averzív állapotokat befolyásol. Számos kutató érvelése szerint 

viszont a kényszeres droghasználat csupán a pozitív megerősítés bázisán is alapulhat, függetlenül a megvonási 

állapotok enyhítésén, vagy egyéb fájdalom vagy diszfóriás állapotok csökkentésén. A drogéhség (craving), 

érvelésük szerint alapvetően nem a megvonással függ össze, hanem az eufória pozitív emlékeinek az 

előhívásával. Kutatások szerint megvonási tünetek hiányában is adaptív változások indulhatnak el a jutalmazó 

rendszerben a relatív dopamin hiányállapotokban, ha a droghasználat megszűnik valamely okból. Így ezek a 

deficiens állapotok diszfóriaként vagy anhedónia tüneti képében jelennek meg. A krónikus droghasználat végső 

soron tehát típusosan kapcsolódik mind a negatív megerősítés elkerülésével, mind a pozitív megerősítéssel az 

eufória keresésével. Állatkísérletekben az idegrendszer szenzitivitása a kortikoszteroidok által is fokozódik. 

Tovább hangsúlyozandó, hogy a különböző stresszhatások a hipofízis-mellékvesekéreg tengelyen keresztül 

érzékenyíthetik az idegrendszert és a drogkereső viselkedés újraindulását fokozhatják. 

11.3. 3. Az addikciók spektrum-szemlélete 

A pszichiátriai szakirodalomban egyre inkább elfogadott spektrum-szemlélet szerint a szerfüggőségek, illetve a 

viselkedési addikciók, valamint részben a rögeszmés-kényszeres zavarok és az impulzus-kontrollzavarok 

hátterében hasonló jelenségek írhatók le, így a kontrollvesztés, a legyőzhetetlen vágy és sóvárgás (craving), a 

viselkedés kompulzivitása, a magatartásminták ciklikussága, illetve sztereotipizáltsága. 

Így, az addikció-spektrum kiszélesedésével a viselkedéses addikciók egy másik spektrum mentén is 

értelmezhetők. A kompulzív-impulzív spektrum egyik végén (kockázatkerülés, „lökés” mechanizmus”) az 

extrém kényszeres jellegeket hordozó kényszerbetegség áll, míg a másik oldalon (kockázatkeresés, „húzás 

mechanizmus”), az impulzivitás oldalán a pirománia található. A kényszerességtől az impulzivitás felé haladva a 

skálán a kényszerbetegség – anorexia nervosa – trichotillomania – onychophagia – bulimia nervosa – 

kényszeres vásárlás – kleptománia – kóros játékszenvedély – parafíliák – pirománia helyezkednek el. 

Számos vizsgálat szerint az addikció folyamatában az impulzivitás tényezője, illetve az ismétlődő kényszeres 

drogkeresés, több fázist is megkülönböztethetővé tesz. Az impulzív szerkeresés túlhasználattal, majd a 

megerősítések nyomán egyre inkább kényszeres kompulzív, sztereotipizálódó viselkedéssé válik, a kezdeti 

jutalmazó megerősítések szerepét fokozatosan a negatív megerősítők veszik át (megvonás, sóvárgás, negatív 

érzelmi állapotok). 

Neurobiológiai kutatások az agyi jutalmazó rendszer ingerelhetőségének egyéni különbségeire, az egyes fent 

leírt ciklusok utáni változásaira, különböző típusú aktivitásokra, majd fokozatos neuroadaptációra utalnak. Az 

addiktív szerek túlhasználata az agyi jutalmazó rendszerben bizonyos területek működésének, a neuronok 

struktúrájának, összeköttetéseinek – a plaszticitás révén is – változásait vonja maga után. 

Összefoglalóan, neurobiológiai szinten úgy fogalmazhatunk, hogy az addikciók kialakulásának hátterében 

egyfajta „jutalomhiányos tünetegyüttes” (az agyi jutalmazóközpontok alulműködésével), illetve a stressz 

szabályozás zavara (a hipofízis-mellékvesekéreg tengely diszfunkciójával) játszanak jelentős szerepet, s így a 

szerhasználat valójában valószínűsíthetően másodlagosan, mintegy kompenzáló mechanizmusként jelenik meg. 
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5.60. ábra - 4. ábra: Az addiktív spektrum a használat / káros használat mértéke 

alapján (Kelemen; 1994) 

 

11.4. 4. Az addikciók etiológiája 

Természetesen számos tényező, mint a pszichoaktív szerek elérhetősége, szociális elfogadottsága, a 

kortárscsoportok nyomása jelentős meghatározók a droggal való kezdeti tapasztalatok során, azonban az egyéb 

faktorok, úgymint a személyiség és az individuális biológiai tényezők még inkább fontosabbnak tűnnek abban, 

hogy az egyén a droghasználatra milyen módon reagál, illetve milyen mértékben idéz elő az ismételt 

droghasználat változásokat a központi idegrendszerben. A legtöbb drognál a tolerancia, a fizikai függőség, a 

szenzitizáció jelensége is megjelenik a fenti biológiai válaszfolyamatok során, a tolerancianövekedés és a 

megvonási tünetek visszatérő motívumokat jelenthetnek a további droghasználatban, ugyanígy a motivációs 

rendszer adott stimulusokra vonatkozó szenzitizációja is fontos lehet az addikciók kialakulásában. 

Számolnunk kell tehát a jelentős mértékű környezeti, szociális, kulturális faktorokkal, attitűdökkel, környezeti 

reakciókkal, a hozzáférhetőség kérdéseivel, amelyek mind a különböző drogoknál, mind az alkoholnál és a 

dohányzásnál is jelenlevő szempontok. A személyiségfaktorok és biológiai tényezők szerepe mindazonáltal 

legalább ilyen meghatározó jelentőségű. Tudjuk, hogy a szerhasználó szubkultúrában a folyamatos szerhasználat 

következtében szociális, lélektani és biológiai következmények is megjelennek. A Vietnamból hazatérő 

veteránokkal kapcsolatos kutatások a hozzáférhetőség, a sajátos – családi háttér – biológiai vulnerabilitás és 

szociális normák jelentős szerepét húzzák alá a deviáns viselkedés és a szerhasználat fennmaradásában, illetve 

az újabb és újabb relapszusokban. 

A hatásokat tekintve a szerek (alkohol, nikotin és illegális drogok) direkt relaxáló vagy élénkítő hatása is 

kiemelhető szereppel bír a szerválasztásban, illetve a fennmaradó tartós szerhasználatban, mely szintén szorosan 

összefügghet a biológiai vulnerabilitással. Régóta ismert klinikai megfigyelés például, hogy a depresszív 

karakterű, vagy melankólikus temperamentumú személyek inkább az élénkítő hatású szereket preferálják, míg 

az anxiózus, vagy A-típusú személyiségjegyeket hordozók inkább a relaxáló hatású drogokat választják 

elsősorban, mely jelenség már az „öngyógyítás” („ön-medikalizáció”) teóriájának koncepciójához közelít. Az 

állatkísérletek is szolgáltak hasonló eredményekkel, a beépített elektródon keresztüli, az agyi jutalmazó 

központokra irányuló stimulálás örömérzetet idézett elő a kísérleti állatokban, valamint a pozitív megerősítés 

során öningerlés, repetitív viselkedésformák alakultak ki. 
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A szakirodalmi adatok szerint az addikciók közös neurobiológiai gyökerének a középagyi dopamin rendszer 

genetikailag megalapozott működészavara, alulműködése tekinthető. Ebből következik, mintegy kompenzáló 

céllal a droghasználat és a magas rizikójú viselkedésformák keresése. A „jutalomhiányos tünetegyüttes”, a 

dopamin pályarendszer alulműködése genetikai, biokémiai adottságokkal (vulnerabilitás) kapcsolja össze az 

addikciós viselkedés kialakulását. Az erősebb, intenzívebb ingerlést lehetővé tevő (sőt, igénylő) alulműködő 

jutalmazó pályarendszer tehát a pozitív megerősítések révén járul hozzá az addiktív viselkedésformák 

kialakulásához. 

A dopamin (DA) rendszer mellett az irodalmi adatok alapján a szerotonin, az ópiát, illetve a gamma-amino-

butirát (GABA) neurotranszmitter rendszer szerepe is jelentős az addikciók kialakulásban, s ehhez kapcsolódik 

még a hipofízis-mellékvesekéreg tengely (HPA) diszfunkciója. Egyes drogok gátló, mások stimuláló hatással 

bírnak az eredendően alulműködő hipofízis-mellékvesekéreg tengely (HPA) aktivitására. Továbbá, a hipofízis-

mellékvesekéreg tengely (HPA) diszfunkciója a stressz-válasz zavarát okozhatja, mely szintén lényeges faktora 

lehet a kóros szerhasználat kialakulásának. Mindezzel összefüggésben az ismert önmedikalizációs modell fontos 

szerepe is értelmezhetőnek tűnik. 

5.61. ábra - 5. ábra: Az agyi jutalmazó körök és mechanizmusok sémája patkányagyban 

(Kaplan, Sadock; 2003). DA – dopamin; NA – noradrenalin 

 

5.62. ábra - 6. ábra: Az agy és a viselkedés integratív modellje drog addikciókban (idézi 

Németh; 2006) 
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11.5. 5. Az addikciók genetikai háttere 

Alkoholbeteg szülők gyermekeit kutatások során vizsgálva fokozott kockázatot és vulnerabilitást állapítottak 

meg az alkoholfüggőség kialakulását illetően, a nem alkoholbeteg szülők gyermekeivel összehasonlítva. Az 

eredmények alapján ez a fokozott rizikó mind a genetikai faktorok, mind a korai környezeti hatások (abúzus, 

elhanyagolás) együttes következménye. 

Genetikai különbségeket találhatunk a szerhatásokra való fokozott érzékenység vonatkozásában is, vagyis a 

vulnerabilitást befolyásolják a genetikai faktorok. Ikervizsgálatok nyomán az alkoholfüggőséget illetően a 

variancia 48-58%-át tulajdonítják genetikai faktoroknak a környezeti hatásokkal szemben. Érdekes módon az 

ópiátok, a heroin esetében mintegy 54%-a a teljes varianciának genetikai faktorokhoz kötődik, és ennek mintegy 

kétharmada drogspecifikus faktor. Úgy tűnik tehát, hogy nem-specifikus és specifikus genetikai 

érzékenyítettséggel is számolnunk kell, mely jelenségek további tanulmányozására lesz szükség. 

Az alkoholbetegség genetikai átörökítettséget tekintve úgy tűnik, hogy két csoport választható szét ebben a 

vonatkozásban. Az egyik során a primer alkoholbetegség átörökítődéséről van szó, a másik során pedig az 

alkoholfüggő apa antiszociális személyiségzavar-jegyeinek, trait változóknak az átörökítése történik. 

Megjegyezzük ugyanakkor azt is, hogy az alkoholfüggők mintegy harmadának nincs családi előzménye az 

alkoholbetegséget illetően. 

A genetikai hatás gyakran az enzimek (alkohol- és aldehid-dehidrogenáz) metabolizáló aktivitásában 

nyilvánulhat meg. Sajátos, erre vonatkozó tapasztalat létezik ázsiai népcsoportokban, ahol a magas acetaldehid 

szint alkoholfogyasztás után rosszullétet, flush-reakciót okoz az enzim genetikus eredetű alacsony aktivitása 

miatt. Nem véletlen tehát, hogy az alkoholizmus viszonylag ritkán fordul elő ázsiai népcsoportokban. Hasonlóan 

találunk genetikailag meghatározott különbségeket a nikotin lebontásában a szervezetben, mely a 

nikotinfüggőség létrejöttében és az egyéni különbségek kialakulásában bírhat szereppel. A benzodiazepinekre 

vonatkozó vizsgálatok nem konzisztensek, vannak eredmények, amelyek az alprazolamra adott nagyobb 

eufóriás válaszkészségre utalnak alkoholfüggők gyermekeiben. 

Alkohol és drogfüggőségre vonatkozó további kutatások számos egyéb biológiai változót is elemeztek. 

Megerősítést nyert elektrofiziológiai, illetve enzimaktivitásbeli vizsgálatok során, hogy eltérések észlelhetők 

egészséges és függő személyek között például a P300-as hullámban, vagy a monoamin-oxidáz (MAO) enzim 
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aktivitásában. A személyiségre, annak biológiailag megalapozottabb összetevőjére, a temperamentumra 

vonatkozó vizsgálati eredmények már ellentmondásosabbak. Részeredmények utalnak nagyobb impulzivitásra, 

szenzációkereső magatartásra pozitív alkoholbeteg családi anamnézis esetén. Vannak adatok, melyek 

függőségben szenvedő szülők gyerekeinél nagyobb neuro-behaviorális gátolatlanságról számolnak be gyermek 

és serdülőkorban, illetve összefüggést mutatnak a gyermekkori agresszióval és viselkedészavarral. Különösen 

érvényes lehet ez a szülők antiszociális személyiségzavarával társult addikciók esetén. 

Genetikai vonatkozásokban a kandidáns gének, elsősorban a dopamin D2 receptor gén polimorfizmusait 

vizsgálták a kialakuló függőségek neurobiológiai hátterét illetően, de a szerotonin transzporter gén 

polimorfizmusok szerepére is gyűltek kutatási adatok. Általában is megfogalmazható, hogy az addiktív-

kompulzív-impulzív spektrum legtöbb érintett zavaránál a dopamin, illetve a szerotonin gén polimorfizmusok 

találhatók a drogfogyasztással, illetve függőség kialakulásával összefüggésben. Vannak újabb eredmények, 

melyek az endogén kannabinoidok lebontásában szerepet játszó enzim génpolimorfizmusainak szerepét is 

hangsúlyozzák szerfüggőség kialakulásában. 

5.63. ábra - 7. ábra: Kendler és munkatársai (2003) által összegzett örökletességi 

mutatók addiktív betegségekben (idézi Osváth, Kovács, Fekete; 2006) 

 

5.64. ábra - 8. ábra: Kendler és munkatársai (2003) által összegzett molekuláris 

genetikai tényezők addiktív betegségekben (idézi Osváth, Kovács, Fekete; 2006) 
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11.6. 6. Az addikciók neuro-anatómiai alapjai 

A drogfüggőség neuro-anatómiájával kapcsolatos ismeretek az utóbbi években jelentősen megszaporodtak. Az 

agyi struktúrák szerepére vonatkozó kutatásokból nyert adatok a dopaminerg rendszer szerepét hangsúlyozzák, 

elsősorban a ventrális tegmentalis areában (VTA). Továbbá, a dopaminerg pályarendszer projekciói a nukleus 

akkumbensben és a vonatkozó struktúrában, melyek a „kiterjesztett amygdala” struktúráiként értelmezhetők 

szintén szerepet játszanak a drogfüggőség kialakulásában. Ez utóbbi struktúrák magukba foglalják az amygdala 

központi magját, a stria terminális „bed nucleus”-t ugyanúgy, mint a nukleusz akkumbens külső „shell” részeit. 

Ez a régió jelentős inputtal rendelkezik a limbikus kortexből, a hippokampuszból, a középagyból, a bazo-

laterális amygdalából, és axonokat projektál a ventrális pallidumba, a ventrális tegmentális áreába (VTA) és 

laterális hypotalamuszba. 

A nukl. akkumbensz középső része különösen fontos struktúra az addikciók vonatkozásában. Az itt – a kokain 

és amfetaminok hatására – felszabaduló dopamin jelentős szerepet tölthet be a droghasználat megerősítésében. 

Hasonló a helyzet az ópiátokat illetően is, bár ópiát receptorok az egész akkumbens magban is megtalálhatók. 

Ez azonban azt is jelenti, hogy az ópiátok megerősítő szereppel bírhatnak akkor is, ha a dopaminerg terminálok 

már elpusztultak. Számos kutató szerint, ezek a megerősítő folyamatok elsősorban a dopamin kört illetően, az 

evés és a szexuális funkciók megerősítésében is szereppel bírnak. 

A pszichoaktív szerek jutalmazó megerősítést és ismétlődő szerhasználatot kiváltó hatása, mint láttuk a 

fentiekben is az agyi jutalmazó központot is magába foglaló mezokorticalis - frontalis lebeny - extrapiramidális 

striatalis neurális körökön keresztül valósul meg. Mint említettük, a jutalmazó központ szerepe természetesen 

más területeken is megtalálható, és korántsem kizárólagosan a droghasználatra vonatkozó megerősítő 

jutalmazást közvetít. 

A középagyi regió - a ventrális tegmentális area (VTA), a nukleusz akkumbensz, az amygdala körei (bár 

korántsem csak ezekre a régiókra szűkíthető be a háttér) direkt vagy indirekt módon a stimulánsok közvetlen 

dopamin hatása révén, illetve az ópiátok indirekt GABA-erg rendszergátló hatása révén érnek el dopamin 

felszabadulást, illetve ezzel járó jutalmazó hatást. Ugyanígy megtalálhatók a kannabisz származékok hasonló 

területet érintő jutalmazó pályarendszeri hatásai is. 

Egészében elmondható, hogy számos eredmény és evidencia támogatja a striatális idegi körök hosszú távú 

változásait, ugyanígy a kaudatus-putamen régió körei által közvetített habituális mintákat a drogkereső 

viselkedésben a relapszusok idején. Mindazonáltal, érdekes, hogy úgy tűnik, hogy intakt amygdala funkciók 

szükségesek mind a stimulánsok használata során, mind az ópiátokhoz kapcsolódó ismétlődő relapszusok 

kialakulásában. 
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A korábban tárgyaltaknak megfelelően értelmezhető a stressz szerepe is a drogfüggőség kialakulásában, 

fennmaradásában és a relapszusokban. Érdekes módon, amint ez a fentiekben is szerepel, a kiterjedt amygdala 

struktúrák inaktivációja gyengíti a stressz indukálta választ. 

5.65. ábra - 9. ábra: Az addikció kialakulásában szerepet játszó neuronális körök 

szerepe nem addiktív és addiktív állapotokban (idézi Vandlik; 2011). PFC – prefrontalis 

kortex; OFC – orbitofrontalis kortex; HIP – hippokampusz; NAcc – N.accumbens; 

Amyg – amygdala 

 

11.7. 7. A képalkotó eljárások szerepe az addikciók kutatásában 

A képalkotó eljárások az addikciók kutatása során az agyi aktivitás mérésére szolgálhatnak a droghasználókban 

és a kontrollszemélyekben. A droghoz kapcsolódó stimulus adás például bevetített videó-képek segítségével 

történhet. Így a képalkotó vizsgálatok kulcsszerepet töltenek be az utóbbi évtizedben a függőségekben szerepet 

játszó különböző neurotranszmitter rendszerek változásait illetően, különös tekintettel a humán agy in vivo 

vizsgálhatóságára. Az utóbbi évek (így Urban ill Gardner) vizsgálatai szerint elsősorban a csökkent striatális 

dopaminátvitel szerepe emelhető ki a pszichostimulánsok alkohol és heroin addikcióban, míg a 

cannabisfüggőség elsősorban az endokannabinoid rendszer által nyer közvetítést. A meghatározó „jutalmazó 

kör” részét képezi a ventrális tegmentális area a nukleusz akkumbensz és a ventrális pallidum. A kutatások 

szerint ezeknek a kapcsolati köröknek a „hedonikus diszregulációja” vezetne a függőségekhez. Úgy tűnik, a 

képalkotó vizsgálatok arra utalnak, hogy a függőségek ezekben a „jutalmazó körökben” észlelhető 

hipodopaminerg diszfunkcionális állapotokkal korrelálnak 

A droghasználók a stimulusokra megnövekedett limbikus, amygdala és az anterior cinguláris cortex (ACC) 

aktivitással válaszolnak, ugyanakkor semleges, neutrális stimulusokra nem észlelhető ez a fajta fokozott 

aktivációs válasz. Kontrollszemélyek minimálisan reagálnak ezekre a vizsgálat közben bevetített stimulusokra. 

Ezt a droghoz kapcsolódó, stimuláció révén fellépő limbikus aktivációt számos pszichoaktív szernél és a 

nikotinnál is megfigyelték. Érdekes módon, ugyanaz a régió aktiválódik a kokainra vonatkozó stimulusoknál a 

kokainhasználókban, amely a szexuális stimulusokra is aktivációt mutat. 
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Számos kutató szerint a drog indukálta eufóriára vonatkozó memóriában tárolt emlékek is indukálódnak 

ilyenkor, és ez fontos lehet a drogéhség (craving) fenntartásában is. Ezek a kondicionáló jelenségek továbbá 

rárakódhatnak a korábban is jelenlevő pszichopatológiára. A megfigyelések szerint ugyanakkor ez a korábbi 

pszichopatológia nem előfeltétele a megjelenő megerősödött szerkereső és szerhasználó viselkedésnek. 

A krónikus droghasználat hosszú távú adaptív változásokat idéz elő az agyban, mely jól vizsgálható és 

követhető, s mely a drog elhagyása esetén akut és krónikus megvonási szindrómák megjelenését eredményezi. 

A kutatások továbbá arra utalnak, hogy a leginkább addiktív szerek, az ópiátok esetében az agonisták hatásaként 

az ópiát receptorokon az adenil-cikláz gátlása és a cAMP alacsonyabb intracelluláris szintje a következmény. 

Hosszú távú használat pedig kompenzatorikus felülregulációt eredményez a cAMP rendszer vonatkozásában, 

ezáltal a G-protein mennyisége csökken, mely mediátorként a CREB faktorával együtt szerepet játszik a FOS-

like proteinek generálódásában. Az egész rendszer a tolerancia és a szenzitizáció folyamatában jelentős, 

változtatva az AMPA glutamát receptor érzékenységét is. Következményként így ópiátmegvonás esetében a 

cAMP felülreguláltsága, a GABA által beidegzett ventrális tegmentális area (VTA) hiperaktivitása észlelhető, a 

vizsgálatok szerint mely a dopaminerg neuronokat gátolja. E mechanizmusok fontosak lehetnek a diszfória és az 

anhedónia kialakulásában ópiát megvonásnál. Mindamellett, a krónikus ópiát használat a dopamin neuronok 

méretét is csökkenti a ventrális tegmentális areában és a nukleus akkumbensben. A fentieken túl a glutamát 

rendszer is bevonódik a vizsgálatok szerint az ópiát hozzászokásba - az N-metil-D-aszpartát (NMDA) 

receptorok érzékenységének változtatásán keresztül. 

Hozzátesszük még, hogy ópiátfüggőknél a stressz mind a drogéhséget, mind a relapszusokat provokálhatja, a 

hipofízis-mellékvesekéreg tengely (HPA) diszregulációja pedig hosszú időn keresztül fennmarad a drog 

elhagyása után is. Sajátos módon, így a szerhatások nyomán a megvonási tünetek elhúzódóak lehetnek, érintve a 

hangulatot, az alvást, a kogníciót is. Számos kutatási eredmény szerint ez az állapot hetekig, hónapokig is 

eltarthat az akut szindróma lezajlását követően is. 

Összegezve tehát, a leírt folyamatokat megalapozó hosszú távú, fokozatos neuro-adaptáció állatkísérleti 

modellek és in vivo képalkotó eljárások során is leírható. Állatkísérletek során a kortico-striato-limbikus 

útvonalak mentén alakulnak ki, s maradnak fenn azok a kapcsolatok, amely a drogkereső magatartást például a 

megvonás utáni időszakban is fenntartják. Számos eredmény és evidencia támogatja továbbá a striatális idegi 

körök módosulásait is, ugyanígy a közvetített habituális mintákat a drogkereső aktivitásban. 

Egészében véve, úgy fogalmazhatunk, hogy a kontrollálatlan kényszeres droghasználat, a függőség 

kialakulásában alapvető hasonlóságok vannak a megerősítés idegi köreit illetően, ugyanakkor az adott szerek 

között különbségek is találhatók. 

A kondicionált válaszok kialakulásában és kondicionálódásában hangsúlyozandó, hogy az amygdala mellett más 

régiók, így a prefrontális kortex és az orbitofrontalis kortex, valamint a striátum és a nukleus akkumbens is 

involvált ezekben a folyamatokban. Közvetlen párhuzamosságok találhatók az állatkísérletekben talált 

neuronális körök (amygdala, prefrontális kortex, n. akkumbens) és a humán vizsgálatokban a képalkotó 

eljárások során talált aktivációs területekkel, illetve a kialakuló adaptív változásokkal. 

11.8. 8. Az addikciók kialakulásában szerepet játszó 
neurotranszmitterek 

A mezolimbikus dopamin neuronok, a dopamin felszabadulása nagyszámú vizsgálat szerint fontos szerepet 

játszik a drogkereső és drogfüggő viselkedés genezisében. Szerepe van a tanulásos folyamatok facilitálásában, a 

figyelem fókuszálásában, a drogéhség (craving) kialakulásában. A ventrális tegmentális regió (VTA) dopamin 

neuronjainak nikotinerg és GABA receptorai is vannak, ezek általában gátlódnak a GABA aktivitás által. 

Az opioid aktiváció során a GABA átvitel gátlódik és a dopaminerg VTA neuronok aktívabbakká válnak és a 

dopamin felszabadulás a nukleus akkumbensben fokozódik. Ugyanakkor, az ópiátok direkten is hatnak a 

nukleusz. akkumbensben a dopaminhatástól függetlenül. 

Egyes drogok, így a kokain szerotonerg és dopaminerg sejteken is hatnak. A fenti neurotranszmitter transzporter 

blokkolásával a visszavétel lehetetlenné válik, ez a kötődés a megerősítés kialakulásában elsődleges. 

Mindamellett, a glutamát kiáramlás is fokozott a mezolimbikus rendszerben (glutamát antagonisták ezt 

blokkolhatják). 

Az amfetaminok szintén növelik a szinapszisokban a dopaminszintet és a dopamin transzporterhez kötődnek. 
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Az alkohol megfelelő koncentrációban szintén kötődik specifikus receptorokhoz, így a GABA gátló hatását 

fokozza a receptor szenzitivitásának növelésével, valamint a glutamát jelátvitel excitatorikus hatását csökkenti 

(az NMDA receptor válasz változtatásával). Ez utóbbit blokkolva az alkohol indirekten is hatással van más 

neurotranszmitterek felszabadulására. Kisdózisú alkohol a dopaminszintet növeli az nukleusz akkumbens-ben és 

emeli az agyi szerotoninszintet. Az alkohol hangulatot javító hatását illetően az endogén ópiát rendszer is 

bevonódik. Az ópiát antagonista naloxon csökkenti az alkoholfelvételt állatkísérletek során, illetve a naltrexon 

opioid antagonistaként csökkenti a kezelt alkoholisták visszaesési rátáját. 

A mezolimbikus dopamin neuronok nikotinerg-kolinerg receptorokkal is rendelkeznek a sejttesten, és 

terminálokkal a nucleus accumbens-ben. Aktiválódás esetén ezen a receptorok révén is dopamin felszabadulás 

jön létre. A nikotin úgyszintén növeli a glutaminerg aktivitást és ily módon a VTA dopamin neuronok 

aktivitását is (az utóbbi tartósabb hatás). Érdekes, hogy a normál dohányzás során nagyobb megerősítést 

tapasztalhatunk, mint a nikotin esetén önmagában, mivel a dohányban levő egyéb kémiai anyagok gátolják az 

agyi MAO A és B aktivitást (utóbbiak pedig hatással vannak a dopamin regulációra). 

Amíg a pszichostimulánsok, így az amfetamin, a kokain direkt emelik a monoaminok, elsősorban a dopamin 

szintjét, más szerek a kialakuló függőség során a felszálló mezokortikális rendszereket indirekt utakon 

befolyásolják. Így, az ópiátok végső soron a ventrális tegmentális area (VTA) receptoraira hatva a gátló GABA 

interneuronok aktivitását csökkentve eredményezik a dopamin felszabadulását. (A központi idegrendszerben 

három fő opioid receptoron keresztül hatnak, a mű, a kappa és a d receptorokon keresztül. A morfin és a 

metadon a mű receptoron át hat). 

A nikotin vagy a kannabinoidok receptoraktiváláson, illetve dopamin neuronok gátlásán vagy excitációján 

keresztül képesek a dopaminszint módosítására, s tudjuk, egyéb szerek, így az alkohol is, számos receptor 

altípusra hatva érhetnek el hasonló hatást. 

Kokain esetében a szer a felszívódást követve elsősorban a dopamin, másodsorban a noradrenalin és végül a 

szerotoninszintet képes növelni, utóbbit a szinapszisokban a visszavétel gátláson keresztül. 

A PCP, és a ketamin, vagyis az NMDA receptor antagonisták a glutamát rendszeren keresztül hatva, a PCP 

receptorhoz való-affinitással mutatkozik meg a kapcsolat. Ezek a receptorok a hippokampuszban, a gyrus 

dentatuszban fordulnak elő leggyakrabban, összefüggésbe hozhatóan a memóriára, tanulásra, tudati 

folyamatokra való hatásokkal. Emellett nagy dózisban a preszinaptikus monoamin visszavételt is gátolva, a 

dopaminszintet emelve, a stimuláns hatás is értelmezhető. Sajátos neurokognitív tünetek is jelentkezhetnek 

fogyasztáskor, elsősorban a végrehajtó és a munkamemória funkciók zavarait érintve. 

Az amfetaminok a monoamin-visszavételt gátolva a szinapszisokban koncentrációemelkedést okoznak, így az 

accumbens mag területén direkt dopamin felszabadulást is elősegítve van hangulatfokozó hatásuk. 

A marihuana pszichoaktív alkotórésze a 9 THC, a kannabinoid receptorokon keresztül hat. Ezek a receptorok 

nagy számban a hippokampuszban, a kisagyban és a substancia nigrában fordulnak elő, és jelentős szereppel 

bírnak a kogníciók, a memória, a motoros funkciók és a fájdalom funkciók irányításában. 

Az un. „designer” drogokkal az utóbbi évek óta lehet találkozni az addiktologiában, súlyos pszichotikus 

tünetekkel érkező betegek egy addig ismeretlen nevű kábítószer fogyasztásáról számoltak be. A szintetikus 

katinonok a designer drogok között kiemelt jelentőséggel bírnak, de számolnunk kell a szintetikus 

kannabinoidok („biofű”) elterjedésével is A „designer” drog, kémiai szerkezetét tekintve szintetikus 

katinonszármazék (béta-keto-amphetamin származék), a stimulánsokhoz (pl. amfetamin, metamfetamin, vagy a 

közelmúltban igen népszerű mefedron) hasonló molekula. Stimuláns hatását molekuláris szinten a dopamin, 

noradrenalin és szerotonin visszavétel gátlójaként, továbbá direkt agonistaként fejti ki a mefedronhoz hasonlóan, 

mely hatások közül a dopamin és noradrenalin visszavétel gátló hatás a legszámottevőbb Rendelkezik a 

dopaminerg és noradrenerg neurotranszmisszió befolyásolásán keresztül amfetamin-szerű, valamint a 

szerotonerg rendszer befolyásolásán keresztül MDMA jellegű hatásokkal. 

5.66. ábra - 10. ábra: Az alkohol idegrendszeri hatásaiban szerepet játszó legfontosabb 

neurotranszmitterek, azok működését befolyásoló gyógyszerek és indikációs területük 

(idézi Osváth, Kovács, Fekete; 2006). Rövidítések: GABA = gamma-aminovajsav, 

NMDA = N-metil-D-aszpartát, 5-HT = szerotonin, SSRI = szelektív szerotonin 

visszavétel gátlók, DA = dopamin, NA = noradrenalin, BZD = benzodiazepin 
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11.9. 9. Az addikciók neurokognitív szemlélete 

A neurobiológia és a tanulásos folyamatok integrálása fontos lehet a kényszeres droghasználat és a megvonásos 

relapszusok kialakulásának megértésében. Kutatók ezt egy ciklikus spirálként írják le, mely az agy jutalmazó 

rendszerének diszregulációjára vonatkozik, mely a stressz során, a krónikus droghasználat nyomán adaptív 

változásokkal, a hedonikus egyensúly zavaraival járhat. A jutalmazó rendszer drogindukálta hiperaktivációját 

elhúzódó hypoaktivitás követheti, ugyanakkor ez a szteroidok által is mediálva elhúzódó érzékenyítettséghez 

vezet. Ugyanakkor, az alkohol vagy droghasználat az előbb jelölt hypofunkciós diszfóriás hatásának enyhítésére 

képesek az újra és újra használt pszichotrop drogok. Az agyi jutalmazó rendszer ingerelhetősége, – úgy tűnik 

tehát – sajátos spirális mozgást követ az egyes szerfogyasztási ciklusok után. A jutalmazó központ ingerküszöbe 
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egy idő után már nem képes visszaállni a normál tartományba, csökken az ingerelhetősége és magasabbá válik 

az ingerküszöbe, így alacsonyabb lesz az aktivitás. Tudjuk, hogy a legtöbb addiktív szer sajátossága az 

akkumbens magban a dopaminszint-emelkedés, s a kezdeti megerősítő hatást ez jelenti. Ugyanakkor, azonban a 

vizsgálati eredmények szerint drogfüggőknél a droghatás nyomán a fiziológiai emelkedést követően jelentős és 

elhúzódó dopaminszint-csökkenés következik be ugyanitt. Számos adat utal arra, hogy természetes megerősítők 

iránt is csökken a jutalmazó rendszer érzékenysége, s ez a szerfogyasztás iránti motivációt segíti elő 

megszüntetve az absztinencia során fellépő negatív érzelmi állapotokat. 

A leírt folyamatok tehát hangsúlyozzák a különféle neurobiológiai rendszerek megerősítésre és motivációra 

vonatkozó hatásait, a droghatások tanulásos vonatkozásait, a kognitív funkciókat és az aktív 

gátlómechanizmusokat. 

Végső soron, a droghatás mértéke és a kondicionált ingerek erősödnek az addikt, függő állapotokban, míg a 

gátló kontroll gyengül. Jelentős kutatások hangsúlyozzák a függőség kialakulásában a tanulási folyamatok és a 

memóriafunkciók hatását. Az agyi jutalmazó rendszerekben a tartós droghasználat a neurotrophikus faktorok 

jelzőrendszerén keresztül változtatja meg az egyes neuronok térbeli struktúráját és működését, valamint változik 

a dendritek elágazódásának a mértéke is. Fontos tényező a kezelést illetően, hogy míg rövid absztinencia 

időszakot követően a homeosztatikus folyamatok rendeződnek, így megszűnnek a megvonási tünetek és a 

tolerancia is csökken, addig a függőségre jellemző viselkedésváltozások, illetve az addiktív viselkedés 

visszatérésének a kockázata évtizedeken keresztül is fennállhat. 

A kognitív megközelítés szerint – neurobiológiai változásokat is létrehozva – többféle megértési modell 

körvonalazható a függőségek kialakulásában. A jutalmazás és megvonás kettőssége, a szokások bevésődése, a 

szenzitizációs modell, s a szabályozási zavarhoz, kontrollvesztéshez vezető neurobiológiai modell alapján 

írhatók le az addikciók. Az addiktív szerhez kapcsolt ingerek az amygdalan, a ventrális tegmentális area (VTA) 

dopaminerg neuronjain, közvetetten pedig a prefrontális kortexen keresztül hatnak a rendszerre. Az addiktív 

szerek megerősítő hatásának végső közös útja tehát nucleus akkumbenszben történő dopamin felszabadulás. A 

prefrontális kortex látja el a döntéshozatali funkciót, mivel a tapasztalatok ismétlődő vonásaiból szabályokat 

alkot, mely alapján kiválasztja a megfelelő viselkedési reakciókat. Kontrollfunkciója révén felülírhatja a 

reflexfolyamatokat. A függőség fenntartásában, illetve a visszaesés kockázatát illetően is fontos a prefrontális 

kortex szerepe. A nukleusz. akkumbens „shell” regiójában történik a prefrontális lebeny, a ventralis tegmentális 

regió (VTA) és a hippokampusz területeiről befutó információk integrálása. A krónikus drogfogyasztás hatása 

során elvész a kortikális kontroll a dopamin mediálta viselkedésformák felett. A drog-indukálta neuro-

adaptációs folyamat (a neuroplaszticitás révén) képes megváltoztatni az accumbens magban a különböző 

aktivitások egyensúlyát. A neuronok génvezérelt működését számos transzkripciós faktor módosíthatja (CREB, 

DFOS). A drogok által indukált módosulások az addikcióval kapcsolatos kognitív változások neuronális alapjait 

képezhetik. 

11.10. 10. Összegzőleg az alábbiakat állapithatjuk meg 

A szerzők megkísérelték az addikciók neurobiológiai hátterére vonatkozó jelen tudásunk összegző leírását 

ebben a fejezetben. A neuroadaptív változások és a kialakuló addikciós ciklus szempontjából releváns agyi idegi 

körök vizsgálata és leírása a diagnózis szempontjából is fontos humán kutatásokhoz viszonyítva képez jelentős 

kapcsolódási pontokat. Állatkutatások és humán vizsgálatok hasonló eredményeket szolgáltattak specifikus 

neurokémiai mechanizmusok diszregulációjáról (dopamin, opioid peptidek) az agyi jutalmazó rendszerekben, 

nemkülönben a stressz-mechanizmusok (kortico-releasing factor) szerepét illetően a dependenciák 

kialakulásában. A kialakuló, relapszusokhoz vezető vulnerabilitás a prefrontalis kortex a basolateral amygdala, s 

a stresszrendszer bevonódását hangsúlyozza az ismétlődő relapszusok során. Genetikai kutatások a fent leírt 

neurokémiai anyagok működését szabályozó gének szerepét tették vizsgálhatóvá a függőségeket kialakító agyi 

jutalmazó rendszerek diszregulációjában. Képalkotó vizsgálatok hasonló idegi körök működését írták le 

intoxikációkban, krónikus droghasználatban, függőségben, a visszaesésekre való érzékenyítettségben. Fontos 

neurobiológiai változásokként írhatók le tehát humán és állatkutatások során a kialakuló addikciókban az agyi 

jutalmazó rendszer sajátosságai, a túlaktivált stresszrendszer, s a megváltozott orbitofrontális/prefrontális kérgi 

működések. Bár egyértelmű neurobiológiai marker az addiktív szerhasználatot, függőségek létrejöttét illetően 

jeleleg nem írható le, láthatjuk, nagyszámú ígéretes, megalapozó neurobiológiai adat és eredmény található és 

kutatható az abúzusok, a kialakuló dependenciák, az addikció hátterében 

Az addikciók neurobiológiai megközelítése során a neuro-kognitív tényezők, az idegi körök és a celluláris 

mechanizmusok nyomon követésével ugyanakkor számos további kutatási kérdés is felvetődik. A különböző 

drog-addikciókat megalapozó neurális mechanizmusok közt is vannak különbségek. Sajátos terület a kényszeres 

droghasználat és a kognitív deficitek idegtudományi megértése. A terápiát illetően, pl. az alkoholfüggőség 
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sikeres naltrexon (u receptor antagonista) kezelése nyomán ígéretes lehet a különféle szerfüggőségek célzottabb 

gyógyszeres kezelése, a megalapozó idegi körök és molekuláris mechanizmusok pontosabb megértése nyomán. 

Mindez az ismétlődő kényszeres droghasználat és a kialakuló függőség terápiájában is jelentős szerepű lehet. 

11.10.1. Tesztkérdések 

Többszörös választás 

A. 1., 2., 3. helyes 

B. 1., 3. helyes 

C. 2., 4. helyes 

D. csak a 4. helyes 

E. mindegyik helyes 

1. Az alábbiak közül melyek helyesek, mi a kémiai függőség diagnosztikus kritériuma? (D) 

a. hiányzás a munkahelyről 

b. a szer használata veszélyes helyzetekben 

c. a szer használatával összefüggő jogi problémák 

d. megvonásos tünetek, tolerancia 

2. Az alábbiak közül melyik igaz? (A) 

a. A megvonásos tünetek szükségesek a függőség diagnózisához. 

b. A megvonás kizárólag akkor látható, amikor teljesen abbahagyják a szer használatát. 

c. A megvonás jelei és tünetei minden kémiai szer esetében hasonlóak. 

d. A megvonási szindróma súlyossága és a használt kémiai szer mennyisége nem függ össze. 

3. Az alábbi receptorok közül melyik az ópiát függőség kialakulásának alapja? (A) 

a. Kappa 

b. Delta 

c. Mű 

d. NMDA 

4. Az alábbi ionotropcsatornákkal kapcsolatban levő receptorok közül melyiket gátolja az alkohol? (D) 

a. 5-HT3 

b. Glutamát 

c. acetilkolin 

d. GABA 

5. Az alábbiak közül melyik nem igaz az alkohol megvonási szindrómára vonatkozóan? (E) 

a. Fokozott autonóm idegrendszeri aktivitással jár. 

b. Enyhébb esetek otthon is kezelhetőek. 
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c. A benzodiazepinek hatékonyak a tünetek mérséklésében. 

d. Az otthoni detoxifikáció kontraindikált azon betegek az esetében, akik kórelőzményében konvulzió 

szerepel. 

6. Az alábbiak mindegyike jellemző az alkoholmegvonásra, kivéve: (A) 

a. a tünetek súlyossága az ivás abbahagyása utáni napokon a legsúlyosabbak 

b. vizuális hallucinációk 

c. dezorientáció 

d. abducens paresis 

7. A heroin megvonásához képest, a metadon megvonása várhatóan: (D) 

a. veszélyesebb 

b. delíriumot okoz 

c. fájdalmasabb 

d. rövidebb ideig tart 

8. Az alábbiak közül melyik igaz az ópiát megvonásra? (B) 

a. Azok többségében, akik nem orvosi indikáció miatt használják az ópiátokat, dependencia alakul ki. 

b. Az ópiát addikt egyénekre jellemző a „feltűnés/újdonság-kereső” magatartás. 

c. Az ópiát addiktok többségében, életük során valamilyen pszichiátriai zavar diagnosztizálható. 

d. A neurózis a leggyakoribb komorbid pszichiátriai zavar. 

9. Melyik neurotranszmitter függ össze a benzodiazepin hatással és megvonással? (D) 

a. acetilkolin 

b. szerotonin 

c. noradrenalin 

d. GABA 

10. A felsorolt szerek közül melyik okozza a legnagyobb számú halálesetet? (D) 

a. marihuana 

b. kokain 

c. nikotin 

d. alkohol 

11. Az alábbiak közül melyik közvetíti a kokain hatásait? (B) 

a. noradrenalin 

b. acetilkolin 

c. dopamin 

d. histaminerg 
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12. Miért használható a metadon a heroin szubsztitúciójára a heroin-dependencia kezelésében? (C) 

a. Csökkenti az egyéb szerek iránti függőséget. 

b. Kisebb a dependencia-potenciálja, mint a heroiné. 

c. Segít kivédeni a pszichotikus tüneteket. 

d. Részlegesen blokkolja az agyi ópiat receptorokat. 

13. Melyek a következő drogok közül a muopioid receptor parcialis agonistai? (D) 

a. pentazocine 

b. naloxon 

c. naltrexon 

d. buprenorphin 

14. Melyek nem igazak az alábbi összefüggések közül? (D) 

a. kokain – dopamine visszavétel gátlása 

b. amfetamin – dopamin felszabadulása 

c. MDMA – akut sympathomimetikus állapotban 

d. LSD – szerotoninerg aktivitás fokozódik 

15. Egy 26 éves beteg – kardiális rizikófaktorok nélkül – miokardiális infarktust kap. Valószínűleg 

melyik szer okozhatta? (D) 

a. PCP 

b. szedatívum 

c. hallucinogén 

d. stimuláns 
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12. 5.l. Memória és zavarai (deklaratív, retrográd és 
anterográd amnéziák) neurobiológiai háttere. – Karádi 
Kázmér [Szakmai lektor: Molnár Péter] 

12.1. 1. Bevezető 

Agyunk működése közül talán ez az egyik olyan kognitív funkciónk, mely a hétköznapi ember számára is 

előtérben van. Sokszor és sokan panaszkodnak, vagy jegyzik meg maguknak, ha a memóriájuk cserbenhagyja 

őket. Gondoljunk csak arra az esetre, (pl. nyelv) mikor egy szemüveges keresi a lakásban a szemüvegét, 

miközben az a fején van. Vagy itt van a hallgatók szempontjából „életbevágó” helyzet, mikor valaki 

rövidzárlatot kap a vizsga alatt. Memóriája cserbenhagyja és úgy érzi, hogy szinte semmi sem jut az eszébe. Egy 

másik hallgatói példa, az a helyzet, mikor a diák kiválóan tudja, hogy az adott tananyag a könyvben hányadik 

oldalon van, talán még arra is emlékszik, hogy milyen ábrák, táblázatok szerepelnek az oldalon, milyen a 

bekezdések eloszlása, de, magát a tényanyagot nem tudja előhívni. Érthető, hogy ha memóriánk kihagy, az 

kínos érzéseket kelt bennünk. Az idő előrehaladtával, ahogy az ember öregszik, egyre gyakrabban izgul azon, 

hogy memóriája már nem a régi. Mindenki tapasztalta már, hogy az idős ember a távoli múlt emlékeire sokkal 

jobban emlékszik, mint a közelmúlt tapasztalataira. Szinte mindenki azt is megtapasztalja, hogy egész más a 

múlt emlékeinek segítség nélküli előhívása, mint ha csak arról lenne szó, hogy valamit vagy valakit felismerünk. 

Bárki, aki már elgondolkodott agyunk azon csodálatos képességén, hogy életünk során megélt, látott és hallott 

eseményeket, dolgokat raktározni tudja, az egészen biztosan megsejtette, hogy a memóriánk összetett, fura, 

egyben megcsalható, tökéletlen szerkezet. 

Memóriánkról és az általa teremetett helyzetről és világról sokan, sokféleképpen elmélkedtek. Csak a példa 

kedvéért itt van két világhíres író, aki elmerült az emlékezés csodálatos világába. Az egyik Marcel Proust (1871-

1922) múlt századi francia író, esszéista és kritikus, kinek leghíresebb regénye Az eltűnt idő nyomában. Robert 

Merle, szintén híres francia író szerint kétféle ember él a földön: az egyik, aki olvasta Proustot, a másik, aki 

nem. Ez egyáltalán nem meglepő. Proust háromkötetes, közel 3200 oldalas műve az érzéki benyomások, 

gyerekkori emlékek fullasztóan zsúfolt tárháza. Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Proust felfedezte 

magának a felejtést, illetve a felejtés hiányát. Míg Proust nem tudott felejteni, addig olasz írótársa, Umberto Eco 

(1932-) rácsodálkozott arra az állapotra, mikor az ember fejéből kiesnek a fontos emlékek. Eco Loana királynő 

titokzatos tüze című művében egy amnéziában szenvedő emberről értekezik. A főhős szívroham okozta 

kómából felébredve eszmél rá, hogy elveszítette saját személyére vonatkozó emlékei jelentős részét. Visszatér 

gyerekkorának fontos vidéki házába és régi illusztrációkat, képregényeket, plakátokat segítségül hívva építi újra 

személyes memóriáját. 
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Fizikusok és sci-fi írók évszázadok óta áhítoznak az időgép megépítésére. Érveket hoznak fel az időgép építése 

mellett és ellen, szem elől veszítve azt a nyilvánvaló tényt, hogy saját magunkban igenis létezik egy ilyen „gép”. 

Laikus és tudós szemmel is, memóriánk nem más, mint egyfajta mentális időgép. Memóriánk „időgépét” 

felhasználva képesek vagyunk meglátogatni gyerekkori magunkat, belemerülni a régi emlékek benyomásába, és 

bármilyen furcsa, ellátogatni a jövőbe, elképzelni magunkat, hogy milyenek leszünk jó pár év múlva. Sőt, 

jövőbeli események megvalósulásának fejben tartása segít a jövő megtervezésében és döntéseink kialakításában. 

5.67. ábra - 1. ábra: A memória, mint időgép. A memória használata mentális 

időutazást enged régi önmagunkba és a képzeletbeli jövőbe 

 

A bevezetőből nyilvánvalóan látszik, hogy milyen komplex kognitív funkcióval állunk szemben. Nem véletlen, 

hogy agykutatók százai foglalkoznak a memória lenyűgöző világával. A modern kognitív neuropszichológia és 

idegtudomány érdeklődésének fókuszába helyezte a memóriát. Ebből a szempontból közelítjük meg a fejezetben 

a memória világát. A cél az, hogy az orvostanhallgató bepillantást nyerjen ebbe az izgalmas idegtudományi 

területbe és megértse, hogy memóriánk hogyan szerveződik, valamint, hogy mely agyi területek vesznek részt a 

memóriarendszerek kialakításában. Végül a hallgató megismerheti a memória károsodásának jelenségeit, 

tüneteit és okait. 

12.2. 2. A memória definíciója 

Mi is a memória? Hogyan tudnánk definiálni? Az érzelmeket és a figyelmet kutatók között szállóige, hogy 

mindenki addig a pontig tudja, hogy mi is az érzelem és figyelem, ameddig nem kell azt definiálni. Szerencsére 

ez a helyzet a memória fogalmának meghatározásában nem áll fenn. A memória az a kognitív funkció, mely a 

környezetből és magunkról származó információt tárolja, megtartja, és alkalmanként előhívja azután, hogy az 

adott információ nincs már jelen. 

12.2.1. 2.1. A memória szakaszai 

Ezt a definíciót alapul véve, minden memóriafajta (deklaratív és procedurális) rendelkezik az alábbi 

funkcionális, egymást követő szakaszokkal: 

• Kódolás: A külvilági ingerek fizikai és kémiai entitások, melyeket az agy receptorai révén lefordít magának. 

A fizikai és kémiai információ így neurális kóddá, információvá alakul, mellyel agyunk képes foglalkozni. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1281  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Tárolás: Az információt nem elegendő csak kódolni. Nyilvánvaló, ezzel információval az agy kezdeni is akar 

valamit. Feldolgozza, átdolgozza és megőrzi. Laikusok főleg csak ezt az egyetlen szakaszt tekintik 

memóriának. 

• Előhívás: Nem mennénk sokra vele, ha csak tárolnánk az információt. Az elraktározott információt elő kell 

venni ahhoz, hogy segítse mindennapi tevékenységünket. Az előhívás szakasza ezt a célt szolgálja. Tudatosan 

vagy nem tudatosan előszedjük a tárolt memórianyomot, és felhasználjuk arra, hogy hatékonyabban 

működjünk a környezetünkben. 

5.68. ábra - 2. ábra: A memória háromszintű szakasza: kódolás, tárolás, előhívás 
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Egyes olvasónak mesterségesnek tűnhet ez a felosztás. Az amnéziás betegek rehabilitációjában azonban 

rendkívül hatékony. Vannak betegek, akik képesek a kódolásra, de nem tudják elraktározni a kódolt információt. 

Más betegek képesek kódolásra, raktározásra, de az előhívás rendkívül nehezen megy számukra. Mindez a 

kognitív rehabilitáció szempontjából is fontos. Más feladat adható annak a betegnek, akinek az információ 

tárolása nehezített, mint annak, akinek az emlék előhívása okoz nehézséget. 
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12.2.2. 2.2. A memória felosztása a raktározás időtartama szerint 

Az információ tárolási idejének alapján a következő memóriafajtákat különböztetjük meg. A legrövidebb 

tárolási idejű memóriánkat szenzoros memóriának nevezzük. A szenzoros memória 200-500 milliszekundum 

tartamban tudja az információt tárolni. A szenzoros memóriát használjuk, mikor sötétben csillagszóróval 

felismerhető alakzatokat tudunk rajzolni. 

5.69. ábra - 3. ábra: Szenzoros, ikonikus memória szükséges a csillagszóróval sötétben 

rajzolt alak meglátáshoz 

 

Ha a szenzoros memória vizuális információt tárol, akkor ikonikus memóriáról, ha auditoros információt 

raktároz, akkor visszhang memóriáról beszélünk. A szenzoros memóriát először George Sperling, amerikai 

kognitív pszichológus tanulmányozta. Kilenc betűt egy 3 x 3-as mátrixba rendezett, majd néhány 

milliszekundumig egyszerre villantotta fel azokat a kísérleti személynek. Az inger bemutatása után különböző 

magasságú hang jelezte, hogy melyik sorból kell felidézni a betűket. A felidézést – a hangok bemutatását – 

random rendben kérte. A vizsgálati személyek annak ellenére, hogy nem tudták melyik sorból kell majd a 

betűket visszamondani, nagyon jól fel tudták idézni a betűket. Ez akkor sikerült a legjobban, ha a hang az inger 

bemutatása után egy másodpercen belül jelezte a felidézést. Ha a hang egy másodperces intervallum után jelent 

meg, a felidézés teljesítménye látványosan romlott. A vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy a szenzoros 

memória kapacitása nagyon nagy, de az információ hamar elveszik belőle. A felejtés az elhalványulásnak 

nevezett folyamat által veszik ki a szenzoros memóriából. 

A figyelem és a perceptuális feldolgozás hathatós közbenjárása alapján az információ átkerül a szenzoros 

memóriából a rövid távú vagy elsődleges memóriába. A rövid távú memória, ha kizárjuk az információ 

ismételgetését, körülbelül 30 másodpercig képes a kódolt információt tárolni. Egy másik amerikai kognitív 

pszichológus George Miller (1920-2012) 1956-ban publikálta híres cikkét, ami a rövid távú memória tárolási 

kapacitását taglalta. Miller eredménye azt mutatta, hogy átlag 7 plusz/mínusz 2 adatot tudunk rövid távon a 

fejünkben tartani. Ez lett a kognitív neuropszichológia mágikus száma. Az adat itt számokat, betűket vagy más 

egységeket jelenthet. Természetesen egyből felvetődhet az az ellenvetés, hogy ennél jóval több 

információegységet vagyunk képesek néhány másodpercig a memóriánkban tárolni. Gondoljunk csak egy 

telefonszám megjegyzésére. Az egyik módszer, amivel növelhetjük a rövid távú tár kapacitását a tömbösítés. A 

tömbösítés során elménk az információ-fűzért értelmes egységekre, tömbökre töri és ezeket a tömböket tárolja. 
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5.70. ábra - 1. animáció: Tömbösítés során agyunk az információt értelmes egységekké 

tördeli, ami lehetővé teszi a könnyebb tárolást 

 

Az érdekessége a dolognak, hogy a tömbökből is átlag 7 +/- 2 mennyiséget képes a rövid távú memória tárolni. 

A tömbösítés mellett segít a tárolási kapacitás kibővítésében az ismételgetés. A rövid távú memória az 

információ kódolását auditorosan és vizuálisan oldja meg. Az auditorosan kódolt információt a rövid távú 

memória jobban meg tudja jegyezni. Kanyarodjunk vissza a telefonszámok megjegyzéséhez. Személyünk lát 

egy telefonszámot és megpróbálja megjegyezni. Felvetődik a kérdés, hogy az segít-e jobban a megjegyzésben, 

ha elképzeli lelki szemei előtt a számot (vizuális kód) vagy, ha halkan ismételgeti magában (auditoros kód). A 

vizsgálatok azt mutatták, hogy az auditoros kódolás, ha lehetséges, könnyebbé teszi a megjegyzést. Viszont az 

információ magunkban vagy hangosan való ismételgetése már igénybe veszi a hosszú távú memóriát. A 

hosszú távú memória néhány perctől, akár életünk végéig képes az információt tárolni. A hosszú távú tárolás 

előnyben részesíti a szemantikus kódolást. Igen egyszerűen lehet ezt bizonyítani. Minden orvostanhallgató tudja, 

hogy a vizsgára nem szó szerint érdemes az anyagot megtanulni. Lehetséges a szó szerinti tanulás, de rosszabb 

hatásfokú, mint ha összefüggéseiben megértve sajátította el a diák a tananyagot. Ha valaki elakad a 

felmondásban, előfordulhat, hogy nem tudja folytatni a feleletet. Ezért jobb, ha az információt értelme alapján 

kódoljuk. A vizsga anyagát meg kell érteni, és azután a hosszú távú tárolás jobb hatásfokú lesz. Vannak 

anyagrészek, aminél előnyben van részesítve a szó szerinti (auditoros kód). Ilyen egyes anatómiai egységek 

nevei vagy a kémiai képletek. Valószínű, hogy a nem szemantikai kód alapján tárolt anyag sokkal sebezhetőbb 

az interferenciára. Interferenciának nevezzük azt a jelenséget, mikor az új és a régi információ egymás 

előhívását vagy tárolását rontja. Ha az új információ tárolása kilöki a régi információt, így elősegíti a régebben 

tárolt anyag elfelejtését, ezt retroaktív interferenciának hívjuk. Ha a régi információ gátolja az új információ 

elsajátítását proaktív interferenciáról beszélünk. Hogyan lehet megakadályozni, hogy az egyes tanult 

információegységek (anyagok) között ne legyen interferencia? Manapság az interferencia gátlásáról két elmélet 

verseng egymással. Azt egyik elmélet azt hangoztatja, hogy a tanult információ bevésődését akkor tudjuk a 

legjobban létrehozni, hogy ha a tanulás után alszunk. Ez az elmélet azt a nézetet tartja, hogy magának az 

alvásnak (főleg a REM szakasznak) memóriavédő funkciója van. A másik elmélet egy kicsit csavar a dolgon és 

azt mondja, hogy nem magának az alvásnak van védő szerepe, hanem minden olyan, tanulás utáni nyugalmi 

periódusnak, mely gátolja, hogy rögvest új anyagot tanuljunk. A nyugalmi szakasz lehet relaxáció, alvás, 

sporttevékenység, minden olyan időbeli intervallum, ahol nem történik új információ tanulása. Jelenleg nem 

tudunk „igazságot tenni” a két elmélet között, pro és kontra érvek léteznek mindkét elmélet mellett. 

5.13. táblázat - 1. táblázat: A szenzoros, rövid távú és hosszú távú memória 

tulajdonságainak rövid összefoglalása 
 

  Szenzoros memória Rövid távú memória Hosszú távú memória 
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  Szenzoros memória Rövid távú memória Hosszú távú memória 

Kapacitás Nagyon nagy 7 (+/-2) tömb Végtelen 

Max. tárolási idő 1 másodperc 30 másodperc Állandó 

Információ megtartása és 

annak módszere 
Nem lehetséges Ismételgetés Átdolgozás és szervezés 

Előhívás Percepció Szeriális Előhívási nyomokra való 

keresés 

Felejtés Halványulás Interferencia és 

elhalványulás 
Interferencia 

Kódolás Szenzoros Akusztikus Szemantikus 

12.2.3. 2.3. A memória Atkinson-Schiffrin táras modellje 

Atkinson és Shiffrin modális/táras modellje azt próbálja megmagyarázni, hogy az egyes memóriafajták között 

milyen információfeldolgozás történik. A modell szerint az információ először a környezetből a szenzoros 

emlékezetünkbe jut, onnan átkerül a rövid távú memóriába. A rövid távú memóriából az ismétlés segítségével az 

információ átkerül a hosszú távú memóriába. A modell a memória működésének első elegáns megközelítése. 

Eleganciája és egyszerűsége mellett azonban a gyakorlatban számos vizsgálat megcáfolta érvényességét. Ha a 

modell logikáját követjük, akkor jól látszik, hogy a hosszú távú memória előszobája a rövid távú emlékezet. Így 

a rövid távú emlékezet kiesése súlyos gondokat okozna, a személy jelentős tanulási nehézségekkel küszködne. 

Neuropszichológiai esetek ezt nem támasztják alá. Például Shallice és Warrington neuropszichológusok 1970-

ben vizsgált betegére (KF) ez nem volt jellemző. A betegnek jelentős verbális rövid távú memória diszfunkciója 

volt, ennek ellenére hosszú távú memóriája ép maradt. A modell hibája, hogy mind a rövid távú, mind a hosszú 

távú tárat egyetlen egységként kezeli. Az igazság az, hogy sem a rövid távú, sem a hosszú távú tár nem 

egységes, több alkomponensből állnak. Alan Baddeley (1934-) brit pszichológus fedezte fel, hogy a rövid távú 

memória mellett, létezik egy másik memóriafajta, a munkamemória, mely képes szintén rövid ideig tárolni az 

információt. A tényleges rövid távú memória, mentális erőfeszítés nélkül képes kis mennyiségű információt 

rövid ideig tárolni. Míg a munkamemóriánkat akkor használjuk, mikor a tárolt információn műveleteket 

végzünk, on-line foglalkozunk, vagyis tudatos, mentális erőfeszítést teszünk az információ átdolgozásáért és az 

átdolgozott információ tárolásáért. Munkamemóriát használunk, mikor például két vagy több számot fejben 

összeadunk vagy kivonunk. Vizsgára való tanulás során is ezt a memóriafajtát hívjuk segítségül. Szintén a 

munkamemória kerül játékba, mikor felidézünk egy helyet és képzeletben bejárjuk annak részeit. 

5.71. ábra - 4. ábra: A memória Atkinson-Schiffrin táras modellje. RTM: Rövid Távú 

Memória, HTM: Hosszú Távú Memória 
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12.3. 3. A munkamemória 

Baddeley arra is rájött, hogy munkamemóriánk nem egységes. A munkamemória több alegységből áll, három 

rövid távú tárból és egy szervező-összehangoló egységből épül fel. Részei tehát a következők: 

• Fonológiai hurok vagy akusztikus rövid távú tár: Az információt hang alapján kódolja és manipulálja. 

Például számok megjegyzésénél a számok csendben való ismételgetése. Egyik vizsgálati lehetősége, hogy ha 

a vizsgálati személynek, betegnek növekvő hosszúságú számsorokat ugyanabban vagy fordított sorrendben 

kell visszamondania (számmemória terjedelem). Általában a fonológiai hurok két másodpercig képes az 

információt tartani. 

• Téri-vizuális vázlattömb vagy vizuális rövid távú tár: Ez az egység vizuális, téri és képzeleti információt 

tárol és manipulál. Fontos szerepe van a téri tájékozódás során. Ha valaki azt a feladatot kapja, hogy képzelje 

el, hogy az orvosi karról eljut az otthonába és közben idézze fel a fontosabb tájékozódási pontokat, akkor a 

munkamemória téri-vizuális vázlattömbjébe fogja előhívni és manipulálni a kért információt. 

(http://www.youtube.com/watch?v=zWO_w3m4NQs) 

• Epizódikus puffer: Verbális, vizuális és téri információt integrál és az integrált információra időbeli kódot is 

illeszt. Feladata, hogy a tárolt információ kronológiai sorrendjét meghatározza. 

• Központi végrehajtó/executive funkció: A központi végrehajtó funkció/egység a három, előbb felsorolt tár 

felett áll. Összehangolja a három tár működését. Irányítja a figyelmet. A mentális műveletek, cselekvések 

megtervezésében, indításában és leállításában játszik alapvető szerepet. Egyfajta mentális parancsközpontnak 

lehet elképzelni. Rossz hasonlat, de ez felelhet meg a számítógépek központi processzorának. 

5.72. ábra - 5. ábra: A munkamemória alegységei 
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12.3.1. 3.1. A munkamemória neurobiológiája 

Patricia Goldman-Rakic (1937-2003) a kilencvenes években majom frontális lebeny egysejt elvezetéses 

kísérletben igazolta, hogy a prefrontális terület bizonyos sejtjei aktívak a munkamemória feladat alatt. Goldman-

Rakic ezzel elsőként leírta és bebizonyította, hogy egy újonnan felfedezett kognitív funkciónak agyi-celluláris 

korrelátuma van. Goldman-Rakic érdeme, hogy feltérképezte a prefrontális neurális köröket és azokat 

összekapcsolta a munkamemóriával. Klasszikus vizsgálata alatt a majom egy képernyőt nézett, miközben 

frontális lebenyébe szúrt elektródáról elvezették a sejtek tüzelését. Az állatot arra tanították, hogy a képernyő 

közepére fixáljon. A vizsgálat első fázisában a képernyő valamelyik részében feltűnt egy inger (bemutatási 

fázis). Az állatnak meg kellett jegyeznie a célinger helyzetét. A második fázisban az inger eltűnt a képernyőről, 

az állat továbbra is középre fixált, miközben egy bizonyos ideig a képernyő üres volt, és a majom a 

memóriájában fenntartotta az eltűnt inger helyzetét. Ez volt a késleltetett fázis. A késleltetett fázisban a 

képernyő közepén egy jelzőinger jelent meg, mely az állatnak azt jelezte, hogy nézzen az eltűnt célinger 

bemutatási helyére (válasz fázis). Goldman-Rakic azt figyelte meg, hogy a késleltetett fázisban, mikor 

semmilyen inger nincs a képernyőn, a frontális lebeny vizsgált sejtjei aktívak, szinte az egész késleltetett fázis 

alatt. Ez a frontális fenntartott aktivitás lett a munkamemória celluláris megfelelője. A vizsgálat azt is 

megjósolta, hogy ha a fenntartott aktivitás eltűnik, a kísérleti állat elfelejti a célinger bemutatási helyét. 

Goldman-Rakic későbbi léziós vizsgálataiban kimutatta, hogy főleg a prefrontális cortex dorsolateralis része 

felelős ezért az aktivitásért. 

5.73. ábra - 2. animáció: A munkamemória idegrendszeri mechanizmusa a prefrontális 

cortexben. A kísérleti állat prefrontális cortex sejttevékenysége az inger, a késleltetett és 

a válasz fázisban 
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A humán prefrontális terület több részre tagolódik és mindegyik résznek sajátos feladata van a munkamemória 

egyes komponenseinek kialakításában. Ezek az egységek a következők: 

• Dorsolateralis prefrontális cortex: A Brodmann 46, 9, 8A, 8B, 10 terület felel meg neki. Funkciója a 

következő: motoros tervezés, szervezés és szabályozás, intellektuális funkciók szervezése és szabályozása, 

szenzoros és az emlékezeti információ integrációja, munkamemória, végrehajtó funkció kivitelezése, aktív 

hazudás alatt. A vizuális rendszer dorzális pályájának végállomása (téri-vizuális vázlattömb része). Komplex 

szabályokat (pl. matematikai szabályok, algoritmusok) képes az elmében fenntartani. 

• Ventrolateralis prefrontális cortex: Gyakran inferior frontális cortexként is említik. A Brodmann 44, 45, 47 

terület tartozik hozzá. Itt található, általában a bal féltekében a Broca mező (Brodmann 44 és 45), ami a 

beszéd motoros és grammatikai kivitelezésében játszik szerepet (fonológiai hurok része). Ez mellett a világ 

megélésének a helye. A vizuális rendszer ventrális pályájának a végállomása. A környezet tulajdonságainak 

feldolgozását hozzákapcsolja a személy céljaihoz és affektusaihoz. Szerepe van a figyelemkontrollban, 

vigilancia fenntartásában, Depresszióban a bal ventrolateralis terület erősebb aktivitást mutat. Szociális, 

kapcsolati elutasítás során (szociális fájdalom) a negatív érzelmek feldolgozásában és feloldásában játszik 

szerepet. 

• Dorsomedialis prefrontális cortex: A Brodmann 8, 9, 24, 32, 33 terület tartozhat a dorsomedialis 

prefrontális cortexbe. Ez a terület a konfliktus monitorozásban, döntések kivitelezésében játszik szerepet. 

Romantikus interakciókban a másik személy attraktivitásának rapid kiértékelését végzi. Szerepe van az 

empátia kialakulásában (másik személy mentális állapotának megértése), az altruisztikus (segítő-önzetlen) 

magatartás bejóslásában, Önmagunk (szelf) érzetének kialakításában is szerepet játszik. 

• Ventromedialis prefrontalis cortex: A Brodmann 10, 11, 12, 14, 25 terület tartozhat ehhez a régióhoz. 

Magába foglalja a orbitofrontális cortexet. Tinédzser korban ez a terület rapidan fejlődik, elősegítve ezzel az 

amygdalán keresztüli érzelemszabályozást. Szerepet játszik az érzelmek feldolgozásában és szabályozásában, 

csökkenti a cortisol szintet. Aktív bizonytalanságot tartalmazó döntéshozatal alatt, a múlt emocionális 

memórianyomainak előhívásakor aktiválódik, részt vesz a szelférzet létrehozásában. 

5.74. ábra - 6. ábra: Egyes prefrontalis területekhez kapcsolható funkciók 

(PFC=prefrontalis cortex) 
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Látható, hogy a prefrontális területnek kitüntetett és hangsúlyos szerepe van a munkamemória puffereiben, 

valamint a végrehajtó funkció kialakításában. Azonban nem az egyetlen agyi terület, mely a munkamemória 

feladatait végzi. Agyi képalkotó eljárásokkal végzett vizsgálatok feltárták, hogy a fonológiai hurok működése 

közben a Broca mező mellett a bal oldali temporo-parietális határ is aktív. A beszédprodukció mellett ezek a 

területek a nyelvi információ magunkban való ismételgetésében is szerepet játszanak. Hasonló a helyzet akkor, 

amikor téri-vizuális információt kell fejben tartani vagy emlékezetből előhívni. Ekkor a jobb féleteke 

aktivizálódik. Ha a vizsgálati személynek tárgyakra kell emlékeznie, akkor a látórendszer ventrális pályája 

működik erőteljesebben, míg ha a téri komponensekre kell emlékeznie, akkor a dorzális pálya aktivitását kapjuk. 

A perceptuális szinten két részre oszló látórendszer („mi-ventrális” és „hol-dorzális” pálya) emlékezeti szinten is 

különválik. 

12.4. 4. Hosszú távú memóriarendszerek 

Képzeljük el, hogy este van és párunkkal megünnepeljük, hogy letettük az utolsó vizsgánkat. A vacsora alatt 

elmeséljük a napunkat. Hogyan készülődtünk, mennyire voltunk izgatottak, milyen tételt húztunk és abból mit 

feleltünk. Beszélgethetünk arról, hogy mikor és hova fogunk menni nyaralni, sőt még arról beszélgethetünk, 

hogy gyerekkorunk nyaralásai milyenek voltak. Az olvasónak úgy tűnik, hogy a beszélgetés alatt rendesen 

megmozgatott memóriánk egységes, hisz a látszat az, hogy minden emléket ugyanabból a hosszú távú tárból 

hívtuk elő. Ez részben igaz is. A beszélgetés alatt felelevenített emlékek az úgynevezett deklaratív memóriából 

kerültek az „asztalra”. Deklaratív (explicit) hosszú távú memóriánk olyan emlékeket tárol, melyekhez tudatos 

hozzáférésünk van. A látszat azonban csalóka. Ahogy a munkamemória, úgy a deklaratív memória sem 

egységes. Különböző részmemóriából áll, amikben más és más emlékeket tárolunk. Nézzük meg egyenként az 

egyes deklaratív memória rendszereinket. 

5.75. ábra - 7. ábra: Hosszú Távú Memória rendszerszintű kategorizációja 
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12.4.1. 4.1. Szemantikus memória 

Mikor egy orvostanhallgató elmegy vizsgázni, kihúzza a tételét és lefelel a kérdéses anyagból, szemantikus 

memóriáját használja. Szemantikus memória az a memória, mely a világról szerzett tudást tárolja. Szemantikus 

memóriánk használata a múlt tapasztalatát raktározza, úgy, hogy tudatában vagyunk ennek a tudásnak. A 

szemantikus ismeretek előhívását nem kíséri a személyesség érzése. Bizonyos értelemben életünk személyes 

emlékei leváltak róla. A szemantikus memória tárolja például szókincsünket, kategóriákba szervezett 

ismeretünket a világról. A kérdés az, hogy egyszerű fogalmak tárolása hogyan megy végbe a szemantikus 

memóriában. Nézzünk két példát, melyek megvilágítják a tárolás lehetőségét. Melyik állat az, amely Afrikában 

él, hosszú nyakú, négylábú és emlős? Melyik az a szerszám mellyel csavarokat tudunk behajtani? Nyílván a 

fenti két kérdés egyszerű. Mindenki kapásból azt feleli, hogy zsiráf és csavarhúzó. A zsiráf kérdésénél, ha jól 

megfigyeljük, perceptuális információt hordozott a kérdés (hosszú nyakú, négylábú), míg a második kérdés 

inkább az eszköz funkciójára kérdezett rá (csavart behajtani). Az egyszerű fogalmakat agyunk vagy a 

perceptuális, vagy a funkcionális információ mentén tárolja szemantikus memóriánkban. A másik kérdés, hogy 

hogyan tanulunk meg új fogalmakat? Új fogalmak kialakítása akkor a legkönnyebb, ha egyre szélesedő 

tapasztalatszerzés útján történik. Az orvostanhallgató, mikor belép az orvostudomány berkeibe, az első két év 

során csak az egészséges emberi test működésével foglalkozik. Megszerzi ismereteit a normál emberi test 

struktúrájáról és funkciójáról. Harmadévtől arról szerez ismeretet, hogy a betegségek milyen zavarokat okoznak 

a normál test működésében. A klinikai fázisban még szélesebb tapasztalatot szereznek arról, hogy az egyes 

betegségek milyenek, és hogyan kell őket gyógyítani. Mikor végez az egyetemen, a kezdő orvos rezidensi évei 

alatt a betegségek még szélesebb skáláját ismeri meg. Mire szakorvos lesz, annyi tapasztalata és ismerete 

halmozódott fel, hogy kreatívan tudja alkalmazni a „nem tankönyvi esetű” betegek gyógyításában is. 

Szemantikus memórián az egyszerű fogalmak mellett sokkal szélesebb, generalizáltabb ismereteket is képes 

tárolni. Ezek a sémák. A séma a világról, emberekről, cselekvésekről szóló összefüggő ismerethalmaz. Sokkal 

nagyobb ismeretegységet tartalmaz, mint az egyszerű fogalom. A neurológiai kalapács bizonyos értelemben 

egyszerű séma, viszont a neurológiai betegvizsgálat már egy sokkal bonyolultabb sémát jelöl. Sokkal szélesebb 

és általánosabb ismeretet rejt magában. Magába foglalja azokat az eszközöket melyek a vizsgálathoz 

szükségesek, tárolja az egyes részvizsgálatok menetének sorrendjét, és azt is, hogy hogyan foglaljuk össze a 

kapott eredményeket. A neurológiai vizsgálat menete olyan séma, melyet a neuropszichológiában, a 

szociálpszichológiában forgatókönyvnek nevezünk. A forgatókönyv mindennapi életünk során a mindennapi 

élethelyzetekben megmutatkozó cselekvések sorrendjét rögzíti. Míg akkor, amikor a neurológiai kalapács 
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sémáját használom, az úgynevezett keret sémát használom. A keret olyan séma, mely tárgyakról szóló 

információkat rögzít. A sematikus memória igen fontos memóriarészünk. A világ megértésében óriási szerepe 

van. 

12.4.2. 4.2. Epizódikus memória 

Kérem az olvasót, hogy elevenítse fel, hogy mi történt vele a nap folyamán! Hol járt? Kivel találkozott és 

mikor? Arra is megkérem, hogy ne csak a jelen eseményét elevenítse fel, hanem hívjon elő emlékeket a 

régmúltból is! Milyen emléket hívott elő? Hol játszódik az emlék és mikor? Ha az olvasó a feladatot 

végrehajtotta, akkor az epizódikus memóriáját használta. Ez a memória szükségeltetik ahhoz, hogy mentális 

időutazást tegyünk múltunkban. Megfigyelve a fenti kérdéseket, jól látható, hogy az epizódikus memória három, 

kitüntetett adatot tárol a világban zajló eseményekről. Mi, hol és mikor történik? Tárgyi, téri és időbeli 

adatokat kódol, tárol és hív elő a múltunkból. 

5.76. ábra - 8. ábra: Az epizódikus memória tárgyi, térbeli és időbeli kontextuális 

adatokat kódol, tárol és hív elő a világról 

 

Epizódikus memóriánkat nemcsak arra használjuk, hogy felelevenítsük távoli és közelmúltunk eseményeit. A 

medikus, mikor vizsgára tanul szintén az epizódikus memóriáját használja az aktív tanulás során. A tananyag 

elsajátítása időt és energiát igényel. Akkor tudjuk a legjobban kódolni, tárolni és előhívni az anyagot, hogy ha a 

megtanulandó anyagot mélyebb szinten (értelem, jelentés alapján), ismételve, többször is feldolgozzuk. Sokszor 

hallani olyan történeteket, hogy valaki a vizsgán tudta, hogy a megtanulandó anyag hányadik oldalon van a 

tankönyvben, sőt még azzal is tisztában volt, hogy mikor és hol tanulta, csak éppen a tétel tárgyát, tényanyagát 

nem tudta felidézni a vizsgán. Ebben az esetben az történt, hogy az egyszeri medikus keveset tanulta az anyagot, 

ez a kevés idő és energia csak arra volt elég, hogy az epizódikus emlék téri-időbeli kontextuális (hol van a 

könyvben, mikor tanulta) információjára emlékezett. Az epizódikus memória tárgyi emléke még nem rögzült a 

fejében. Az epizódikus emlékezet összeköttetésben áll a szemantikus emlékezettel, hisz a tanult információból 

általános tudást is kell szintetizálnunk. Ma még vita tárgya, hogy hogyan történik a szemantikus és epizódikus 

memória között ez az összjáték. Az epizódikus memória előhívásánál meg kell különböztetnünk a felidézés és 

felismerés/ismerősség jelenségét. Ha az a feladat, hogy minden segítség nélkül, az olvasó szabadon hívja elő 

memóriájából a tétel által kért anyagot és mondja el a vizsga alatt, akkor az epizódikus memóriájából felidézi 

az információt. Ez sokkal nehezebb, jelentős mentális erőfeszítést igénylő feladat. Viszont, ha az a feladat, hogy 

egy információhalmazból válassza ki azokat az adatokat, melyeket korábban látott, hallott, akkor ez sokkal 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1292  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

könnyebb feladat lesz. Az ilyenkor zajló folyamatot felismerésnek hívjuk. Ez a folyamat kevesebb energiát 

igényel, hiszen ilyenkor az előttünk fekvő információ segíti az emlékezést. Az epizódikus memória egyik 

válfaja az autobiografikus memória. Az autobiografikus memória saját, személyes múltunkat raktározza. Az 

autobiografikus memória tulajdonképpen összekapcsolja személyes epizódikus emlékeinket, szemantikus 

memóriánkat, valamint én-tudatunkat. A szemantikus memóriával ellentétben epizódikus és autobiografikus 

memóriánk előhívása során személyes átélésben van részünk. Ezt a szempontot nézve, megállapíthatjuk, hogy 

epizódikus memóriánkat gyakran kiszínezi az érzelem. Az előbb elmondottak az epizódikus memória azon 

sajátságára utaltak, mely során a múltról hívtunk elő információkat. De mi van akkor, mikor valaki azt jegyzi 

meg, hogy a jövőben mikor, milyen vizsgája lesz vagy éppen mikor, milyen gyógyszert kell bevennie a 

betegsége miatt? Ebben az esetben az illető az epizódikus memória prospektív részét használja. A prospektív 

memória memóriánk azon része, mely a jövőre vonatkozó információkat kódolja, tárolja és hívja elő. 

Prospektív memóriánk egyrészt időbeli – tudjuk, hogy mikor kell vizsgázni –, másrészt esemény alapú – tudjuk, 

hogy az adott időpontban mit kell csinálni – információt tárol. Az idegtudományokban a prospektív emlékezet 

az epizódikus memória aktívan kutatott, folyamatosan új ismeretekkel bővülő területe. 

12.5. 5. A deklaratív, hosszú távú memória neurobiológiája 

12.5.1. 5.1. A szemantikus memória neurobiológiája 

Agyi képalkotó eljárásokkal történő vizsgálatok megmutatták, hogy a szemantikus memória használata során az 

agy az ismereteket eltérő helyen, egymással összekötött, széles neurális hálózatban tárolja. Először vizsgáljuk 

meg, hogy egyszerű fogalmak hol tárolódnak az agyban. Például élő és élettelen dolgok tárolása főleg az alapján 

történik, hogy az élő dolgokról perceptuális benyomásaink vannak. Ha az egyszerű fogalom elsősorban 

mozgási benyomásokat tartalmaz, akkor az occipito-parietális terület V5/MT területe aktív. A színbenyomásokat 

a fusiformis gyrus területe dolgozza fel, míg a hallási információnál a superior temporális és temporo-parietális 

régiók aktívak. Ha a fogalom ízlelési benyomásokkal rendelkezik, az anterior orbitalis frontális területen látunk 

aktivitást. Olfaktoros ismereteknél a prepiriformis cortexben és az amygdalában látunk aktivitást. Érzelmi 

komponensek esetén a mediális és orbitofrontális cortex, anterior temporális terület és a posterior cingulum 

aktív. Látható, hogy egy fogalom perceptuális információk alapján történő raktározása és feldolgozása főleg a 

perceptuális területeket érinti. Ha a fogalom elsősorban cselekvéssel kapcsolatos információk mentén 

szerveződik, akkor az elsődleges és másodlagos szenzoros és motoros cortikális régiók aktivitását látjuk az 

fMRI vizsgálat alatt. Tehát a szemantikus memória elemibb, alsóbb szintjén modalitás-specifikus, szenzoros, 

akciós, és emocionális agyi rendszerek aktivizálódnak. Agyunk az elemibb információból általánosabb, 

magasabb szervezettségű tudást alakít ki magának. Ezen sémák kialakítása során más agyterületek lesznek 

aktívak, melyeket amodális konvergencia zónáknak hívunk. Ide tartozik a prefrontális régiók közül az inferior 

frontális és a dorsomediális terület. Az inferior frontális gyrus elsősorban a szemantikus információk mentális 

erőfeszítést igénylő szelekciójában vesz részt. A dorsomediális prefrontális terület a szemantikus információ 

önindította, önvezérelt előhívásában játszik szerepet. Fontos szerepet játszik a sémák kialakításában a temporális 

lebeny alsó és középső gyrusa, valamint a temporális lebeny pólusa. Elsősorban a statikus keretszintű 

sémaismeretek tárolásában játszhat szerepet. Míg az alsó parietális lebeny – a harmadik konvergencia zóna – a 

forgatókönyvszintű sémák feldolgozásában és raktározásában játszhat szerepet. Az amodális konvergencia 

zónák erőteljes kapcsolatban állnak az epizódikus emlékezet tárolásában szerepet játszó mediotemporális 

területekkel. Ez a kapcsolat lehet a kulcsa annak, ahogy az epizódikus információból az agy általánosabb, 

fogalmi szintű ismeretet nyer ki. 

12.5.2. 5.2. Epizódikus memória neurobiológiája 

Ahogy a szemantikus memóriánál láttuk, az epizódikus memória is kiterjedt neurális hálózattal rendelkezik. Az 

információ kódolását itt is a prefrontális cortex végzi. Verbális információnál a bal, míg vizuális információnál a 

jobb prefrontális területek aktívak. Ugyanakkor, az epizódikus emlék tárgyi információja (mit tanult) a 

perceptuális-ventrális utakat mozgósítja, míg a téri-időbeli információ a dorzális fronto-parietális területeket 

aktivizálja. A tárolás szempontjából a mediotemporalis lebeny az epizódikus memória kitüntetett központja. A 

tanulás során az új memórianyom labilis. Könnyen áldozatul eshet az interferenciajelenségnek. Az ismétlés, 

mélyebb szintű feldolgozás elősegíti a memória konszolidáció jelenségét. A memória konszolidáció folyamata 

tartalmaz egy gyors, celluláris szintű konszolidációt. A tárolás alatt a tárgyi információ először a perirhinalis 

cortexbe jut, majd onnan a lateralis entorhinalis cortexen keresztül éri el a hippocampust. A téri-időbeli 

információ a parahippocampusba jut, majd mediális entorhinalis cortexen éri el a hippocampust. 

5.77. ábra - 9. ábra: Az epizódikus memória idegrendszeri szerveződése. A perirhinalis 

cortex a tárgyi, míg a parahippocampalis cortex a téri-időbeli kontextuális információt 
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dolgozza fel. A hippocampus egyesíti a perirhinalis és parahippocampalis kontextuális 

információkat 

 

A hippocampusnak központi szerepe van a folyamatban, itt zajlik a celluláris szintű konszolidáció, mely során a 

téri-időbeli kontextuális információ összekapcsolódik a tárgyi információval. A hippocampalis memória 

konszolidáció alapvető mechanizmusa a long-term potentiation-nak nevezett jelenség (LTP). A LTP alatt a 

szinaptikus jelátvitel jelentősen megerősödik. A hippocampus nem tárolja hosszú ideig a memórianyomot, csak 

konszolidálja, megerősíti azt, az interferenciával szemben ellenállóvá teszi azt. Természetesen, lehet, hogy ez a 

szintű konszolidáció napokat, heteket vagy hónapokat vesz igénybe. A konszolidálás után a hippocampus 

átengedi cortikális területeknek az információ tárolását, amit rendszerszintű konszolidációnak nevezünk. 

fMRI vizsgálatok derítettek fényt arra a jelenségre, hogy a rendszerszintű konszolidáció kiépülése alatt a 

hippocampusnak egyre kevesebb, míg a frontális lebenynek egyre nagyobb szerep jut. Mi történik az előhívás 

során? Egyre több a bizonyíték amellett, hogy ha az előhívás a felismerésre vagy ismerősségre támaszkodik, a 

perirhinalis cortex a legaktívabb struktúra a folyamatban. Szabad felidézésnél, ami az epizódikus információ 

előhívása, reprezentációja és alkalmazása önirányított kognícióban, a következő agyi hálózat aktivizálódik: 

medialis prefrontalis cortex, angularis gyrus, precuneus, posterior cingulum, parahippocampus, 

hippocampus. Ez a rendszer az információ téri (dorsalis fronto-parietalis rendszer), időbeli (angularis gyrus, 

precuneus) és tárgyi (parahippocampus, hippocampus, anterior temporalis rendszer) komponensét hívja elő. 

Látható, hogy az epizódikus és szemantikus memória a dorsalis fronto-parietalis és anterior temporalis területek 

mentén átfed egymással. Lehet, hogy ez a strukturális és funkcionális átfedés felelős a szemantikus és 

epizódikus területek közötti információáramlásért és feldolgozásért. 

12.6. 6. Amnéziák 

Henry Gustav Molaisonnak hívták azt a beteget, aki 1953-ban, mint H.M. beteg vonult be az idegtudományok 

és a neuropszichológia történetébe. Henrynek átlagos gyermekkora volt. 1926-ban született Amerikában, 

csendes és félénk kisfiú volt. Sok barátjával a szokásos amerikai gyermekek életét élte, mikor egy bicikliző 

gyermek elütötte. Henry fejsebét 17 öltéssel varrták össze. Valószínű, hogy valamilyen koponya- és agysérülés 

kialakulhatott, mivel a sérülés után kezdődött az epilepsziás betegsége. Tizenhat éves korában érte az első nagy 

roham. Természetesen azt is meg kell említeni, hogy Henry családjában négy epilepsziás beteg is előfordult, így 

Henry részéről a genetikai hajlam is ott volt a háttérben. Később parciális rohamok alakultak ki, heti több 

tudatkihagyással és pár nagyrohammal. 1953-ban, az akkor 27 éves Henryt, neurológusa két szakértőhöz küldte, 

hogy rohamait kontrollálni lehessen. Az egyik orvos Bill Scoville volt, aki a lobotómiák területén szerzett nevet 

magának. Bill Scoville rendkívül nyugtalan személyiség volt. Életében többször bevállalt rizikós kalandokat és 

ez a kockázatvállaló magatartás megmutatkozott karrierjében is. Idegsebészeti munkájában is vállalta a 

kockázatos vállalkozásokat, csak, hogy elismerésben részesüljön. Mikor Henry Scoville látókörébe került, az 

idegsebész éppen etikai megfontolások nélkül, a bilaterális temporalis lebeny lobotómiával kísérletezett 
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pszichiátriai betegeken. Scoville úgy gondolta, hogy bár Henry nem skizofrén beteg, epilepsziáját is 

gyógyíthatja a lobotómia. Bár Scoville közölte Henryvel a műtét veszélyeit, ennek ellenére a fiatal férfi 

belegyezett a műtétbe. 1953. augusztus 25-én Scoville megoperálta Henry Gustav Molaisont. Scoville mindkét 

oldalon eltávolította Henry hippocampusat, amygdaláját, entorhinalis, perirhinalis cortexét. Csodák csodájára, 

Henry epilepsziás rohamainak száma tényleg csökkent. Nagyrohamainak száma havi egyre zsugorodott. Még 

Henry intelligenciája is növekedett. Mindezen javulások ellenére, a műtétnek súlyos mellékhatása volt. Henry a 

műtétet követően nem tudott új információt megtanulni. Scovillenek nem volt bűntudata a mellékhatások miatt, 

bár a publikációjában felhívta a kollégái figyelmét a műtét veszélyére. Később felhívta Wilder Penfieldet, a 

Kanadában dolgozó, Nobel díjas idegsebészt, hogy beszámoljon neki eredményéről. Először Penfield rendkívül 

dühös volt Scovillre, de aztán lehiggadva úgy döntött, hogy legjobb, ha Henryt átküldik a Kanadába, hogy 

megvizsgálja a memória funkcióit. Penfield kolléganője, Brenda Milner neuropszichológus vizsgálta meg Henry 

memóriáját. Milner szisztematikus vizsgálatai elsőként világítottak rá arra a tényre, hogy külön kell 

választanunk a deklaratív és a procedurális memóriát. Henrynek a deklaratív, epizódikus memóriája sérült, 

súlyos amnéziában szenvedett. Amnéziának hívjuk azt az állapotot, mikor a betegnek memóriazavara van vagy 

lokalizált agyi lézió vagy az egész agyat érintő degeneratív leépülés vagy pszichogén tényezők fellépése miatt. 

Anterográd amnéziának hívjuk azt az állapotot, mikor a beteg az agyi inzultus kialakulása után nem képes új 

információt tárolni és/vagy előhívni. Retrográd amnézia az az állapot, mikor a beteg az agyi inzultus előtti 

információt nem képes előhívni. Ha a betegnél mind az anterográd, mind a retrográd amnézia előfordul, akkor 

ezt az állapotot kongrád amnéziának hívjuk. 

5.78. ábra - 3. animáció: Az amnézia típusai és kialakulásának idővonala 

 

H.M. betegnél a vizsgálatok egyrészt normál rövid távú memóriát, másrészt súlyos fokú anterográd amnéziát 

állapítottak meg. Henry nem tudott új ismeretet szerezni, memóriája néhány percnyire zsugorodott. Ha 

elolvasott egy újságcikket öt perc múlva nem emlékezett rá, hogy mit olvasott, sőt arra sem, hogy egyáltalán 

elolvasta-e a cikket. Ha idegen jött hozzá és bemutatkozott neki és kiment a szobából, majd pár perc múlva 

visszatért, Henry nem emlékezett rá, hogy látta már ezt az embert. Súlyos anterográd amnéziája mellett, H.M.-

nek tíz évre visszamenőleg retrográd amnéziája is volt. Retrográd amnéziája később javult és zsugorodott. 

Retrográd amnéziája követte az úgynevezett Ribot-törvényt. Ribot, francia neurológus (1839-1916) állapította 

meg, hogy a retrográd amnéziás beteg amnéziája a régmúltról a közelmúlt felé haladva súlyosbodik. A retrográd 

amnéziás beteg a közelmúlt eseményeit alig tudja felidézni, de jól emlékszik a gyermekkorára. 

5.79. ábra - 4. animáció: Ribot-törvény: a retrográd amnéziás beteg amnéziája a 

régmúltról a közelmúlt felé haladva súlyosbodik 
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Henry áldozata arra is fényt derített, hogy a műtét után procedurális memóriája ép maradt. Cselekvéseket, 

mozgássorozatokat képes volt megtanulni (pl. tükörből rajzolás). Henry Gustav Molaisonnak köszönhetjük azt a 

felismerést, hogy számos memóriarendszer létezik az agyunkban. Az ő esete világított rá arra, hogy a 

mediotemporális területnek, főleg a hippocampusnak kitüntetett szerepe van a deklaratív, epizódikus memória 

kialakításában. Jó pár betegség, hippocampus sclerosis, herpes simplex encephalitis, oxigénhiány, traumás 

agysérülés okozhatja a kétoldali medipotemporális terület lézióját. Ezek a betegek H.M.-hez hasonló tüneteket 

produkálhatnak. Míg a „H.M. eseteknél” főleg az anterográd epizódikus amnézia dominálja a képet, addig a 

Korsakoff-szindrómás betegeknél főleg a retrográd amnézia a hangsúlyos. Korsakoff-szindrómát 

leggyakrabban súlyos alkoholizmusban láthatunk. Az alkoholizmus során zavar támad a thiamin (B-vitamin) 

felszívódásában, és így a beteg súlyos B-vitamin hiánya a mediodorzalis thalamus lézióját okozza. 

A Korsakoff-szindrómában a jelentős retrográd amnézia mellett, anterográd amnéziát, konfabulációt, 

szemantikus memóriazavart is találhatunk. A krónikus alkoholizmus miatt a beteg frontális lebenye is sérül, így 

végrehajtó funkciózavart is mérni lehet. A Korsakoff-szindróma rámutat arra, hogy a deklaratív memória 

kialakításában a diencephalonnak is szerepe van. Az amnéziás betegekkel történő neuropszichológiai 

vizsgálatok derítettek fényt arra, hogy a deklaratív memória szervezésében három kitüntetett 

memóriacsomópont létezik az agyunkban. Az egyik a thalamus (diencephalon), mely a figyelem, tudat 

kialakításában játszik szerepet. A másik a frontális lebeny, melynek a munkamemória, hosszú távú tárolás és 

előhívás a feladata. Végül a harmadik csomópont, a mediotemporális régió (hippocampus és azzal összefüggő 

struktúrák), mely a memória konszolidációjában és az információ gyors, interferenciamentes tanulásában játszik 

szerepet. 

12.6.1. Tesztkérdések 

1. Mit jelent a kódolás a memórianyom kialakításában? 

A. A fizikai és kémiai információ így neurális kóddá, információvá alakul, mellyel agyunk képes foglalkozni. 

B. A kémiai információ neurális kóddá, információvá alakul, mellyel agyunk képes foglalkozni. 

C. A fizikai információ neurális kóddá, információvá alakul, mellyel agyunk képes foglalkozni. 

D. A külvilági és szenzoros információ raktározása. 

2. Mit jelent a tárolás a memórianyom kialakításában? 

A. Az információ neurális kóddá való alakítását. 
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B. A kódolt információ feldolgozását, átdolgozását és megőrzését. 

C. A kódolt információ feldolgozását. 

D. A kódolt információ átdolgozását. 

3. Mit jelent az előhívás a memórianyom kialakításában? 

A. A tárolt információ kiesését. 

B. A tárolt információ előkeresését. 

C. A tárolt információ interferenciáját. 

D. A tárolt információ kódolását. 

4. Mik jellemzik a szenzoros memóriát? 

A. Kapacitása 7 ± 2 tömb, maximális tárolási ideje 30 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás akusztikus. 

B. Kapacitása nagyon nagy, maximális tárolási ideje 30 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás akusztikus. 

C. Kapacitása nagyon nagy, maximális tárolási ideje 1 másodperc, információ megtartása nem lehetséges, 

előhívása perceptuális, felejtés elhalványulás útján alakul ki, kódolás szenzoros. 

D. Kapacitása nagyon nagy, maximális tárolási ideje 1 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás szenzoros. 

5. Mi jellemző a rövid távú memóriára? 

A. Kapacitása nagyon nagy, maximális tárolási ideje 1 másodperc, információ megtartása nem lehetséges, 

előhívása perceptuális, felejtés elhalványulás útján alakul ki, kódolás szenzoros. 

B. Kapacitása nagyon nagy, maximális tárolási ideje 30 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás akusztikus. 

C. Kapacitása végtelen, maximális tárolási idő szinte végtelen, az információ megtartásának módja az 

átdolgozás és szervezés, az előhívás nyomokra való rákeresés útján jön létre, a felejtést az interferencia 

okozza, kódolása szemantikus. 

D. Kapacitása 7 ± 2 tömb, maximális tárolási ideje 30 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás akusztikus. 

6. Mi jellemző a hosszú távú memóriára? 

A. Kapacitása nagyon nagy, maximális tárolási ideje 1 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás szenzoros. 

B. Kapacitása végtelen, maximális tárolási idő szinte végtelen, az információ megtartásának módja az 

átdolgozás és szervezés, az előhívás nyomokra való rákeresés útján jön létre, a felejtést az interferencia 

okozza, kódolása szemantikus. 

C. Kapacitása nagyon nagy, maximális tárolási ideje 30 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás akusztikus. 

D. Kapacitása 7 ± 2 tömb, maximális tárolási ideje 30 másodperc, információ megtartásának módja az 

ismételgetés, előhívás szeriális, felejtés interferencia és elhalványulás útján alakul ki, kódolás akusztikus. 

7. Mi a memória Atkinson-Schiffrin táras modellje? 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1297  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. A modell szerint a memórianyom mindjárt a hosszú távú memóriába kerül, majd onnan az előhívás során 

átmegy a rövid távú memóriába és végül perceptuálisan megjelenik a szenzoros memóriában. 

B. A modell memórianyom a rövid távú memória és a hosszú távú memória közötti konszolidációját írja le. 

C. A modell szerint az információ először a környezetből a szenzoros emlékezetünkbe jut, onnan átkerül a 

rövid távú memóriába. A rövid távú memóriából az ismétlés segítségével az információ átkerül a hosszú 

távú memóriába. 

D. A modell az elraktározott információ interferencia útján történő elfelejtését magyarázza. 

8. Milyen alegységekből áll a munkamemória? 

A. Téri-vizuális vázlattömb, epizódikus deklaratív memória, szemantikus tár 

B. Szemantikus és fonológiai tár 

C. Központi végrehajtó funkció, fonológiai kör, epizódikus puffer. 

D. Epizódikus puffer, központi végrehajtó funkció, fonológiai puffer, téri, vizuális vázlattömb 

9. Mikor használjuk a munkamemóriánkat? 

A. Akkor használjuk, mikor a tárolt információn műveleteket végzünk, az információval on-line 

foglalkozunk, vagyis tudatos, mentális erőfeszítést teszünk az információ átdolgozásáért és az átdolgozott 

információ tárolásáért. 

B. Akkor használjuk, mikor a tárolt információt lekódoljuk és raktározzuk. 

C. A tárolt információ on-line, mentális erőfeszítést igénylő, aktív felejtése során alkalmazzuk. 

D. Akkor használjuk, ha a tárolt információt a hosszú távú memóriában cellulárisan konszolidálni szeretnénk. 

10. Milyen idegrendszeri struktúra végzi a munkamemória kialakítását? 

A. Hippocampus és a prefrontális cortex. 

B. Prefrontalis cortex. 

C. Elsődleges szenzoros és motoros területek. 

D. Occipitális lebeny és az insula. 

11. Milyen funkciókért felelős a dorsolateralis prefrontalis cortex? 

A. Itt található, általában a bal féltekében a Broca mező (Brodmann 44 és 45), ami a beszéd motoros és 

grammatikai kivitelezésében játszik szerepet (fonológiai hurok része). Ez mellett a világ megélésének a 

helye. A vizuális rendszer ventrális pályájának a végállomása. A környezet tulajdonságainak feldolgozását 

hozzákapcsolja a személy céljaihoz és affektusaihoz. Szerepe van a figyelemkontrollban, vigilancia 

fenntartásában. 

B. Motoros tervezés, szervezés és szabályozás, intellektuális funkciók szervezése és szabályozása, szenzoros 

és az emlékezeti információ integrációja, munkamemória, végrehajtó funkció kivitelezése, aktív hazudás 

alatt. 

C. Romantikus interakciókban a másik személy attraktivitásának rapid kiértékelését végzi. Szerepe van az 

empátia kialakulásában (másik személy mentális állapotának megértése), az altruisztikus (segítő-önzetlen) 

magatartás bejóslásában, önmagunk (szelf) érzetének kialakításában is szerepet játszik. 

D. Tinédzser korban ez a terület rapidan fejlődik, elősegítve ezzel az amygdalán keresztüli 

érzelemszabályozást. Szerepet játszik az érzelmek feldolgozásában és szabályozásában, csökkenti a 

cortisol szintet. Aktív bizonytalanságot tartalmazó döntéshozatal alatt, a múlt emocionális 

memórianyomainak előhívásakor aktiválódik, részt vesz a szelférzet létrehozásában. 
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12. Melyik lebeny az epizódikus memória kitüntetett helye? 

A. Parietális 

B. Superior frontalis 

C. Superior temporalis 

D. Mediotemporalis 

13. Milyen területet ér el először a tárgyi, epizódikus információ? 

A. Parahippocampalis 

B. Hippocampus 

C. Entorhinalis 

D. Perirhinalis 

14. Milyen agyterületbe jut először a téri-időbeli kontextuális információ? 

A. Parahippocampus 

B. Hippocampus 

C. Prefrontalis cortex 

D. V1 area 

15. Kétoldali hippocampectomia után mely memóriarendszerben lesz kiesés? 

A. Rövid távú memóriában 

B. Implicit memóriában 

C. Klasszikus pavlovi kondicionálásban 

D. Explicit, deklaratív memóriában 
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13. 5.m. A nyelv neurobiológiája és zavarai, afáziák. – 
Kállai János [Szakmai lektor: Rudisch Tibor] 

13.1. 1. Bevezetés 

A nyelvi funkciók zavara a beteggel való első találkozás során azonnal a szemünkbe ötlik. Első látásra nem 

tudjuk azonban pontosan megítélni, hogy akut intoxikáció, megváltozott tudatállapot, atípusos mentális fejlődési 

zavar, demencia vagy az agyat érő lokális vagy globális lézió, gyulladásos folyamat, vagy ezek utóhatása áll-e a 

beszédzavar hátterében. Az alábbi fejezetben az agyi érelzáródás, vérzés vagy fejtrauma során szerzett szöveti 

lézió következtében kialakult beszédzavarok, az úgynevezett afáziák kóreredetét és klinikai megjelenési módjait 

mutatjuk be.1 Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy a beszédzavarok további típusairól az alábbiakban jelzett 

publikációkból tájékozódhat.2 

A nyelvi kifejezés és megértés zavara nem csak az anamnézis felvételéhez szükséges információk közlését, a 

felvetett kérdések megértését, de a személyes kapcsolat kialakítását is akadályozza. Az emberi nyelv, az emberi 

kapcsolatok, a kultúra fejlődésének, a tudomány, művészet, építészet, hadviselés, a gazdaság és az oktatás 

hatékony működésének az alapja. A nyelv az emberi képességek esszenciája. Komplexitása miatt neurobiológiai 

természetének leírásában az adott keretek között csak vázlatos képet adhatunk. Egyes állatfajok alapvető 

genetikus mintázatban megőrzött paraméterek (hangszín, magasság, mélység, dallam) alapján formálják meg 

„anyanyelvüket”, ahogy részben az ember is teszi. Az emberi faj esetében a specifikus kommunikációs 

mintázatok szintaktikai struktúrája elnyújtott fejlődés eredménye, és nagymértékben plasztikus. Az állatoknál 

megtalálható kötött fejlődési menetrendhez mérten a szenzitív periódus hosszabb, és kevésbé zárt. A 

nyelvelsajátításra a gyermekek akkor is képesek, ha 6 éves korukig izoláltan nevelkedtek. A nyelvelsajátítás 

összetettségét a róla alkotott különböző nézőpontokat valló elméletek száma is mutatja. Az anyanyelv 

megtanulásának alapja nem a különböző kondíciók között hallott szó kapcsolatának megerősítésén, hanem a 

mondat és a mondatokból derivált szabályalkotáson múlik. Más megközelítések az idegi hálózatokban zajló 

komputáció eredményeként optimalizálódó ideghálózatok jelentőségét hangsúlyozzák. Általános értelemben 

úgy gondolják, hogy a nyelv, affektív állapotok, hang artikuláció, intonációformák, szavak, mondatok, auditív 

és motoros szekvenciák, valamint a saját hangprodukció kölcsönhatásai alapján önrendező folyamat 

eredményeként emelkedik ki más kognitív és motoros működések tömegéből.3 Süket gyermekek hasonlóan 

gagyognak, mint az ép hallásúak, de 8-10 hónapos kort követően már jelentős különbségek mutatkoznak a 

gagyogás prozódiájában, ép hallású társaikhoz képest (Mac Whinney, 2001). Az anyanyelv egyes 

jellegzetességek megjelenését ösztönzi, másokat kiaknázatlanul hagy. A nyelvelsajátítás társas kapcsolatfüggő, 

csak társas térben, személyes közvetítőkön keresztül valósulhat meg, melynek során nem csak „mondja a 

gyermek a magáét”, de másoktól átalakítva, súlyozva, utánozva visszahallja mondatait. A beszéd ilyen módon 

input és output is egyben, melynek következtében alkalmassá válik arra, hogy az ember részben elmosva a saját 

és a másik személy közötti határokat, magáénak tekinti mások kifejezéskészletét és periperszonális és 

extraperszonális referenciakereteket, azaz reflexív és reflektív folyamatokat használva, szóba tud állni 

önmagával. Az input–output elemek interakciójára építő belső beszéd, a gondolkodás természetesen magán 

hordozza a személyes érzésektől való különböző mértékű távolságtartást (absztrakciót), esetenként az idegenség 

élményét, egocentrikus élményektől részben független, külső szemlélő pozíciójából megfogalmazott jelentést. 

Az áttételek és absztrakciók ellenére a nyelv mégis többé-kevésbé pontosan hordozza az egyén személyes 

gondolatait, érzéseit, szándékait, impresszióit, érzelmi állapotait. Az ember, utasításokat adhat önmagának, 

                                                           
1A téma részletesebb kifejtése Kállai és Karádi (2008) Afáziák című munkájában is megtalálható. 
2Megfelelő tájékozódási forrásként az alábbi összefoglalókat ajánljuk: Pléh és Lukács (2003) Nyelv evolúció és az agy; Lukács és Pléh 
(2003) A nyelv idegrendszeri reprezentációja; Csépe (2003) A nyelvi zavarok kognitív idegtudományi elemzése. In: Pléh, Kovács, Gulyás 

(szerk). Kognitív Idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest. 485-504., 505-527., 528-560., 561-584.; Csépe, V. (2005) Kognitív fejlődés 

neuropszichológia.; Lieberman, P. (1996) Speech: A special code. Cambridge, MIT Press. 
3A későbbiekben térünk vissza ezen modellek egyes elemeinek bemutatására. 
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megfogalmazhatja terveit és ellenőrizheti tevékenységének logikus menetét.4 A magáévá tett külső és az általa 

kialakított személyes tapasztalatra épülő szabályokat, véleményeket, mintákat érvényesíteni tudja saját 

viselkedésének narrációjában, megmagyarázza önmagát. Az emberi tevékenység hatékonyságának a fokmérője 

az, hogy ennek a környezet alapján rátestált nyelvnek a szabályrendszere, kifejezéskészlete révén milyen 

kongruenciával, hűséggel képes megközelíteni, kibontani és közzétenni saját gondolatainak tartalmát.5 

Mindezek mellett meg kell állapítanunk, hogy a nyelv pontatlan szerkezet, csak részben képes a rárótt feladatok 

ellátására. A tett, a művészeti produktumok által létrehozott katarzis, a személyes átélés során kifejtett 

gondolatok közelebb állnak a személyes világunk valóságához. 

A gyermek prozódiája és a reá válaszoló anya ökológiai egysége már az első életévben összehangolja a 

beszédprodukcióban elsődleges prefrontális lebeny ventrolaterális kéreg Broca területének, valamint a hallásban 

fontos szerepet játszó szuperior temporális és inferior parietális kéreg Wernicke területének aktivitását. Nem 

véletlen hogy ezek a területek a nyelvi funkciók mellett, a társas viselkedés meghatározó idegi hálózatait 

hordozzák. Annak érdekében, hogy témánk vezető fogalma az afázia jelentését és annak különböző formáit 

megértsük, a nyelvelsajátítás biológiai, neurobiológiai vagy neuropszichológiai folyamataival szoros kapcsolatot 

mutató, két fő említett agyi területen túl, Lukács és Pléh (2003) összefoglalója nyomán, részletesebben kifejtjük, 

hogy a nyelvelsajátítás különböző szintjei milyen agyi mechanizmusokkal mutatnak kapcsolatokat. 

13.2. 2. Nyelvi mechanizmusok agyi funkcionális specificitása 

A nyelvi jel agyműködésre kifejtett hatásának vizsgálata során elsősorban EEG és MRI berendezéseket 

alkalmaznak a nyelvhasználat különböző komponenseit kísérő idegi hálózatok vizsgálatakor. Az első, 

szükségszerűen felvetődő jelentős kérdés a nyelvi inger pontos definíciója. A korábbiakban említett elméleti 

modellek sokszínűsége praktikus megközelítések választására figyelmeztet. Meg kell határozni tehát néhány 

olyan szintet vagy alapkategóriát, amelyen keresztül a nyelvi jel viszonylag pontosan meghatározható. 

Pszicholingvisztikai szempontból egyetértés mutatkozik abban, hogy a fonetikus-fonológia (ahogy halljuk), a 

morfológia (ahogy látjuk), szintaktika (ahogy összerakjuk), szemantika (ahogy értjük) és pragmatika (ahogy 

használjuk) szintjén érdemes a vizsgálatokat felépíteni, majd egy következő lépésben elemezhetjük az alapvető 

nyelvi szintek közötti kapcsolatokat. A fenti felosztás szerint különböző agyi választ kapunk, ha egy szó 

megértését vagy kimondását vizsgáljuk, továbbá ha vizuális vagy akusztikus tartalmait vetjük össze. A 

modalitás specifikus agyi reakciókon túl természetszerűleg elsősorban a nyelvi tartalomban meglevő 

különbségek hozhatnak új ismereteket számunkra. Elemzési nehézséget jelentenek az akusztikus, fonetikus és 

fonológiai szint reprezentációi közötti átfedések. Tehát egy többlépcsős időzített folyamatot kell 

megvizsgálnunk, melyhez a vizsgáló berendezés artikulációjának és a kidolgozott paradigmának is megfelelően 

kell illeszkednie. Levelt (1999) szóprodukciós modelljét idézzük példának6 (1. ábra). 

5.80. ábra - 1. ábra: A szóprodukció folyamatának szintjei és komponensei, melyek 

meghatározó szerepet játszanak a nyelvi jel idegi feldolgozásában. Lemma: a lehetséges 

alternatívákból a végleges szóforma felépítése, címszó mely a felvetődő tartalmat a 

lehetőségek szerint a legpontosabban lefedi (Lukács és Pléh 2003 nyomán) 

                                                           
4Ennek a folyamatnak a részletes neuropszichológiai leírását lásd az exekutív funkciókkal foglalkozó fejezetben. 
5Minden egyénnek személyes élettapasztalatai alapján felépített belső logikája van, amely rendezi az említett külső és belső narrációk 

kapcsolatát. E témakör speciális aspektusa a S. Freud pszichoanalitikus elméletének leírásában a tudattalan logikájának a kifejtésében is 

megtalálható. 
6 Részletesebben kifejtve lásd Lukács, Pléh (2003) összefoglalójában. 
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13.2.1. 2.1. A hangokon alapuló nyelvi elemek és a beszéd sajátosságainak 
alapfogalmai, az afáziás zavar kulcsfogalmai 

Az 1. ábrához mellékletként közlünk néhány fogalmat, melyek ismerete nélkül az afázia etiológiája nem érthető. 

Meg kell azonban említenünk, hogy az afázia részletesebb diagnosztikája és rehabilitációja számos, más 

forrásokból szerzett kiegészítő pszicholingvisztikai7 tudást igényel. 
 

Fonémák A beszélt nyelvben a hangok elemi elvont egységei, melyek önálló 

jelentéssel nem rendelkeznek, de jelentés megkülönböztető szerepük van. 

A szavak építőkövei. (magánhangzók: a,e, vagy mássalhangzók: p, k). 

Morfémák Fonémák sorozataiból állnak. A szó legkisebb értelmező részei. Önálló 

jelentést és strukturális szerepet hordoz. Fajtái: (a) szabad lexikális 

(asztal), (b) szabad nyelvtani: állhatnak önállóan is (az, de), alapvetően 

azonban más morfémáktól függenek, (c) származtatott (ság, ség), (d) rag 

(ban, ben). 

Szintaxis A szavak sorrendjét és összekapcsolását meghatározó nyelvi 

szabályrendszer. 

Egyszerűsítések Célfonéma vagy szótagvesztés, különösen mássalhangzó torolódáskor, 

                                                           
7Pléh (2006) lásd az irodalomjegyzékben. 
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leegyszerűsített fonológiai struktúra (labda – laba). 

Fonémikus parafázia A közlésben valamilyen beszédhang helyett egy másik beszédhang 

jelenik meg (csiga – tiga). 

Hozzáadási hibák Kiegészítés parazita hangokkal (ablakok – abalák). 

Szókincs A nyelv teljes szövegkészletének együttese. Alaktani és szintaktikai 

szószedet. A jelentéstani tartalom kifejtése nélkül. 

Szemantika Jelentéstan. A szókincs formai és tartalmi jelentésének értelmezése. Egy 

jelhez adott feltételek között valamilyen jelentést rendelünk. 

Prozódia Hanglejtés, hanghordozás, mely módosítja a szavak vagy mondatok szó 

szerinti jelentését. 

Anómia A megnevezés képességének károsodása. Csaknem miden afázia típusban 

megjelenik. 

Kifejtés A mondatok egységes szöveggé formálása. 

13.3. 3. Afáziák kóreredete és diagnosztikája 

Az agyszövet sérülését követően megjelenő szenzomotoros és kognitív deficitek oka az adott terület által 

képviselt funkciók kiesése. Ennek a gondolkodásmódnak korai képviselője Franz Joseph Gall volt, aki a 

koponyacsonton végzett antropometriai mérésekkel igyekezett feltárni a feltételezett funkciókhoz tartozó 

központok elhelyezkedését. Bár a koponyacsont „dudorok” és a mentális funkciók kapcsolatát leíró frenológiai 

elmélet létjogosultságát a következő évek neurológiai kutatásai megcáfolták, a lokalizálás elvű gondolkodásmód 

tovább élt. Paul Broca párizsi sebész 1861-ben egy súlyos beszédzavarokkal küzdő betegének esetét mutatta be, 

akinek bal oldali fokális agysérülése volt. Tünetei az alábbiak: maglassult beszéd, szókihagyás, toldalékok 

kihagyása, egyes hangok kiejtésének nehézsége, irreleváns fonetikai formák használata, nem létező szavak 

produkciója (neologizmák), esetenként érthetetlen agrammatikus beszéd. Más eseteket is megfigyelve 

megállapította, hogy az artikulált beszéd zavarát, jobbkezes személyeknél a bal agyfélteke harmadik frontális 

barázdájának hátsó harmadát érő léziója okozza. További célzott esetmegfigyelések során szindrómába 

gyűjtötték a Broca által megjelölt területtel kapcsolatos tüneteket, és leírták a motoros afázia tünetegyüttesét. A 

nyelvi zavarok neurológiájának áttekintő képét, az agyszövet lézió eredetű nyelvi kompetencia általános 

modelljét Wernicke (1874) alkotta meg. Wernicke a beszédészlelés és értés jelenségét vizsgálva, részletesen 

leírta a szenzoros afázia tüneteit, melyet részben a bal temporális lebeny szuperior szulkusz poszterior részén, 

valamint az angularis giruszban bekövetkező lézió következményének tartottak. Mindemellett Wernicke úgy 

gondolta, hogy a beszéd szenzoros és motoros összetevőinek összekapcsolódásához a normál nyelvi 

funkciókhoz szükséges egy jól artikulált összeköttetés a két beszédközpont között, melynek megszakadása 

afáziát okoz. Későbbi terminológiák szerint a beszédértés és beszédprodukciós központok közötti kapcsolat 

megszakadásakor megjelenő szindrómát vezetéses (kondukciós) afáziának nevezték el. Ezek a történelmi értékű 

afázia kategóriák részben kiállták a gyakorlat próbáját, de látjuk, hogy modern neurolingvisztikai modellek 

árnyaltabbá teszik az afázia klasszikus csoportosításra épülő felosztását. Ennek ellenére a klinikai gyakorlatban 

van még bizonyos konszenzus az afáziák csoportosításában és a hozzá rendelt léziók helyének 

meghatározásában. Az afázia kutatásának történelmi értékű szereplője továbbá Norman Geschwind (1965), aki a 

korábbi modelleket kiegészítendő, a nyelvi feldolgozás területén három feldolgozási szakaszt különített el 

(Wernicke-Lichtheim-Geschwind modell). 

a. a nyelvi információ auditoros feldolgozása és kategorizálása, a jelentés meghatározása, „what” összetevők 

azonosítása (Wernicke-terület), 

b. a beszédprodukció és a szintaxis szabályozása (Broca-terület), 

c. a Broca és Wernicke területeket összekötő fasciculus arcuatus pályarendszer léziója esetén, a két központ 

közötti interakció megszakadásának következtében, a jelentésfelfogás és a beszédprodukció épsége mellett a 

hallás utáni visszamondás károsodik. 

További elméleteket is figyelembe véve, Lurija (1975) kisebb jelentőséget tulajdonít a léziók helyének, a 

deficiteket a neurolingvisztikai eredmények fényében az agy teljes funkcionális egysége alapján értelmezi, és az 

afáziát a sérülést vagy vaszkuláris eseményt követő nyelvi zavarokat általános agnóziák, apraxiák területén is 

megjelenő alapfunkciók kieséseként tárgyalja. Nem izolált szerepű központok, hanem a tág kapcsolati hálóval 

rendelkező működési kör sérülése képezi a diszfunkció alapját. Valójában ez a gondolkodásmód kapcsolja össze 

a szimptómaközpontú orvosi és a rendszerszemléletű nyelvészeti megközelítést. Ez a szemlélet alapozta meg a 
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klinikai nyelvészet megjelenését, mely az egyén idegrendszerét ért sérülés vizsgálatán keresztül megragadható 

funkciókat össze tudja kapcsolni a kultúra, a kommunikáció, a mindennapok szociális viselkedésegységeivel 

(Pléh, 2001). A nyelvi zavarok klinikumának a konstitúció és a nyelvi rendszer közös ismeretén kell alapulnia. 

Pléh (2001) kiemeli, hogy a klinikai nyelvészet egyik áramlata a gyermeki nyelv kibontakozásának különböző 

szakaszai és az afázia között keres párhuzamot. A nyelvi megértés a szintaktika és a szemantika koordináta-

rendszerében fogalmazódik meg. Ez a felfogás a modern nyelvpatológiai elméletek alapja, melyben a patológia 

során a lexikon és szintaxis közötti disszociáció elemzése kerül az előtérbe (Pinker, 1999 id. Pléh, 2001). 

Az afázia neurológiájának és neurolingvisztikájának részletes feltárását követően a nyelvi folyamatok képalkotó 

eljárásokkal való részletesebb vizsgálata az érdeklődés előterébe került. A neurolingvisztikai kutatások fMR 

paradigmákkal, valamint eseményhez kötött agyi elektrofiziológiai vizsgálati protokollokkal egészültek ki, 

melyek lehetővé teszik az intakt éber agy nyelvi működéseinek elemzését. Figyelembe véve, hogy a traumát 

követő léziók általában körülhatárolható területeket érintenek a neuropszichológiai diagnosztika szempontjából, 

a lokalizációelvű diagnosztika azonban még mindig nélkülözhetetlen részét képezi a neuropszichológiai 

gyakorlatnak. 

Az afázia minden részletére kiterjedő pontos definíció nem áll rendelkezésünkre. Az általános gyakorlat szerint 

az alábbi tényezők emelhetők ki: 

• Az afázia organikus agykárosodás következménye. 

• A nyelvprodukció és megértés rendszerét érinti. 

• A már kialakult ép beszédtevékenységet károsítja. 

• Mind a beszédprodukció, mind a beszédértés folyamatát érinti, de a sérülés helye szerint eltérő mértékben. 

• Oka, az agy különböző területein kialakult kisebb izolált vagy kiterjedtebb területein bekövetkező léziók. 

• Az esetek legnagyobb hányadában a fizikai hatások által kiváltott vagy érelzáródás következtében megjelenő 

lézió következményeként nem vész el a nyelvi képességek teljes repertoárja (Osman-Sági, 1991). 

A fentiekben említett beszédközpontok területén bekövetkező cerebrovaszkuláris sérülés okozza a legtöbb 

nyelvi zavart. Az afázia a traumát követő időszakban általában fokozatosan javul. A javulás mértéke függ: 

• a beteg életkorától, 

• a nemétől, 

• a lézió helyétől, 

• a beteggel kialakítható együttműködés mértékétől, 

• az alkalmazott afázia terápia formájától és intenzitásától. 

Az életminőség és a munkaképesség fejlesztése tekintetében a neuropszichológus terápiás erőfeszítései nagyon 

értékesek. A betegek egy része visszanyeri elveszett nyelvi képességeit. Esetenként azonban hosszú, változó 

eredményességű rehabilitációs időszakra kell felkészülni. Természetesen vannak a kezelésre nem reagáló esetek 

is. Kiemelendő, hogy az afázia alapvetően kommunikációs betegség, a maga interperszonális vonzataival együtt. 

A kezelésnek tehát nem csak a beszédzavar megszüntetését, hanem a kapcsolati készség fejlesztését és a családi 

közegbe való visszahelyezést is elő kell segítenie. 

Az afázia differenciáldiagnosztikája során figyelemmel kell lenni arra, hogy a beszédprodukció és megértés 

zavara milyen egyéb rendellenességekkel jár együtt (pszichoszociális beszédzavarok, dadogás, hadarás, 

hangképző és hallószervek betegségei, dysarthria, autizmus, demencia, tudatzavarok esetén fellépő bizarr 

beszéd, diffúz, nagykiterjedésű degeneratív betegségek (Osman-Sági, 1986). 

Az afázia diagnosztikája és különösen az ellátása multidiszciplináris terület. Elsődleges információs forrása a 

neurológia, valamint a funkcionális idegsebészet. A normál és a traumát szenvedett agy nyelvi zavarainak 

megértéséhez és rehabilitációjához a neurolingvisztika, a kognitív és klinikai neuropszichológia szolgáltat 

áttekintő modelleket. A neuropszichológia feltárja: 

• a nyelvi funkciók anatómiai bázisát, 
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• tanulmányozza a különböző helyen bekövetkező léziók lingvisztikai folyamatokra gyakorolt hatásait, 

• feltérképezi éber állapotban lévő személyek indirekt (transzkraniális elektromágneses stimuláció) vagy direkt 

agy stimulációjának (az agyszövet közvetlen elektromos ingerlése) következményeként kiváltott nyelvi 

funkcióit, 

• valamint az agyi képalkotó és eseményekhez kötött elektrofiziológiai változások követésével szerzett adatok 

révén értelmezi a nyelvi szerveződés agyon belüli téri és idői elrendezését. 

Mindezek figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy az afáziák csoportosítása és bizonyos agyi területekhez 

való illesztése logikusnak tűnik, de mind a csoportosítás, mind az agyon belüli lokalizálása csak részlegesen fedi 

le a vizsgált jelenségcsoportot (a nyelvi kompetencia modellek leírását). 

13.3.1. 3.1. Nyelvi funkciók, afáziák anatómiai korrelátumai 

A nyelvi funkcióknak nincs anatómiája. Egyes anatómiai régiók épsége azonban bizonyos nyelvi produkciók 

kivitelezésének alapfeltétele. Klasszikus leírások szerint: a bal félteke inferior frontális girusz (Br.: 45; 46) az 

úgynevezett Broca-terület. A Wernicke-terület a szuperior temporális giruszban (Br.: 22) helyezkedik el. MR és 

fMRI leletek rámutatnak arra, hogy a nyelvi kompetencia megtartásához további területek épségére is szükség 

van. A nyelv auditív elemeinek a szupramarginális girusz (Br.: 41; 42), az olvasás, írás vizuális elemeinek a 

occipitális és anguláris girusz (Br.: 17; 18; 19; 39), továbbá a primer szenzoros és motoros területek (Br.: 1; 2; 3; 

4), valamint a munkamemória és a figyelem szabályozásában szerepet játszó prefrontális (Br.: 9) régiók is 

fontos szerepet játszanak ugyan a nyelvi kompetencia kifejeződésében, de nem fedik le teljesen a részfunkciók 

egészét (lásd 2. és 3 ábra). 

5.81. ábra - 2. ábra: A motoros (Br.: 45; 46 Broca-terület) és a vezetéses afázia 

kialakulásában leginkább érintett (Br.: 22; 41; 42 Wernicke) területek, az összekötő 

ívelt pályarendszerrel együtt 

 

1. animáció. 
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1. animáció. 

5.82. ábra - 3. ábra: Brodmann területek kódolása és általános funkciói a beszéd és 

egyéb motoros és kognitív funkciókban, a lényegesebb szerepet játszó területek 

megjelölésével 

 

Továbbá megemlíthetjük, hogy PET és fMRI kutatási eredmények szerint az ismertetett területeket átfedően és 

azon túl nyúlóan is, számos agyterület található, mely hozzájárul a megfelelő nyelvi produkció létrejöttéhez 

vagy a hallott, látott szöveg megértéséhez. Ezen funkciók rendszerszerű összefoglalására nem térhetünk ki, de 

korszakalkotó jelentőségük miatt nem kerülhető meg Posner és Raichle (1994), Wagner és mtsai. (2001), Martin 

és mtsai. (1996), valamint Damasio és mtsai. (1996) munkáinak demonstrációja, mely világossá teszi, hogy a 

nyelvi kompetencia túlmutat a klasszikus afáziára érzékeny területeken. 

5.83. ábra - 4. ábra: Különböző nyelvi feladatok közben aktiválódó agyi területek 

térképei (Kolb és Whishaw összefoglalója nyomán, 2003) 
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Az afázia tüneteit fentiekben a részletezett lokális léziókon túl, a nyelvi funkciók laterális különbségei is 

befolyásolják. Korpusz kallozum lézió következményei bizonyítják, hogy a nyelvi funkciók szempontjából nem 

domináns félteke speciális szerepet lát el a beszéd produkcióban és a nyelvi megértésben. Szerepet játszik ugyan 

a nyelvi automatizmusok és a sztereotípiák megformálásában, de fő funkciója szerint (a nem szekvenciális, 

globális és emocionális hatásoktól vezérelt működése) a beszéd prozódiáját, ritmusát, hangterjedelmét, 

hangmagasságát és képi megjelenítő képességét befolyásolja. A nem domináns féltekében a beszédkontroll 

korlátozott, a szavak a feldolgozás e fázisában még nem bomlanak fonémikus összetevőkre, inkább globális 

működés jellemzi. A nem domináns félteke nyelvi repertoárja nemek szerint eltérő. Nőknél a két félteke nyelvi 

reprezentációja megosztott, a férfiaknál erősen lateralizált. Ez az oka annak, hogy a domináns félteke sérülését 

követő afázia nőknél rendszerint enyhébb, és a férfiakhoz mérten gyorsabban rendeződik. 

13.3.2. 3.2. Az afázia vizsgálatának főbb szempontjai 

A beteggel való első találkozásra tervezett bevezető vizsgálatok: 

a. A spontán beszéd vizsgálata: hagyományos interjúhelyzetben esetleg képi eszközök igénybevétele mellett 

megvizsgáljuk a beszéd formai és tartalmi elemeit: folyamatosság, szókincs, információközlési kapacitás, 

prozódia, szemantikai, fonetikai, szintaktikai struktúrák épsége, valamint a beszéd fluencia mértéke. 

b. Automatikus beszéd vizsgálat: az ABC és egymás után következő számok sorolása, a hét napjainak vagy a 

hónapok egymás utáni felsorolása. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1307  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

c. Utánmondás képessége: számok, majd fokozatosan bonyolultabb szerkezetű mondatok szó szerinti ismétlését 

kérjük. 

d. Tárgyak, színek megnevezésének képessége: a vizsgálóhelységben lévő tárgyak, vagy standard füzetben 

található képek alapján kérjük, hogy rámutatással nevezze meg azokat. Nem csak a kifejezés, de az instrukció 

megértésének képességét is felmérhetjük. Például: rámutatva az asztalon lévő kék pohárra, a szín és a tárgy 

megnevezésére vonatkozó instrukciót adunk. 

e. Szómegértés: Egyszerű kérdésekre igen – nem választ kérünk, tárgyakat és saját testrészeit kell megneveznie. 

A vizsgáló megnevez egy tárgyat vagy egy testrészt, és kéri, hogy a megnevezettre a beteg mutasson rá. 

Egyszerűbb, majd összetettebb mozgássorok kivitelezése (öltse ki a nyelvét, emelje fel a bal kezét, tegye a 

jobb mutatóujját a bal szemére), tárgyak szóbeli utasítás alapján megadott rendjének összeállítása, 

konfigurációk kirakása instrukció alapján (Heilman és Valenstein, 1993). 

f. A progressziós potenciál elemzése: Standard neuropszichológiai vizsgálóeszközök alkalmazásával, a terápiás 

program megtervezéséhez nem csak a deficitek, de a terápia szempontjából fontos nyelvi kompetenciák 

pszicholingvisztikai elemzését is elvégezzük. A beteg beszédfejlődésének megértése és személyiségének 

főbb jellemzőinek felmérése is szükséges. 

g. Heteroanamnesztikus adatok összegyűjtése: a hozzátartozóktól szerzett anamnesztikus adatok és kitöltött 

becslő skálákra támaszkodhatunk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a hozzátartozók személyes részvétele, 

támogatása és együttműködése az afázia sikerének egyik legfontosabb záloga. 

Felnőtteknél valamint gyermekeknél leggyakrabban alkalmazott vizsgáló eszközök: Boston- Megnevezési 

Teszt, Western Aphasia Battery WAB teszt, Afázia vizsgálat, Token Beszédmegértési Teszt, Rey emlékezet 

vizsgáló feladatok, GMP Beszédészlelés és Beszédmegértés Vizsgálat, PPL Nyelvfejlettségi Vizsgálat. 

13.3.3. 3.3. Az afáziás tünetek klasszikus osztályozása 

A tünetek szerinti osztályozás tanulmányozása előtt felhívjuk a figyelmet, hogy az afáziák osztályozása nem 

egyszerű, de nem is reménytelen feladat. A nyelvi zavarok az individuum által alkalmazott szimbolizációs 

mechanizmusok és kifejezési formák meghatározott egyedi fejlődési szekvenciái ismeretei alapján rendezhetők. 

Ahány afázia annyi egyéni változat. Az afáziát tehát mindig a tünetektől szenvedő beteg felől kell 

megközelítenünk. Tárjuk fel a nyelvi fejlődés fontosabb állomásait, és a lehetőségek között értsük meg a 

premorbid nyelvhasználat sajátosságit, és elemezzük a fejlődést moduláló faktorok szerepét (a beteg 

többnyelvűsége, a nem, az életkor, a foglakozás, és a kézhasználati preferencia sajátosságokat (Kertesz, 1979; 

Osman-Sági, 1986). Nem lehet sablonos megoldást választani. Ugyanakkor a nyelvi rendszer általános ismerete 

és zavarainak pontos kategorizációja nélkül sem érthető meg az afázia igazi természete.8 

13.3.3.1. 3.3.1. Broca afázia (expresszív vagy motoros afázia) 

Tünetek: az artikulált beszéd zavara, mondatként használt mondatrészek, elakadás, szótalálási nehézség, lassú 

beszéd, raghiány, elhagyott toldalékok, monoton intonáció. „Távirati stílusban” beszélnek: ragok, névelő, 

kötőszó nélkül. A beszéd prozódiája elvész, mintha idegen akcentusban beszélne. A beszédben artikulációs 

hibák, torz hangalakok (fonemikus dezintegráció, kortikális dysarthria). Nehéz beszédindítás. Szókezdésben 

adott segítség kimondhatóvá teszi a szavakat. A hallott beszéd utánamondására nem képesek. Az emocionális 

beszéd (indulatszavak használata) és az automatikus beszédsorok (hónapok nevei, kedvenc labdarúgó csapat 

összeállítási névsora) kifejezése nagyrészt ép. Teljes beszédképtelenség is előfordul. Szó embólia is kialakulhat: 

a beteg egy-egy értelmes vagy saját maga által gyártott szót ismétel. Az ismételt szó esetenként a trauma 

pillanatában használt szó perszeverációja. Pl. lovaglás közben elszenvedett traumát követően, folyamatosan 

ismételgetett „gyí-gyí” buzdítás (Jackson, 1866, idézi Péter, 1991). A Broca afáziás beteg a frázisok használatán 

túlmenően mind a belső, mind az expresszív beszéd tekintetében nem tudja pontosan megfogalmazni érzéseit és 

gondolatait, ugyanakkor a gesztus, mimika, pantomimika, a prozódia esetenként pótolja az absztrakt artikuláció 

hiányosságait (hiperprozódia). Az egyszerű nyelvi üzenetek megértése általában nem jelent nehézséget. A 

bonyolultabb szövegek, összetett mondatok megértése esetén a beszédértésben is nehézségek mutatkoznak. A 

beszédprodukció zavara ellenére viszonylag ép beszédértő képesség. 

Deficit: beszédtervező és produkáló rendszer zavara. 

                                                           
8A kategorizáció részletes kifejtését lásd Osman-Sági (1991) munkájában. 
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Lézió helye: domináns félteke frontális lebenyének laterális kérge, az inzula felett (Br. 44; 45). A szubkortikális 

állomány károsodása gyakori, de elsősorban a carotis interna, és az artéria cerebri media artériák elzáródása 

okozza. 

13.3.3.2. 3.3.2. Wernicke afázia (szenzoros afázia) 

Tünetek: A beteg hangosan, folyamatosan, grammatikailag tisztán, megfelelő artikulációval és nagy 

elszántsággal, néha szinte leállíthatatlanul beszél. Prozódiája tiszta. A beszéd azonban tartalmilag nincs 

megkomponálva. A mondandó értelme helyenként követhetetlen. A funkciók szerint egymáshoz közel álló 

szavak felcserélése, pl. villa–kanál, ajtó–ablak (parafázia) tarkítják a beszédet, más esetben, a hangalakban 

hasonló szavakat cseréli fel, pl. kor–sor, bor–por. Emiatt esetenként csaknem érthetetlen a beszéd 

(zsargonafázia). Néha értelmetlen szavakat is kreál (neologizmák). A Wernicke afáziában a beszéd 

megértésének zavara az alaptünet. A megértés hullámzó és szituációfüggő. Mivel a prozódia ép, a kontextus és a 

kifejezési mód sokat segít a jelentés azonosításában. A szavak tartalmi telítettsége és az általuk mozgósított 

asszociációk száma is csökken. A tartalmi elem az előhívásban elveszíti mozgósító erejét, az asszociációkban 

esetlegesség mutatkozik. A saját test megérintésére adott instrukciót pontosan felidézi, de az egymást követő 

feladatelemek végrehajtásában perszeverációk zavarják a szavak jelentésének megértését. Tárgyak és képek 

megnevezésével kapcsolatos hibák jellemzik. Az olvasási képesség nem minden esetben károsodik. 

Amennyiben a megértési zavar csak a hallott beszédre vonatkozik, de nem vonatkozik az olvasott szöveg 

megértésére „szó süketségről” beszélünk. Motoros zavarok hiányában az íráskép megtartott, de a beszédben 

előforduló parafáziák és neologizmusok gyakran felbukkannak. Fonemikus, morfológiai és szemantikai eredetű 

tévedések és cserék, parafáziák mutatkoznak. Súlyosabb esetekben hiányzik a deficittel kapcsolatos tudatosság 

(anozognózia). A beteg nem tudja a szociális normáknak megfelelően irányítani a viselkedést (inadekvát). 

Beszédmegértési zavarának nincs tudatában, így sértődékennyé, gyanakvóvá válik, úgy gondolja, hogy mások 

nem akarják megérteni őt, nem tudják követni gondolatait. Hangulata esetenként emelkedett, agresszív kitörések 

is megjelennek. A temporális lebeny sérülésére tekintettel plégia, parézis vagy mozgászavar viszonylag ritka, 

ezzel szemben különösen a poszterior irányú kiterjedés eredményeként látótérkiesések előfordulhatnak. A 

Wernicke afázia a Broca afáziához képest rosszabb prognózisú. Szegényes neurológiai tünetei miatt 

diagnosztikája fokozott figyelmet kíván. Idősebbek esetén demenciára, fiataloknál szkizofrénia egyes 

megnyilvánulásaira hasonlító tünetek. 

Deficit: a hangalakok reprezentációi részlegesen törlődtek, vagy nem elérhetők 

Lézió helye: temporális lebeny első agytekervényének mediális vagy a poszterior része, gyakran az arteria 

cerebri media temporális lebeny felé tartó ágának elzáródása is okozhatja. Amennyiben a főág záródik el, a 

Brocka és a Wernicke területek egyaránt károsodnak, és így alakulhat ki a globális afázia. 

13.3.3.3. 3.3.3. Globális afázia 

Tünetek: valamennyi nyelvi funkció súlyos zavara, minimális beszédprodukció, korlátozott beszédértési 

képesség. 

Deficit: nyelvi feldolgozás általános összeomlása 

Lézió helye: a Sylvius árok környékére kiterjedő globális sérülés az agy asszociatív területein. 

13.3.3.4. 3.3.4. Amnesztikus (anómikus) afázia 

Tünetek: A beszédet és az írást általános szótalálási nehézség jellemzi. A diszfunkció elfedése érdekében 

gyakran körülírja a keresett szót. Főleg személynevek és tárgyak nevei nem jutnak eszébe, különösen 

akaratlagos beszédprodukció esetén. A szó jelentése megvan, tudja milyen a keresett tárgy és mire használják, 

de a neve nem jut eszébe. A motoros afáziánál megismert sajátosságok itt is érvényesülnek. Automatizmusok 

esetén, sorprodukcióban, konvencionális kifejezésekben nehézség nélkül használja a korábban elfelejtett 

szavakat. Kifáradáskor, megosztott figyelmet igénylő, a munkamemóriát fokozottan terhelő feladatok esetén 

azonban fokozottan jelentkezik. Figyelmi koncentráció csökkenésekor, fáradtság esetén normál beszédben is 

előfordul. 

Deficit: a hangalak és a jelentés reprezentációja szétválik, és nincs aktuális kapacitás azok összeillesztéséhez 

Lézió helye: anguláris giruszt és egyéb parietális lebenyt ért sérülések 

13.3.3.5. 3.3.5. Vezetéses (kondukciós) afázia 
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Tünetek: A spontán beszéd fluens. A hallott beszéd megértése gyakran teljesen ép. Csak a bonyolultabb 

grammatikai szerkezetek okoznak nehézséget. A mindennapi kommunikációhoz szükséges konvencionális 

beszéd megtartott. A károsodást a beszédben megjelenő ismétlődő 4-5 szavas frázisok jelentik. Sok a fonémikus 

hiba. Hezitálás, szókeresés (parafráziák), artikulációs zavarok. Írása formailag ép, de sok hibát vét. Bár az írott 

szöveget megérti, hangosan nem tud olvasni. 

Deficit: a hangalak reprezentáció és beszédprodukció szétválása 

Lézió helye: a Broca és Wernicke területeket összekötő asszociatív pályák léziója (fasciculus arcuatus), de 

Wernicke és szupramarginális terület egyidejű léziójakor is megjelenik. 

13.3.3.6. 3.3.6. Transzkortikális (extrasylvian területekhez kötött) motoros afázia 

Tünetek: Ezeket a beszédzavarokat gyakran apraxia és motoros perszeverációk is kísérik, ami nehezíti az afázia 

vizsgálatot, de megragadható számos olyan tünet, mely elkülönítheti a tiszta Broca afáziától. Broca afáziára 

jellemző töredezettség, de gyakrabban jelennek meg elakadások. A beszédartukiláció viszonylag ép, de a beszéd 

megkezdése nagy nehézséget jelent, gyakran fokozott erőfeszítést jelző gesztusokkal, szinte karmesteri 

mozdulatokkal segítik, kísérik a beszédprodukciót. Rövid, egyszerű szerkezetű mondatokat használ. Gyakran 

jelennek meg perszeverációk. Mondatismétlés (beszédutánmondás) és beszédmegértés a szokvány beszélgetés 

szintjén nagyrészt megtartott, de hasonlóan a Broca afáziásokhoz, a viszony-kommunikációt tartalmazó 

kifejezéseket (kívül–belül, mellett–mögött, kisebb–nagyobb) nem értik pontosan, automatikus szósorok 

felidézését szintén nehezen kezdik meg, de ha belekezdenek, már jó eredménnyel folytatják. A hangos olvasás 

akadozik, helyenként teljesen elakad, de a Broca afáziásokhoz képest, amikor magukban olvasnak, sokkal 

jobban értik a szöveget. Írásuk grammatikai és alaki hibákkal terhelt. 

Deficit: a jelentésreprezentáció és a motoros beszédprodukció disszociációja 

Lézió helye: gyakran az arteria cerebri anterior elzáródását követő Broca-terület alatti fehérállomány sérülése, 

valamint a Broca-területhez csatlakozó anterior vagy szuperior helyzetű másodlagos frontális beszédzónák 

sérültek. 

13.3.3.7. 3.3.7. Transzkortikális szenzoros afázia 

Tünetek: A beszéd fluens. Gyakran üres verbalizmusok és a nyelvi leegyszerűsítés korai gyermeknyelvre 

emlékeztető megnyilvánulásai, parafáziák (lásd részletesen Szépe, 1998) és a hallott szavak visszhangszerű 

utánzása (echolalia) jellemi. A környezetben elhangzó szavak bekerülnek a beteg által mondott szövegbe, 

függetlenül attól, hogy illik-e kifejezni a szándékozott tartalomhoz vagy sem. A Wernicke afáziás beteggel 

szemben, aki az általa nem értett szöveget képtelen elismételni, a transzkortikális afáziában szenvedő, a 

szövegértés jelentős károsodása ellenére is képes visszamondani a számára egyébként érthetetlen szöveget. 

Egyes tárgyak megnevezésekor érezhető hiányosságaikat nem igyekeznek körülírással megkerülni, hanem 

gyakran irreleváns szöveggel válaszolnak. Vezető tünet: a tárgyat sem név alapján kiválasztani, sem megnevezni 

nem tudják (szemantikus anómia), de ez előfordul Wernicke afáziásoknál is. 

Deficit: felismeri ugyan az elhangzó szavakat, de a szójelentéshez való hozzáférés korlátozott 

Lézió helye: a lézió a parietális és a temporális lebeny határán, valamint ezen régiók alatti fehérállomány főleg 

vaszkuláris eredetű sérülése 

13.4. 4. Egyszerűsített diagnosztikai kalauz 
 

Afázia típus Lézió Spontán 

beszéd 
Megértés Ismétlés Megnevezés 

Broca Broca + primér motoros 

terület 
Nem-fluens Jó Rossz Rossz 

Wernicke Wernicke terület Fluens Rossz Rossz Rossz 

Amnesztikus Parietális és a temporális 

lebeny különféle részei 
Fluens Jó Jó Rossz 

Vezetéses, kondukciós Fasciculus arcuatus Fluens Jó Jó Rossz 

Transzkortikális Bal anterior frontális Nem-fluens Jó Jó Rossz 
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Afázia típus Lézió Spontán 

beszéd 
Megértés Ismétlés Megnevezés 

motoros lebeny, Broca-terület 

szuperior része 

Transzkortikális 

szenzoros 
Hátsó nyelvi területek Fluens Rossz Jó Rossz 

Globális Az egész domináns félteke Nem-fluens Rossz Rossz Rossz 

13.5. 5. Az afázia terápiája és prognózisa 

Afázia megjelenése esetén, más neuropszichológiai betegséghez hasonlóan, elsődleges teendő: 

• meghatározni az afázia súlyosságát, 

• típusát, 

• lokalizálni a léziót, 

• felmérni az afáziához kapcsolódó egyéb funkciózavarokat, 

• feltárnia a rendelkezésre álló kognitív és perszonális erőforrásokat, 

• a rendelkezésre álló intézményi és családi szociális támogató kapacitást, 

• és már a terápia megkezdésének időszakában meg kell tervezni a rehabilitációt. 

Az afázia terápia a sérült funkciók fokozott gyakoroltatása és a procedurális folyamatokra épített gyakorlatok 

hangsúlyozása mellett, egyre inkább a nyelvi deficitet megkerülő terápiás törekvésekre összpontosít. A 

gyermeki nyelvfejlődés, a normál és a sérült lingvisztikai rendszer sajátosságainak ismeretében, a rehabilitáció a 

nyelvi képesség új fejlődési fázisra emelésére törekszik (Csépe, 2005). Ennek a megközelítésnek a lényege, 

hogy az ember kulturális és kommunikációs tapasztalatai során, születésétől haláláig folyamatosan, új agyi 

területeket és funkciókat von be az individuális alkalmazkodóképességének növeléséhez. Az elszenvedett 

trauma visszaveti, és ideiglenesen fel is függeszti ezt a fejlődést. Az afázia terápia feladata, hogy az említett 

nyelvi rendszer fejlődésével kapcsolatos ismeretek alapján megtervezze, és tovább ösztönözze a fejlődést. Ez a 

folyamat azonban nem történhet meg egyéb megismerő és motoros képességeket fejlesztő tevékenység nélkül. 

A fejlesztés alapja az intenzív társas támogatás és a megfelelő pszichológia segítség. A rehabilitáció 

multidiszciplináris team munkára épül, melynek kölcsönösen megbecsült tagja a neurológus, pszichológus, 

gyógytornász, diabetikus, logopédus és a legfontosabb elemként maga az afáziától szenvedő beteg. 

Standard terápiás eljárások részletes megismeréséhez elsőrangú gyakorlati útmutatók és segédeszközök 

találhatók (Osman-Sági, 1986; Engl és mtsai., 1990; Péter, 1991; Lengyel, 1995; Hegyi, 1995; Cseh és Hegyi, 

1995) munkáiban. 

13.5.1. 5.1. Standard fejlesztőeljárások 

Auditoros stimuláció: egyéb modalitások kíséretében (írás, olvasás, rajz) az újratanulandó hangok, szavak, 

kimondásának és használatának ösztönzése előre mondással, gyakoroltatással, artikulációs gyakorlatokkal. 

Melodikus intonációs gyakorlatok: rövidebb és hosszabb mondatok, mindennapi kapcsolattartás konvencionális 

kifejezésformáinak dallamra, ritmusra épített gyakoroltatása, a beszéd prozodikus elemeinek fokozott 

hangsúlyozásával. 

Mesterséges nyelv kialakítása: úgymond jelbeszéd vagy eszközök használatát igénybevevő közlési formák 

kialakítása. Szerepe a beteg szociális kapcsolatkészségének fenntartása, és elsősorban globális afázia esetén az 

alapszükségletekkel kapcsolatos szociális és fiziológiai igények jelzése, és megértésének fokozása. 
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A napjainkban alkalmazott kognitív nyelvi terápiák a fentiekben részletezett területeken új technikák 

bevezetésével jelentősen megnövelték az afáziások terápiás lehetőségeit, még a globális afáziákra jellemző 

komplex területeken is.9 

A kimenetel tekintetében a globális afázia jelenti a legnagyobb terápiás kihívást. Nagymértékben építhetünk 

azonban a közvetlen hozzátartozók aktivitására és komplex rehabilitációs intézmények programjaira. A 

fejlesztés mellett fontos a betegség progressziójának elkerülése, és a tartós szociális kontrollra épülő megfelelő 

élethelyzet kialakítása. Az afáziák általános javulást mutatnak a traumát követő anoxia vagy ödéma csökkenését 

követő hetekben, a javulás spontán módon is bekövetkezik, de a javulás mértéke és a későbbi beszédfunkciók és 

a megértés képességének visszaállása függ a megfelelően megtervezett és kivitelezett afázia terápiától. Nem 

szabad elfelejtenünk, hogy a nyelv összeköttetés az agy és a kultúra között. A sérült agy nem jelenti azt, hogy a 

beteg kikerül a kultúrából, sőt agya plaszticitása révén képes új struktúrák, esetenként nyelvi struktúrák 

megteremtésére, amennyiben megkapja hozzá a társas környezetből a megfelelő segítséget. 

13.6. 6. Összefoglalás 

Mivel mással tudnánk lezárni az afázia világában tett rövid utazásunkat, mint néhány gondolattal, melyet 

célszerű megosztani a betegek hozzátartozóival, hiszen sok múlik rajtuk. Az egészségügyi ellátás, a család és a 

beteg hatékony együttműködése tud csak bennünket közelebb vinni a célhoz, a traumát szenvedett beteg 

életminőségének javításához. 

Gyakorlati tanácsok az afáziás beteggel való bánásmódhoz: Mit mondjunk a családtagoknak, hogy 

viselkedjenek az afáziás hozzátartozójukkal? 

• Beszéljenek hozzá egyszerű rövid, könnyen érthető mondatokban. 

• Megértési probléma esetén ismételjék meg, és fejtsék ki a nem értett szó jelentését, mondatok esetén írják le a 

mondat kulcsszavait. 

• Nincs szükség mesterséges hanglejtésre, beszéljenek természetesen, ahogy egy felnőtt emberrel szokás. 

• Beszélgetés közben kerüljék el a figyelem elterelésére alkalmas zajokat (rádió, tévé), mindig csak egy ember 

beszéljen hozzá, társaságban szenteljenek külön figyelmet rá, hogy el tudja mondani a véleményét. Ne 

vágjanak közbe! 

• Beszéd közben ne korrigálják a szavait, próbálják meg kihámozni a tartalmát. 

• Fordítsanak rá külön figyelmet, kérjék ki a véleményét a saját tevékenységével, terveivel és a családdal 

kapcsolatos ügyekben. 

• Segítsék elő a beteg kommunikációját és megértésének hatékonyságát, gesztikulációval, tárgyakra, 

személyekre vonatkozó rámutatással, kiegészítő magyarázatokkal. 

• Segítsék elő az otthonon kívüli aktivitásformákat, és keressenek lehetőséget hasonló betegekkel való 

találkozásra, közös munkára, játékra és más tevékenységre. 

13.6.1. Tesztkérdések 

1. A nyelvi jel pszicholingvisztikai szempontból összeállított fő elemzési szintjei. Mely szint 

meghatározása pontatlan? 

A. fonetikus-fonológia (ahogy halljuk) 

B. morfológia (ahogy látjuk) 

C. szintaktika (ahogy összerakjuk), 

D. szemantika (ahogy használjuk) 

2. A fonémák definíciója (a helyes definíciót jelölje). 

                                                           
9 Lásd részletesen (Hegyi, 1995). 
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A. a ki nem mondott gondolat mentális reprezentációja 

B. a beszédhangok egységei, melyek önálló jelentéssel nem rendelkeznek, de jelentés megkülönböztető 

szerepük van. 

C. a szótagok pszicholingvisztikai terminusokban leírt definíciója 

D. a szavak sorrendjét és összekapcsolását meghatározó nyelvi szabályrendszer 

3. A szintaxis helyes definíciója (a helyes definíciót jelölje). 

A. színeket csoportba rendező fogalmi struktúra 

B. szavak sorrendjét és összekapcsolását meghatározó nyelvi szabályrendszer 

C. egymáshoz jelentéstanilag közelálló szavak gyűjteménye 

D. hanglejtés, hanghordozás, mely módosítja a szavak vagy mondatok szó szerinti jelentését 

4. A prozódia helyes definíciója. 

A. a mondandó, a kifejtendő gondolat verses formába szedve 

B. hanglejtés, hanghordozás, mely módosítja a szavak vagy mondatok jelentését 

C. szöveg fennhangon mondott megformálása 

D. csaknem miden afázia típusban megjelenő tárgymegnevezési képesség károsodás 

5. Az afázia a traumát követő időszakban általában fokozatosan javul. Mi határozza meg a javulás 

mértékét (az oda nem illőt jelölje). 

A. a lézió helye 

B. a beteggel kialakított kapcsolat minősége 

C. a választott afáziaforma testreszabása 

D. a beteg léziót megelőző beszédtempója 

6. Az afázia fő fajtái (az oda nem illőt jelölje). 

A. Wernicke–afázia 

B. Broca–afázia 

C. Amnesztikus–afázia 

D. Demenciás–afázia 

7. A Broca–afázia jellemzői (az oda nem illőt jelölje). 

A. rossz szövegértés 

B. rossz tárgymegnevezés 

C. nehézség a szavak megismétlésében 

D. akadozó beszéd, fluenciahiány 

8. Vezetéses afázia jellemzői (az oda nem illőt jelölje). 

A. fluens spontán beszéd 
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B. rossz tárgymegnevezés 

C. rossz szövegértés 

D. jó szóismétlés 

9. Korpusz kallozum átmetszés következményei a beszédprodukcióban (az oda nem illőt jelölje). 

A. megváltoztatja a beszéd prozódiáját, ritmusát 

B. megváltoztatja a beszéd hangterjedelmét, hangmagasságát 

C. rontja a beszéd képi megjelenítő képességét 

D. megzavarja a fonéma produkciót 

10. A globális–afázia fő jellemzői (az oda nem illőt jelölje). 

A. a megértés rossz 

B. szóvisszamondás akadályozott 

C. beszédfluencia megfelelő 

D. tárgymegnevezés rossz 

11. A Broca–afázia további jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. hiányos szövegértés 

B. tárgymegnevezés pontatlan 

C. nehézség a szavak visszamondásában 

D. fluenciahiány a beszédben 

12. A beszédprodukció és a szintaxis szabályozására specializálódott terület 

A. Broca-terület 

B. Wernicke-terület 

C. Lurija – terület 

D. temporális lebeny területe 

13. A nyelvi információ auditoros feldolgozása, a jelentés meghatározásában kiemelt szerepet ellátó 

terület 

A. Broca-terület 

B. Wernicke-terület 

C. Lurija-terület 

D. Okcipitális terület 

14. Melodikus intonációs gyakorlatok központi eleme 

A. przódia gyakoroltatása 

B. a szó vizuális elemeinek kiemelése 

C. írásképesség fejlesztése 
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D. az írás gyakoroltatása 

15. A Mesterséges nyelv kialakítása, mely afázia típusnál bír kiemelkedő jelentőséggel. 

A. Borca afázia 

B. Wernicke-afázia 

C. vezetéses afázia 

D. globális - afázis 
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14. 5.n. Gondolkodás, cselekvéstervezés, döntési 
képességek neurobiológiája. Intencionalitás és 
pszichózis. – Herold Róbert 33%, Kállai János 33%, 
Simon Mária [Szakmai lektor: Rudisch Tibor] 

14.1. 1. A szociális kogníció 

A humán szociális viselkedés megértése az egyik legnagyobb kihívás az idegtudományi kutatások számára, 

hiszen emberi lényegünk alapvető vonásait érinti. A szociális szempontok figyelembevétele kétségtelenül 

egyedi humán jellegzetesség a viselkedés szabályozásában, bár arról ugyanakkor nem beszélhetünk, hogy ez 

egyedül az emberi fajra lenne jellemző, hiszen meggyőző adatok utalnak arra, hogy a szociális gondolkodás az 

állatvilágban is fellelhető jellegzetesség (Woodruff & Premack, 1978). 

A humán evolúció egyik specifikus eredménye a kifinomult szociális információ feldolgozás. A szociális 

kapcsolatrendszer rendkívüli komplexitásán belül a társas gondolkodásnak, a szociális kogníciónak és az 

intencionalitásnak kiemelt jelentősége van. A humán idegrendszeri hálózatok jelentős része specializálódott a 

szociális információ feldolgozására. Erre támaszkodik a szociális kogníció, mely az a folyamat és készség, ami 

lehetővé teszi, hogy az interperszonális világban részt vegyünk, megértsük azt, és profitáljunk belőle. A 

szociális kogníció magába foglalja a szociális információ percepcióját, a szociális kontextus értelmezését, ennek 

során a másik fél intencióinak megbecslését, és ezen információkra alapozva a megfelelő válaszok kialakítását. 

A szociálisan releváns információnak a felismerése, feldolgozása és az annak megfelelő viselkedésnek a 

kidolgozása egy olyan neuronális rendszert feltételez, mely képes összekötni a szociális jeleket a motivációval, 

érzelmekkel és az adaptív viselkedéssel (Adolphs, 2003). A szociális kogníció, mint ahogyan az a definícióból is 

kitűnik, egy meglehetősen bonyolult konstrukció, mely több alfolyamatot is magába foglal. A szociális 

interakció során a másik személy metakommunikációjából, arckifejezéséből észleljük annak érzelmi állapotát 

(emocionális percepció), feltérképezzük a szociális kontextust és összevetjük az adott szociális helyzettel 

kapcsolatos előzetes tudásunkkal (szociális percepció), és a ránk jellemző módon – azaz ahogyan általában az 

események okait értelmezzük (attribúciós stílus) – valamilyen mentális állapotot (intenciót, érzelmet, 

gondolatot) tulajdonítunk a másiknak (mentalizáció), és erre alapozva képesek vagyunk elővételezni 

viselkedését. Mindebben a komplex folyamatban a mentalizáció kitüntetett integratív szereppel bír. A hominid 

evolúció során az egyre komplexebb szociális környezetre adott adaptív válasz eredményeként alakult ki az a 

készség, hogy képesek vagyunk kikövetkeztetni egy interakció során azt, hogy vajon mire gondolhat a másik, 

milyen intenciói lehetnek, milyen érzelmi állapotban lehet. Ezt nevezzük mentalizációnak vagy tudatelméletnek, 

azaz hogy képesek vagyunk percipiálni mások intencióit és diszpozícióit, ezáltal konceptualizálni tudjuk mások 

mentális állapotát, és ennél fogva képesek vagyunk megmagyarázni és megjósolni mások viselkedését. 
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Bár elsőre talán úgy tűnik, hogy valamilyen absztrakt készségről van szó, valójában a mentalizációs készség a 

leghétköznapibb képességeink közé tartozik, amit nap mint nap használunk a társas érintkezés során. A 

mentalizáció lényege, hogy képesek vagyunk önmagunkat kívülről, a másikat belülről látni. Akár úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy az egyik ember elméje tartalmazza a másikét. Gondolkodásunk során mindig úgy 

képzeljük el a másik viselkedését, hogy célirányos mentális állapotokat tulajdonítunk a másiknak. Azaz abból 

indulunk ki, hogy amit csinál, az nem véletlen, hanem valamilyen intenció eredménye. Természetesen egy adott 

intenció nem mindig világos és egyértelmű az azt hordozó személy számára, és pont a szociális interakció 

folyamata teszi lehetővé, hogy egy beállítódás tudatossá váljék. Valójában ezen alapulnak a pszichoterápiás 

eljárások is, hiszen a terapeuta pont abban segít páciensének, hogy jobban megértse önmagát, hogy mit és miért 

tesz, miért viselkedik úgy egy adott helyzetben, és érzelmei vajon mit is tükröznek. A másik ember mentális 

állapotának megértése minden pszichoterápiás irányzat közös tényezője. 

Arról ugyan még vita zajlik, hogy ez a készség mennyiben tekinthető veleszületettnek és mennyiben a 

szocializáció eredményének, de az mindenesetre biztos, hogy már a személyiségfejlődés korai időszakában 

kialakulnak az alapvető mentalizációs képességek (Allen, Fonagy, & Bateman, 2008). A jól működő 

mentalizáció a biztonságos szülői-gondozói kapcsolatban alapozódik meg, ahol az interakciókban résztvevő 

felek kölcsönösen hatással vannak a másik működésére. Az érett mentalizációs készség egy többlépcsős 

fejlődési folyamat eredménye, mely hajtóerejét a szociális kapcsolatokból nyeri, miközben erőteljesen 

támaszkodik az idegrendszer érési folyamataira. Úgy tűnik, hogy a szociális kognícióért felelős agyi területek 

egy önálló hálózatot alkotnak, ami érintőleges átfedést mutat a neurokognitív készségekért felelős területekkel 

(Adolphs, 2003). Bár az alapvető neurokognitív készségek, mint például a memória, végrehajtó funkciók, 

figyelem, nélkülözhetetlenek a szociális viselkedés megfelelő működéséhez, maga a „szociális agy” egy 

független egységet képez. Míg a neurokognitív folyamatokat a stimulusra adott válasz egyirányúsága jellemzi, 

addig a szociális kogníció folyamatai a kölcsönösséggel írhatók le, ahol a stimulusra adott válasz visszahat a 

stimulusra és befolyásolja azt. 

14.2. 2. A mentalizáció neuroanatómiája 

Az elmúlt évtizedben számos funkcionális agyi képalkotó vizsgálatban kutatták a mentalizáció idegrendszeri 

alapjait. A kutatócsoportok a legkülönfélébb vizsgálati paradigmákat alkalmazták, melyekben a vizsgálati 

alanyoknak például rövid történeteket kellett olvasniuk, mozgó képeket nézniük, máskor interaktív játékokat 

játszaniuk. A feladat mégis minden esetben hasonló volt: a vizsgálati alanynak egy másik személy mentális 

állapotára kellett következtetnie. Az eredmények – a mentalizációs feladatok sokfélesége ellenére – 

meglehetősen konzisztensek. 

Szélesebb értelemben véve, a mentalizáció magába foglalja a mások és önmagunk intencióival kapcsolatos 

reflektív tudatosságot (Allen et al., 2008), bár a kutatások elsősorban az előbbit tekintik mentalizációs 

aktivitásnak. A két dimenzió úgy tűnik, hogy a detekciót illetően elkülönül egymástól, ám a későbbiekben 

azonos struktúrák folytatják a feldolgozást (1. ábra). Az eddigi humán anyagon végzett vizsgálatok alapján 

(főleg, ha ezeket az adatokat a főemlősökön végzett elektrofiziológiai eredményekkel is összevetjük) úgy 

rekonstruálható, hogy normál, jól funkcionáló felnőttek esetében a mentalizációs folyamatok során az 

információ feltehetően a hátsó kérgi területek felől halad az elülső kérgi régiók felé – miközben limbikus és 

paralimbikus struktúrák felől is kap inputot (Abu-Akel, 2003a). 

5.84. ábra - 1. ábra: A mentalizáció neurobiológiája 
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A poszterior régiókban történik a mentális állapotok detektálása, reprezentálása. A saját mentális állapotok 

reprezentálásáért felelős terület a jobb inferior parietális lobula (IPL) vidékére lokalizálható. Saját mentális 

állapotok reprezentálását megkívánó feladat esetén aktivitás észlelhető a jobb IPL és a parietális operkulum 

területén. Cselekvés végrehajtásakor (imitáció) aktivitás figyelhető meg a jobb parietalis operkulum területén, 

ugyanakkor ez a jelenség nem észlelhető, amikor azt nézzük, hogy más hajtja ezt végre (Abu-Akel & Shamay-

Tsoory, 2011). A jobb IPL a belsőleg generált cselekvések reprezentációjáért felelős, ami a saját mentális 

állapotok reprezentálásának előfeltétele. Az újabb kutatások az IPL mellett a prekuneusz jelentőségére is 

felhívják a figyelmet, ami úgy tűnik, hogy önmagában egy szelf-reprezentációért felelős struktúrának tekinthető, 

ráadásul funkcionális összeköttetésben áll a jobb IPL-lel és a mediális prefrontális területekkel is. 

Ezzel szemben mások intencióinak detektálásakor a temporális kérgi területek mutatnak aktivitást. Egyes 

halántéklebenyi területekhez köthető a perspektívába helyezés képessége. Miközben mások arckifejezését 

észleljük, érzékelhetjük pl., hogy az arckifejezés félelmet tükröz. De vajon mitől félnek? Ezt úgy találhatjuk ki a 

legkönnyebben, ha megfigyeljük, mit néznek. A szulkusz temporális szuperior (STS) hátsó része és a vele 

összefüggő temporo-parietális junkció (TPJ) az a terület, mely – úgy tűnik – leginkább felelős lehet e funkcióért. 

Először is azért, mert ez az a régió, mely részt vesz a szemmozgások megfigyelésében és információt szolgáltat 

arról, hogy éppen mit néznek a többiek (Pelphrey, Morris, & McCarthy, 2004). Másodszor, mert ez az az 

agyterület, mely a világot különféle vizuális perspektívákból reprezentálja (Aichhorn, Perner, Kronbichler, 

Staffen, & Ladurner, 2006). És ha tudjuk, hogy valaki hová néz és ezáltal mit láthat, képesek lehetünk annak 

beazonosítására is, hogy éppen mitől fél. S ha képesek vagyunk a másik perspektívájából is szemlélni a világot, 

akkor egyértelművé válik, hogy mások tőlünk eltérő ismeretekkel rendelkeznek, sőt, azt is felismerhetjük, hogy 

ezek az ismeretek éppenséggel a világról kialakított hamis vélekedések. Pl. „Azt gondolja, hogy biztonságban 

van, mivel nem látja, hogy a háta mögött egy medve közeledik.” Apperly és munkatársai (Apperly, Samson, 

Chiavarino, & Humphreys, 2004) azt találták, hogy épp a TPJ-nak fontos szerepe van olyan feladatok 

végrehajtásában, melyekben fel kell ismerni, hogy valaki tévesen vélekedik a világról. Az STS a szociálisan 

kulcsfontosságú ingerek kezdeti elemzésében, az intencionális viselkedés észlelésében játszik szerepet, hiszen 

ebben a régióban elsősorban élő alanyok – és nem élettelen gépek – által kifejtett célirányos mozgások 

megfigyelése esetén jelenik meg aktiváció. (Főemlősökben az STS sejtjei mások intencionális cselekedeteire 

aktiválódnak, és szelektíven reagálnak hangra, kéz- és arcmozdulatokra. A biológiai mozgásoktól függetlenül 

akkor is megfigyelhető a terület aktivációja, ha adott stimulusban nem várt változás történik.) 
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Egy másik temporális kérgi terület, a temporális pólus a személyes szemantikus és epizodikus memória 

tárolásában játszik szerepet. A terület aktivitása fokozódik ismerős arcok, helyszínek esetében, ismerős hang 

felismerésekor, emocionális és autobiografikus memória visszahívásakor. A temporális pólus különböző 

„szkripteket” tárol múltbeli eseményekről, a világról kialakított tudásunkról. Szociális működésünk során 

normálisan ezeket a szkripteket hívjuk elő, mint gyors megoldást egy adott helyzetben való eligazodáshoz. De a 

temporális pólus nem csak általános társas ismereteket kódol, hanem egy percről-percre változó tudást is generál 

arról, hogy egy adott személy hogyan fog viselkedni adott körülmények közepette. Meghatározza, hogy egy 

bizonyos személy mit fog legnagyobb valószínűséggel gondolni és érezni egy adott kontextusban. S mindezt 

még az előtt, hogy az illető érzelmeket mutatna, vagy bármit tenne, melyre tükörneuron rendszerünkkel 

rezonálhatnánk. Valószínű e terület szerepe a mentalizációhoz kapcsolódó szimulációban. 

A két dimenzió feldolgozása a továbbiakban közös struktúrákon keresztül történik. A mentális állapotokkal 

kapcsolatos információ a limbikus, paralimbikus területek felé továbbítódik emocionális inputért 

(emocionális/motivációs reprezentációk), és ennek megfelelően kerül sor a későbbiekben az információk 

integrációjára és szintézisére, a relevancia és jelentés értékelésére. Az emocionális dimenzió kialakításában az 

amygdala játszik központi szerepet. Bilaterális eltávolítása a szociális és affektív viselkedés elvesztését okozza 

főemlősökben. Esettanulmányok szerint emberben a korai amygdala sérülés a mentalizáció súlyos deficitjét 

eredményezi (Fine, Lumsden, & Blair, 2001). Az amygdala nélkülözhetetlen a mentalizációs képességek 

integritásához. Automatikusan reagál a szociálisan száliens stimulusokra (például megbízhatatlan arc), ami a 

mentalizáció kialakulásában is szerepet játszik (pl. az ijedt anyai arc azonosítása). Ezt a területet a gyors és 

automatikus feldolgozás jellemzi. Az amygdala diszfunkció összekapcsolódik saját és mások emocionális 

állapotai reprezentálásának zavarával autizmusban és szkizofréniában. 

Az orbitofrontális és a ventromediális prefrontális kortex egy egységes komplexnek tekinthető, mely a 

szocioemocionális állapotok regulációjáért és reprezentációjáért felelős. Itt történik a kognitív és affektív 

reprezentációk integrációja. Az inferolaterális prefrontális kortex területén található tükörneuronok segítségével 

saját és mások mentális állapotainak egyeztetése történik (kongruens tüzelési mintákat váltanak ki, amikor az 

egyén specifikus cél-orientált motoros aktivitást hajt végre [arc, kéz, kar mozgásával], és akkor is, ha az egyén 

passzívan tanúja ugyanezen cselekvés más által történő végrehajtásának). Állapotillesztési rendszerként 

játszanak szerepet a mentális aktivitás detekciójában, de ágens megkülönböztetés nélkül (Gallese & Goldman, 

1998). 

Az anterior cinguláris kortexnek (ACC) – a közelében elhelyezkedő mediális prefrontális kéreggel (mPFC-vel) 

együttműködve – központi szerepe van egyebek mellett az érzelmek feldolgozásában, kognitív feladatok 

megoldása közben a hibák monitorozásában, a válaszgátlásban, valamint különböző szituációkban a nem 

megfelelő emocionális, motoros illetve verbális válaszok monitorozásában is. A mPFC egyes alrégióinak 

mentalizációban betöltött szerepét és jelentőségét illetően azonban szerteágazóak az eredmények. Frith 2003-as 

összefoglaló közleményében (U. Frith & Frith, 2003) a frontális lebeny mediális felszínén elhelyezkedő 

paracinguláris kortex (32-es Brodmann área) központi szerepét határozta meg. A paracinguláris régió az anterior 

cinguláris kortex (ACC) elülső részén helyezkedik el, és sokszor az ACC részeként is tárgyalják. Ennek a 

területnek a különlegessége, hogy itt találhatóak az úgynevezett orsó sejtek, amelyek az emberi agyon kívül 

csupán néhány emberszabású majomnál fordulnak elő. Bár az emberszabású majmok potenciális mentalizációs 

képességével kapcsolatban jelenleg is élénk vita zajlik, az orsó sejtek jelenléte arra utalhat, hogy ez az 

evolúciósan fiatal sejtpopuláció szerepet játszhat a mentalizációs képesség kialakulásában. Az anterior 

paracinguláris kortex működéséhez köthetők azon kognitív készségek, melyek lehetővé teszik a realitásról 

lekapcsolt mentális állapotok reprezentálását. Szerinte ez a terület a mentalizáció implicit feldolgozását végzi. 

Russel és Sharma (Russell & Sharma, 2003) áttekintő tanulmánya Frith elképzelésével szemben viszont a 

mPFC-en belül főleg a 8/9-es Brodmann área (BA) mentalizációban betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. 

A prefrontális kéreg általában a jövőre vonatkozó tervezéssel és a világ előrevetített állapotának 

reprezentálásával foglalkozik. A mentalizáció speciális esetét nézve feltehetően a mPFC végzi annak bejóslását, 

hogy egy adott személy mit fog tenni. Hogyan lehetséges ennek bejóslása? Már régóta ismert, hogy a mPFC 

nemcsak mások, hanem önmagunk mentális állapotáról való gondolkozás közben is aktív (C. D. Frith & Frith, 

1999). Valóban úgy jósoljuk be a legkönnyebben, hogy valaki mit fog tenni, hogy meggondoljuk, mi mit 

tennénk a helyében. Ám ez csak akkor alkalmazható, ha az a bizonyos másik nagyon hasonló hozzánk. Ez 

utóbbi tényezőt is figyelembe véve a frontális lebeny mediális felszínének (mediális frontális kéreg=MFC) 

különböző alrégióinak más-más mentalizációs szerepet tulajdonítanak. Ez lehet a magyarázata annak, hogy az 

egyes vizsgálatok a mPFC-n belül nem pontosan ugyanazon a területen észleltek aktivitást. Amodio és Frith 

(Amodio & Frith, 2006) az alábbiak szerint osztja fel e területet az eddig rendelkezésre álló vizsgálatok alapján. 

A frontális lebeny mediális felszínének legalsó részéről (mediális orbitális kéregterület) feltehető, hogy a saját és 

mások érzelmeinek monitorozását végzi, míg a legfelső rész (a hátsó rosztrális MFC) beleértve az ACC 
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szomszédos, „kognitív” régióját, saját és mások cselekedeteinek a monitorozását végzi. E két terület között 

elhelyezkedő terület (elülső rosztrális MFC) az, mely aktiválódik, ha magunkhoz hasonló emberekről 

gondolkozunk, és akkor is, ha észleljük, hogy valaki kommunikálni szándékozik velünk. Ezek alapján újabban 

Frith némileg módosította korábbi elképzelését, és a rostralis mPFC elülső részét, a Brodmann 10-es áreát jelölte 

meg a mentalizáció kulcsrégiójaként. Meg kell említeni, hogy a mPFC egyéb kognitív feladatok alatt is 

aktiválódik. Ilyenek a végrehajtó funkciót igénylő tesztek, az érzelmek és a fájdalom reprezentálását igénylő 

feladatok, szerepe van az autobiografikus memóriában, valamint ennek a területnek az aktivációját figyelték 

meg különböző nyelvi feladatoknál és a szelf-referenciális emlékek előhívásakor is (Abu-Akel, 2003a). Ezek a 

reprezentációs területek azonban nem mindig esnek egybe a mPFC azon területével, ahol a mentalizáció vált ki 

aktivációt. Úgy tűnik, hogy a mPFC szerveződése meglehetősen bonyolult funkcionális specializációt mutat. 

Mint látható, a mentalizáció egy meglehetősen komplex készség, mely átfedést mutat a szociális kogníció egyéb 

aspektusaival (pl. emocionális percepció, szociális sémák előhívása, szociális kulcsok azonosítása, az egyénre 

jellemző attribúciós stílus) a mentalizációs feldolgozás során (Couture, Penn, & Roberts, 2006), és kérdéses, 

hogy valójában elkülöníthető-e egy önálló mentalizációs hálózat. Éppen ezek a kétségek vezettek el egy új 

modell (2. ábra) megalkotásához, mely szerint valójában egyetlen központi hálózat („Core Network”) felelős 

számos szociális kognitív funkcióért (Spreng, Mar, & Kim, 2008). Ezen készségek közé sorolják a mentalizáció 

mellett az autobiografikus memóriát, prospektivitást (melynek során elképzeljük önmagunkat egy jövőbeni 

helyzetbe), az auto- vagy allocentrikus perspektíva felvételének képességét (ezt navigációnak is nevezik), de az 

úgynevezett „alapállapotot” (stimulustól független gondolkodás) is. Eszerint ez a központi hálózat a szelf-

projekciót támogatja, melynek során önmagunkat vetítjük ki az aktuális pillanatban egy másik idő, hely vagy 

perspektíva szimulációjába. Ezt a hipotézist látszik alátámasztani egy nemrégiben közzétett meta-analízis is 

(Spreng et al., 2008), mely szerint ezt a szociális információkra specializálódott hálózatot a ventrolaterális PFC 

(girusz frontális inferior, BA 47), a mPFC (átfedésben a rostrális ACC-vel (BA 32) és a frontális pólus [BA 10]) 

mellett a laterális (BA 21,22) és mediális temporális (hippokampusz, girusz parahippokampális), a mediális 

parietális (prekuneusz, retrospleniális kortex, poszterior cingulum), a poszterolaterális parietális kéregterületek, 

illetve a temporo-parietális junkció alkotja. 

5.85. ábra - 2. ábra: Mag-hálózat (Core network) 

 

1. animáció. 
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1. animáció. 

14.3. 3. A mentalizáció neurokémiája 

Mint láthattuk, viszonylag jól ismert, hogy milyen agyi területek játszanak szerepet a mentalizációs aktivitásban. 

Jóval kevesebb információ áll azonban rendelkezésre arról, hogy vajon mely neurotranszmitterek szabályozzák 

a mentalizáció működését. Mivel pillanatnyilag ezzel kapcsolatos direkt vizsgálatok csak korlátozottan állnak 

rendelkezésre, ezért leginkább a mentalizációs zavarral társuló pszichopatológiai állapotok patomechanizmusa 

alapján nyerhetünk információt ebben a kérdéskörben. A mentalizáció legkifejezettebb deficitje autizmusban és 

szkizofréniában észlelhető, és a neurokémiai és pszichofarmakológiai kutatások kimutatták, hogy a dopaminerg 

és szerotoninerg pályák fontos szerepet játszanak mindkét betegségben, ráadásul mindkét transzmitter rendszer 

kiemelt jelentőségű a kognitív működést illetően. Az utóbbi időben egyre több adat áll rendelkezésre a dopamin-

rendszert érintő Parkinson betegséggel kapcsolatban is, ahol már a korai időszakban mentalizációs deficit 

észlelhető, majd a betegség progressziójával újabb agyi területek válnak érintetté, ami a mentalizációs készségek 

további romlásával társul (Abu-Akel & Shamay-Tsoory, 2011). 

A hipotézist illetően – mely szerint a mentalizációsációs aktivitásban a dopamin- és szerotonin-rendszer játszik 

szerepet – tehát három tényezőt kell kiemelni (Abu-Akel & Shamay-Tsoory, 2011): (1) A dopamin- és 

szerotonin-rendszerek a mentalizáció szempontjából kritikus régiókat innerválnak (prefrontális kortex, girusz 

cinguli anterior, temporo-parietális junkció); (2) A mentalizációs diszfunkció olyan betegségekkel társul, 

melyek a dopamin- és/vagy a szerotonin-rendszer súlyos zavarával járnak együtt (pl. autizmus, szkizofrénia, 

Parkinson betegeség), és (3) a dopamin-rendszer valószínűsíthetően szerepet játszik a jövőbeni események 

következményeinek megbecslési szignalizációjában. A DA rendszer tehát olyan természetes mechanizmusnak 

tűnik, melynek talaján a mentalizációs készségek kialakulhatnak. Feltételezhető, hogy a dopamin rendszer 

diszfunkciója, illetve az azt moduláló folyamatok vagy rendszerek (mint például a szerotonin-rendszer) kóros 

aktivitásának következményeként jöhetnek létre téves predikciók egy másik személy intencióit illetően. Több 

vizsgálat is kimutatta, hogy a dopamin-rendszer befolyásolja a prefrontális kortexhez és a girusz cinguli 

anteriorhoz köthető kognitív teljesítményt (például munkamemória, végrehajtó funkciók) (Abu-Akel & Shamay-

Tsoory, 2011). A temporo-parietális régió, illetve a prefrontális kortex dopamin diszfunkciójához kötik a 

szkizofréniában észlelhető nyelvi zavarokat is (Goldberg & Weinberger, 2000). 

A társas interakciókhoz kötődő mentalizációs tevékenység során predikciókat teszünk mások intencióival, 

diszpozícióival kapcsolatban, és az interakció akkor tekinthető sikeresnek vagy jutalmazónak, amikor a hibás 

predikciók minimalizálódnak. A prediktív teljesítményhez kapcsolódó jutalmazásérzet a dopamin-rendszerre 

támaszkodik, és így feltehetően a dopamin-rendszer szerepet játszik a mentalizációs készségeket megalapozó 

folyamatokban. 

A dopamin rendszer szerepét látszanak megerősíteni a legújabb neurogenetikai kutatások is. Szkizofrénia 

kapcsán például kimutatták (Bassett, Caluseriu, Weksberg, Young, & Chow, 2007), hogy azon betegek, akik a 

COMT gén esetében metionin allélekkel rendelkeznek, azok gyengébb mentalizációs teljesítményre voltak 

képesek, mint azok, akik valin allélekkel rendelkeznek. A COMT génről pedig tudjuk, hogy szerepet játszik a 

dopamin metabolizmusban, és a szkizofrénia rizikó génjének tekinthető. Egy másik vizsgálatban iskola előtt álló 

gyermekeket tanulmányoztak (Lackner, Bowman, & Sabbagh, 2010), és azt találták, hogy a mentalizációs 

teljesítmény nem csak a COMT polimorfizmussal mutatott összefüggést, hanem a D4 receptor génjével is, sőt 

összefüggés mutatkozott a spontán pislogási aránnyal is, ami viszont a centrális dopaminerg működés 

funkcionális márkere. Mindezek az adatok tovább erősítik azt a feltevést, hogy a prefrontális lebeny 

dopaminszintjének változása befolyásolja a mentalizációs képességet. 

A szerotonin-rendszer szintén önmagában, vagy a dopamin-rendszerre kifejtett moduláló hatásán keresztül 

befolyásolja az olyan kognitív funkciókat, mint például a memória és a végrehajtó funkció, de hatással van a 

nyelvi készségekre is (Abu-Akel, 2003b). Több, a szkizofrénia kognitív deficitjeinek antipszichotikus 

kezelésével kapcsolatos vizsgálat kimutatta, hogy a szerotonin-rendszer lényeges tényezőnek tekinthető a 

kognitív teljesítmény modulációjában (Williams, Rao, & Goldman-Rakic, 2002). Azt találták ugyanis, hogy a 

szerotonin 1A receptor funkcionális polimorfizmusa befolyásolja a mentalizációs teljesítményt (Bosia et al., 

2011), márpedig ez a receptor a szerotonin transzmisszió mellett a prefrontális dopamin kiáramlás 

szabályozásában is szerepet játszik. A guanin allélokat hordozók sokkal rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik 

citozin allélpárral rendelkeznek. Ennek alapján a kutatók azt feltételezik, hogy a guanin allélpár a szerotonin 1A 

receptor fokozott expressziójával társul, ami a receptorok deszenzitizálódásának a következménye, ami viszont 

fokozott szerotonin transzmisszióval jár együtt, és ez a piramidális glutamát sejtek gátlásán keresztül a 

prefrontális területek csökkent dopaminszintjét eredményezi. Mindez azt sugallja, hogy mentalizációs működés 

integritását specifikus módon a szerotonin 1A receptorok határozzák meg. A szerotoninerg rendszer szerepét 
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hangsúlyozza az a tény is, hogy központi szerotonin aktivitást tükröző monoamin-oxidáz enzimatikus aktivitását 

prediktívnek találták a mentalizációs teljesítmény vonatkozásában szkizofrén betegek esetében (Tylec, 

Kucharska-Pietura, Jeleniewicz, Czernikiewicz, & Stryjecka-Zimmer, 2010). Az 1A receptor mellett a 2A típusú 

szerotonin receptorokkal is találtak összefüggést. Asperger szindrómás betegek esetében a frontális területek 

csökkent 5-HT2A receptor denzitása a szociális viselkedés abnormalitásával járt együtt (Murphy, Daly, 

Schmitz, & Toal, 2006). Egy PET vizsgálatban a szerotonin és dopamin transzporterek kóros eltérését mutatták 

ki autista betegek esetében, és ez a mentalizációs teljesítmény deficitjével társult (Nakamura, Sekine, Ouchi, & 

Tsujii, 2010). 

Valószínűleg minél korábban alakul ki ez a diszfunkció, annál kevésbé állítható vissza a mentalizáció 

képessége. Ez magyarázatul szolgálhat például az autizmusban és a szkizofréniában észlelhető mentalizációs 

különbségekre. Eszerint autizmusban korai és súlyos zavarok észlelhetőek a dopamin és szerotonin rendszerek 

területén, ezért a mentalizáció készsége már egészen korán súlyosan károsodik. A korai károsodás miatt 

eredménytelennek bizonyulnak olyan beavatkozások, melyek például szkizofréniában a mentalizációs kapacitás 

előfeltételeit képező készségek kóros működése esetében hatásosak (pl. második generációs antipszichotikumok 

pozitív hatása az életminőségre, szociális kapcsolatokra, nyelvi/kommunikációs eltérésekre), de ma már arra is 

van adat, hogy az antipszichotikumok a szkizofrénia tüneteire gyakorolt hatástól függetlenül javítják a 

mentalizációs működést (Mizrahi, Korostil, Starkstein, Zipursky, & Kapur, 2006). Feltehetően a transzmitter 

egyensúly rigiditása játszhat szerepet a korai indulású és markáns deficit tüneteket mutató szkizofrén alcsoport 

esetében is, ahol súlyos mentalizációs deficit is észlelhető (Pickup & Frith, 2001). Ehhez kapcsolható az a tény 

is, hogy az akut fázisban jelentősen markánsabb mentalizációs deficit tapasztalható, azaz a jelenség a dopamin 

illetve szerotonin rendszerek egyensúlyának változásával mutat összefüggést. Különösen a második generációs 

antipszichotikumokra jellemző, hogy a dopamin receptorok mellett a szerotonin receptorokhoz is kötődnek, és 

egyes adatok azt mutatják, hogy azok az antipszichotikumok, melyek mindkét neurotranszmitter rendszer 

működését befolyásolják, azok javítják a mentalizációs teljesítményt is (Savina & Beninger, 2007). Feltehetően 

ez a kedvező effektus a dopaminerg és szerotoninerg rendszerre kifejtett szinergisztikus hatásnak a 

következménye: az 5HT2A receptor antagonizmus eredményeként megnövekszik a prefrontalis területek 

dopamin szintje, márpedig pont ez az az agyi régió, mely szerepet játszik a mentalizációs aktivitásban. Hasonló 

effektust tételeznek fel a kolinészteráz blokkoló donepezil esetében is (Mazza et al., 2005), azaz kolinerg input 

potencírozó hatást gyakorol a fázikus dopaminerg aktivitásra, ami viszont javuló mentalizációs teljesítménnyel 

jár együtt. A második generációs antipszichotikumok sokkal finomabban képesek helyreállítani ezt az 

egyensúlyzavart, és ezzel párhuzamosan olyan kognitív funkciók is javulást mutatnak, mint például a figyelem, 

memória, végrehajtó funkciók vagy a nyelvi készségek, melyek mindegyike lépten-nyomon felbukkan a 

mentalizáció irodalmában (Herold & Tényi, 2005). Ezért a szkizofrénia neurokémiai feltérképezése és a 

pszichofarmakológiai kutatások hozzájárulhatnak a szkizofrénia kezelésén túl a mentalizáció neurokémiájának 

teljesebb megértéséhez is. 

14.4. 4. A mentalizáció zavarai. Pszichózis 

Mint a bevezetőben is hangsúlyoztuk, a mentalizáció képessége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hétköznapok 

szociális interakcióiban részt vegyünk. Vannak a mentalizációnak olyan aspektusai melyek nem is tudatosulnak, 

hiszen intuitíve és automatikusan alkalmazzuk. Ezt nevezzük implicit mentalizációnak. Ilyenkor reflexszerűen 

dekódoljuk a másik mentális állapotát, anélkül, hogy erre tudatosan reflektálnánk. A hétköznapok interakciói 

során leggyakrabban az implicit mentalizációt használjuk. Amikor viszont a dolgok nem alakulnak 

zökkenőmentesen, akkor végig kell gondolnunk, hogy mi is történik, azaz tudatosan kell reflektálnunk a 

történésekre, hogy megértsük, miről is van szó. Ekkor kerül előtérbe az explicit mentalizáció. Az explicit és 

implicit mentalizáció közötti különbség nagyon hasonlatos a procedurális (implicit) és deklaratív (explicit) 

memória közti különbséghez (Allen et al., 2008). Miközben például autót tanulunk vezetni, akkor elsősorban az 

explicit, deklaratív memóriánkra támaszkodunk, amikor is tudatosan figyelünk arra, hogy a különböző 

folyamatok hogyan is követik egymást. A gyakorlás eredményeképpen aztán a későbbiekben már nincs szükség 

arra, hogy minden egyes lépést végig gondoljunk, hogy azok hogyan is követik egymást, hiszen az autóvezetés 

már automatikussá vált, és az implicit, procedurális emlékezetünkre támaszkodik. 

Fontos azt tudni, hogy senki sem mentalizál tökéletesen, mindannyian követünk el „hibákat”, amikor nem 

megfelelően becsüljük meg a másik mentális állapotát – azaz félreértjük. Ha azonban ezek a hibák a hétköznapi 

funkcionalitást is károsan érintik, akkor nagy valószínűséggel már valamilyen kórkép is kialakult. A 

mentalizáció kóros működésének számos oka lehet. Vannak olyan kórképek, ahol a mentalizáció problémái a 

nem megfelelő gondozói kapcsolat során alapozódnak meg, mint például a borderline személyiségzavar 

esetében. Egyes kórképekben, mint például autizmusban, a mentalizációs deficit már a személyiségfejlődés 

korai időszakában jelen van – feltehetően egy kóros idegfejlődés eredményeként. Végezetül pedig vannak olyan 
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kórképek, melyek az egyébként megfelelően kialakult és működő mentalizációs készségeket károsítják. 

Klasszikus példái ezeknek a traumás agysérülés vagy a sclerosis multiplex. Az 1. táblázatban soroljuk fel azokat 

a kórképeket, ahol bizonyítottan jelen van a mentalizáció problémája. 

A mentalizáció patológiájával kapcsolatban az egyik legintenzívebben vizsgált kórkép a szkizofrénia. A 

szkizofréniával kapcsolatos tapasztalatok plasztikusan mutatják meg, hogyan sérülhet a mentalizáció folyamata. 

Az 3. ábra egy példán keresztül foglalja össze, hogy miként alakulhatnak ki patológiás jelenségek a nem 

megfelelő szociális gondolkodás miatt (Couture et al., 2006). Képzeletbeli példánkban a páciens éppen belép 

egy szobába, amikor egyik munkatársa köszönés nélkül kirohan mellette. Egy hétköznapi helyzet, ami 

mindannyiunkkal megtörténhet, és számos magyarázata lehet annak, hogy a munkatárs miért viselkedett így. 

Általában a körülmények figyelembevételével, elemzésével, a megfelelő információk megkeresésével az ilyen 

helyzetek sikeresen dekódolhatók. Páciensünk azonban már esetleg a munkatárs arckifejezését is félreértheti, és 

ahelyett, hogy észrevenné, hogy szomorú, vagy zaklatott, tévesen haragot vél felfedezni az arcán. Ilyen 

helyzetekben általában a szituációhoz kapcsolódó szociális kulcsok segíthetnek abban, hogy a történteket 

megfelelő perspektívába tudjuk elhelyezni. Ha például a helyzetet összevetjük saját korábbi hasonló 

élményeinkkel, vagy végig tudjuk gondolni, hogy milyen hasonló helyzetekben lenne természetes egy ilyen 

megnyilvánulás, akkor nagy valószínűséggel korrigálni tudnánk előzetes benyomásunkat. Miután ez betegünk 

esetében nem történik meg, ezért arra a téves következtetésre jut, hogy a munkatárs dühös. A feldolgozás 

következő fázisa ezt követően annak eldöntése, hogy vajon mi lehet a dühös viselkedés magyarázata. Általában 

mindenkire jellemző egy sajátos stílus, ahogyan az eseményeket magyarázza, ahogyan az okozati 

összefüggéseket értelmezi. Ezt nevezzük attribúciós stílusnak. Pszichotikus betegek hajlamosak saját 

szempontjukból nézni a dolgokat, nehezen tudják magukat a másik helyzetébe képzelni, és az információkat 

gyakran saját magukra vonatkoztatják: „a munkatársam rám haragszik”. Különösen a téveszmés gondolkodásra 

jellemző az, hogy a pozitív eseményeket a páciensek önmaguknak tulajdonítják, míg a negatív történésekért 

általában hajlamosak a külvilágot okolni. A mentalizáció problémái miatt a beteg nem tudja korrigálni ezt az 

eltúlzottan önmagára vonatkoztatott értelmezést, ami viszont ellenséges, elutasító viselkedésében is 

megjelenhet, hiszen „ok nélkül dühös rám, pedig nem szolgáltam rá”. 

5.86. ábra - 3. ábra: A szociális kogníció hatása a viselkedésre szkizofréniában 

 

A szkizofrén betegekkel végzett funkcionális képalkotó vizsgálatok azt tükrözik, hogy mentalizációs feladatok 

megoldása során kiterjedt aktivációs mintázati eltérés észlelhető az egészséges kontrollszemélyekhez 

viszonyítva. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint szkizofrén betegek esetében fokozott aktiváció 

figyelhető meg egyes cerebelláris területeken, a talamusz, a parietális lebeny, a temporális vidék középső-felső 
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területén és bizonyos prefrontális struktúrákban. Ezzel szemben az alsó laterális és mediális temporális területek, 

az inferior okcipitális kortex és a prefrontális lebeny mediális és az inzula környéki laterális területei 

alulműködést mutatnak az egészséges személyekhez képest. 

Úgy tűnik, hogy szkizofréniában már a megfelelő mentalizációs teljesítményhez szükséges előfeldolgozási 

fázisban is eltérő ideghálózati aktivitás figyelhető meg. Erre utal a cerebellum és a talamusz szintjén észlelhető 

módosult agyi tevékenység. A mentalizációs funkcionális képalkotó eredmények kapcsán Andreasen 

(Andreasen, Calage, & O'Leary, 2008) felveti a kortiko-cerebello-talamiko-kortikális hálózat diszfunkcionális 

működéséhez kapcsolódó „kognitív diszmetria” lehetőségét, melynek során a különböző információk 

koordinációja, fontossági sorrendbe szervezése, feldolgozása és a megfelelő válasz generálása válik deficitessé. 

Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben egyre több szociális kognícióval kapcsolatos vizsgálat számolt be a 

talamusz szerepéről. A laterális magcsoportjának ventrális poszterior része kapcsán például vannak adatok, hogy 

a mentalizációs aspektussal bíró empátia feldolgozása során ennek a területnek szerepe van a testből érkező 

szomatoszenzoros impulzusok továbbításában a primer szomatoszenzoros kéreg felé, és egyesek a 

tükörneuronokat is magába foglaló feldolgozó apparátus részének tekintik (Pineda, Moore, Elfenbeinand, & 

Cox, 2009). Ez a talamikus régió a szkizofrén betegek mentalizációja során túlműködést mutatott (Brüne et al., 

2008). Ismert az is, hogy a talamusz az ACC-vel együttműködve szerepet játszik az emocionális és szociális 

stimulusokkal kapcsolatos figyelemben. Lee és munkatársai (Lee et al., 2006) ennek a rendszernek a problémáit 

feltételezik, és ezt sugallja a dorzomediális magcsoport alulműködése is, ugyanis ez a terület a limbikus és 

kognitív folyamatok szabályozásában vesz részt, és sérülésekor szociális illetve viselkedés problémák alakulnak 

ki. A pulvinar diszfunkciója (Brüne et al., 2008) a többi talamikus mag felől beérkező információ integrálásának 

problémáira utal, melynek köszönhetően az asszociációs területek efferentációja diszfunkcionálissá válhat. 

Az előfeldolgozási fázist követően az agy tükröző, szimulációs tevékenysége tekinthető a mentalizáció első 

lépésének. A szimulációs elmélet azt feltételezi, hogy másokat saját mentális állapotaink alapján értünk meg 

(Gallese, 2007). Az emberi agy „tükör” rendszerének régiói egyaránt aktiválódnak egy bizonyos cselekedet 

megfigyelésekor és végrehajtásakor. Ennek a neuronális szimulációnak jelentős szerepet tulajdonítanak az 

emberi kommunikáció szempontjából. E mechanizmus segítségével társunk érzelmi kifejeződését látva magunk 

is átélhetjük annak érzelmi állapotát. Ugyanakkor a másik érzelmi állapotának puszta átélése még nem elegendő 

ahhoz, hogy ezen érzelem okát is értsük; így itt pusztán csak a mentalizáció első, bevezető lépéséről van szó. A 

jelenlegi ismeretek szerint tüköráreának tekinthetők az alsó premotor áreához tartozó alsó frontális kéregterület 

(BA 6/44/45), az STS és a hátsó/felső parietális területek, valamint a girusz okcipitális mediális (BA 18) és a 

girusz fuziformis (BA 37). Egy érdekes vizsgálatban megnézték, hogy melyek azok a területek, ahol az agyi 

tükörrendszer és a mentalizációban résztvevő agyterületek átfedik egymást (Ohnishi et al., 2004): az STS 

környéki régiókat, a középső okcipitális giruszt és a girusz fuzifromist találták az átfedésben. Szkizofrénekben a 

legtöbb vizsgálat fokozott aktivitást mutatott ki a STS környéki felső, középső temporális területeken és a 

parietális régiókban, ami akár fokozott szimulációs kompenzációs erőfeszítést is sugallhat. Érdekes ebből a 

szempontból a parietális lebeny szerepe, mely egyfajta szenzomotoros interfésznek tekinthető, ami specifikus 

cselekvések szenzomotoros transzformációjában játszik szerepet. Ráadásul ez egy olyan multimodális 

asszociációs terület, mely funkcionális lateralizációt mutat. A jobb oldali területek a külvilág értékelésében, a 

téri memóriában és a figyelemben játszanak szerepet, a bal oldal pedig a belsőleg generált stimulusok 

feldolgozásában. A szkizofrén betegeknél észlelt jobb oldali parietális (inferior és szuperior parietális 

lebenyterület) aktiváció arra utalhat, hogy a szkizofrén betegek sokkal jobban támaszkodnak a külső kulcsok 

feldolgozására (Andreasen et al., 2008), mintsem a szelf állapotainak mentális reprezentációira. A prekuneusz, 

ami mint multimodális asszociációs terület, az epizodikus memória, különösen az autobiografikus emlékek 

visszahívásakor aktiválódik (Krause et al., 1999), szkizofréniában bilaterális túlműködést (Brüne et al., 2008) 

mutat. Elképzelhető, hogy a saját mentális állapotok reprezentálásának elégtelensége miatt a szelffel kapcsolatos 

tudatosságban jóval nagyobb szerepet kap az egyéni „historikus” tapasztalat, ami a mPFC nem megfelelő 

működése miatt attribucionális elfogultságot okozhat (Vinogradov, Luks, Schulman, & Simpson, 2008). A STS 

neuronjai szerepet játszanak a mások, elsősorban célirányos, mozgásainak detektálásában, és nem aktiválódik 

saját magunk által generált eseményeknél. Különösen érzékenyek az arc- és kézmozdulatokra, vagy a hangokra. 

A mentalizációs vizsgálatokban következetesen aktiválódik ez a terület, amikor a vizsgált személy mások 

intencióiról gondolkodik (Saxe, Moran, Scholz, & Gabrieli, 2006). Ilyen értelemben a STS területének 

egészségesekhez viszonyított intenzívebb működése a feladattal kapcsolatos fokozott mentalizációs erőfeszítést 

tükrözheti. Ezzel szemben az alsó temporális területek, különösen az okcipitális átmenet tájékán, szkizofrén 

betegekben alulműködést mutatnak (Marjoram et al., 2006). Ezen a területen történik meg a vizuális input 

összekapcsolása a szemantikus információval, de e régió nemcsak a vizuális feldolgozásban, hanem a képzeleti 

tevékenységben is szerepet játszik. Mindemellett a poszterior-inferior temporális kortex jelentős szerepet játszik 

a lingvisztikus információk integrálásában, a jelentés egy magasabb szintű reprezentációjának kialakításában, 

amit a ventrális okcipitális területek támogatnak (Kuperberg et al., 2000). A girusz fuziformis az arc és az arcon 
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megjelenő érzelmek, illetve a mozgó geometriai formák, tárgyak percepciójában játszik szerepet, különösen 

vizuális stimulus esetén aktiválódik, de az absztrakcióban, az emocionálisan fontos kulcsingerek detektálásakor 

és szófelismeréskor is mozgósításra kerül. Mindez konzisztensen megjelenik a mentalizációs irodalomban. Két 

vizsgálat is deficitesnek találta a girusz fuziformis működését (Lee et al., 2006; Andreasen et al., 2008). 

Szkizofréniában eltérés észlelhető a girusz lingualis területén is (Lee et al., 2006). Ez a terület szintén 

visszatérően megjelenik a mentalizáció irodalmában. Elsősorban a száliens információ detektálásában játszik 

szerepet, de összefüggésbe hozzák az álmodással, vagy éppen szavak felismerésével is. Jelentősen módosult 

aktivitásmintázat figyelhető meg a PFC területén is szkizofréniában. Fontosnak tűnik a PFC infero-laterális 

területeinek alulműködése (Russell et al., 2000). Elsősorban a girusz frontális inferior BA44/45-ös áreára eső 

része mutat alulműködést az inzuláig terjedően. Ezek a területek a tükörárea szempontjából is jelentőséggel 

bírnak, és nem megfelelő működésük miatt a páciensek nem képesek helyesen illeszteni saját mentális 

állapotukat mások intencionális állapotával. Eltérés tapasztalható az integratív funkciót betöltő mPFC-t illetően 

is. A vizsgálatok többsége a mediális prefrontális területek alulműködését igazolta. A prefrontális deficites 

teljesítményt ugyanakkor kiterjedt kompenzációs aktiváció igyekszik ellensúlyozni, ami már a fokozott 

kockázatú személyeknél is jelen van (Marjoram et al., 2006). Fokozott aktivitást írtak le (Brüne et al., 2008) a 

tükörneuronokat tartalmazó premotor területeken (BA6), az mPFC dorzális (BA8/9) részén (Lee et al., 2006) és 

a paracentrális lebenyben (Brüne et al., 2008). Andreasen (Andreasen et al., 2008) kifejezett jobb oldali 

kompenzációs aktivitásról számolt be a frontális területek dorzolaterális részén, részben a tükörneuronokat 

tartalmazó premotor területeken, ami a mentalizációs helyzetek megoldására mozgósított nagyobb erőfeszítést 

tükrözheti. A kompenzációban akár olyan területek is aktiválódhatnak, melyek egyébként nem képezik a 

mentalizációs hálózat részét. Andreasen (Andreasen et al., 2008) szerint ez a jobb oldali fokozott tevékenység 

arra utal, hogy a betegek sokkal jobban támaszkodnak a külső információk feldolgozására, megoldásaik sokkal 

inkább logikai és nem szociális jellegűek. Összességében úgy tűnik, hogy szkizofrén páciensek esetén a mPFC 

mint integratív központ egy meglehetősen módosult információhalmazzal szembesül, a helyes értékelést nem 

támogatják kellően a megfelelő szomatoszenzoros információk, illetve mindez kevésbé intenzív képzeleti 

tevékenységen alapul. 

14.5. 5. Összegzés 

A fentiekből talán kiderült, hogy a szociális kogníció, és ezen belül a mentalizáció jelensége emberi létezésünk 

egyik kulcsjelentőségű képessége, melynek sérülése alapvetően változtathatja meg a szociális viselkedést, és 

ezen keresztül az emberi kapcsolatok természetét. Mindezt egy finoman összehangolt ideghálózati működés 

teszi lehetővé, mellyel kapcsolatban egyre részletesebb tények állnak ma már rendelkezésre. Ráadásul egyes 

adatok arra utalnak, hogy a szociális kogníciót lehetővé tevő összehangolt idegrendszeri működés egy olyan 

evolúciós lépés eredménye, ami miközben egy hihetetlenül magas szintű kommunikációs lehetőséget biztosít az 

emberiség számára, ugyanakkor azzal is együtt jár, hogy esékenyebbek vagyunk a mentális megbetegedések 

vonatkozásában (Pearlson & Folley, 2007). Egy nagyon érdekes vizsgálatban például kimutatták (Meyer-

Lindenberg et al., 2007), hogy egy a dopamin szabályozásában szerepet játszó genetikai konstelláció jelenléte 

robosztusabb frontostriatális összeköttetést és ezzel párhuzamosan jobb kognitív készségeket eredményez, 

miközben megnövekszik a szkizofrénia kialakulásával kapcsolatos kockázat. Az előző fejezetben láthattuk, 

hogy a nem megfelelően működő mentalizációs készségek hogyan játszhatnak szerepet a pszichotikus élmények 

megjelenésében. A képalkotó vizsgálatok fejlődésével pedig betekintést nyerhetünk abba is, hogy ez milyen 

kiterjedt kóros agyi aktivitással jár együtt. 

Egyik legfontosabb képességünkről van tehát szó, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük egymást. Ilyen 

értelemben a másik elméjének megfelelő „olvasása” nélkülözhetetlen a megfelelő orvos-beteg kapcsolat 

kialakításához, hiszen a betegség okozta szenvedést csak úgy tudjuk megérteni, ha képesek vagyunk 

megbecsülni, hogy betegünk milyen mentális állapotban van. Ez a fajta empatikus készség elképzelhetetlen 

mentalizáció nélkül. Amennyiben az orvos képes mentalizációs beállítódását csatasorba állítani, úgy olyan 

eszköz birtokába jut, ami jelentősen megkönnyíti betege megértését, és ez viszont a későbbiekben alapvetően 

befolyásolhatja, hogy miként tudnak együtt dolgozni a gyógyulás érdekében. 

5.87. ábra - 1. táblázat: A mentalizációt érintő betegségek 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1325  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

14.5.1. Tesztkérdések 

1. A mentalizációra, illetve a szociális információk feldolgozására specializálódott idegrendszeri hálózat 

összetevői (oda nem illőt jelölje). 

A. ventrolaterális prefrontális kortex 

B. occipitális lebeny pólusa 

C. temporo-parietális junkció 

D. anterior és posteriot cinguláris kortex 

2. A szociális kogníció tipikus alfolyamatai (oda nem illőt jelölje) 

A. emóciók percepciója 
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B. szociális percepció 

C. tárgypercepció 

D. mentális állapot tulajdonítás 

3. A mentalizációs folyamat részei, kivéve: 

A. mentális állapotok detektálása 

B. szocioemocionális interpretáció 

C. mentális állapotok reprezentálása 

D. verbális memória és tanulás 

4. Mentalizációban kiemelt szerepet játszó neurotranszmitterek, kivéve 

A. dopamin 

B. szerotonin 

C. noradrenalin 

D. acetilkollin 

5. A mentalizáció zavarával járó pszichiátriai kórképek: 

A. szkizofrénia 

B. antiszociális személyiségzavar 

C. autizmus 

D. bipoláris zavar 

E. mindegyik 

6. Mentalizációs zavarral társuló genetikai betegségek, kivéve: 

A. fenilketonuria 

B. Fragilis X szindróma 

C. Prader-Willi szindróma 

D. Sotos szindróma 

7. Az alábbi neurológiai kórképek a mentalizáció zavarát eredményezik, kivéve: 

A. Parkinson betegség 

B. myasthenia gravis 

C. sclerosis multiplex 

D. Huntington kór 

8. A maghálózat (core-network) része, kivéve: 

A. prekuneusz 

B. mediális prefrontális kortex 
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C. dorsolateralis prefrontális kortex 

D. hippokampusz 

9. A téveszme kialakulásában szerepe van: 

A. szociális percepció 

B. emocionális percepció 

C. attribúciós stílus 

D. mentalizáció 

E. mindegyik 

10. Szkizofréniában a mentalizációs kapacitás javul második generációs antipszichotikumok 

hatására (oda nem illőt jelölje). 

A. nem igaz, csak a tüneteket csillapítja 

B. nem igaz, mert a szedatív hatása miatt visszafogja a mentalizációs kapacitást 

C. a kommunikációs készség javulása mellett a mentalizációs kapacitás is javul 

D. az életminőség nem javul ugyan, de nő a mentalizációs kapacitás 

11. A szociális kogníció tipikus alfolyamatai (oda nem illőt jelölje) 

A. emóciók percepciója 

B. szociális percepció 

C. mozgásszabályozás 

D. mentális állapot tulajdonítás 

12. Mentalizációban kiemelt szerepet játszó neurotranszmitterek, kivéve 

A. dopamin 

B. szerotonin 

C. noradrenalin 

D. kortizol 

13. Mentalizációs zavarral társuló genetikai betegségek, kivéve: 

A. fenilketonuria 

B. Fragilis X szindróma 

C. Prader-Willi szindróma 

D. hemofília 

14. A maghálózat (core-network) része, kivéve: 

A. prekuneusz 

B. mediális prefrontális kortex 

C. dorsolateralis prefrontális kortex 
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D. cerebellum 

15. Szkizofréniában a mentalizációs kapacitás javul második generációs antipszichotikumok 

hatására (oda nem illőt jelölje). 

A. a fenti állítás alapvetően téves 

B. nem igaz, mert a szedatív hatása miatt visszafogja a mentalizációs kapacitást 

C. a kommunikációs készség javulása mellett a mentalizációs kapacitás is javul 

D. az életminőség nem javul ugyan, de nő a mentalizációs kapacitás 
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15. 5.o. Cselekvőképesség megítélése az igazságügyi 
orvostanban. – Kozma Zsolt [Szakmai lektor: Varga 
Tibor] 

15.1. 1. Bevezetés 

Az igazságügyi orvostan (régebben törvényszéki orvostan) a modern orvostudomány-, más 

természettudományi ágak (pl.: toxikológia, antropológia, hemogenetika)-, továbbá társadalomtudományok – 

elsősorban a jog – ismeretanyagának sajátos szintézisét megvalósító önálló tudományág (http://www.ialm.info, 

http://www.miot.hu). Az így kialakuló tudástár elemeit igazságügyi orvosszakértők alkalmazzák, speciális 

szakkérdések megoldásában, elsősorban nyomozóhatóságok (rendőrhatóság, ügyészség, Nemzeti Adó és 
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Vámhivatal), bíróságok (pl.: büntetőbíróságok, közigazgatási és munkaügyi bíróságok, polgári bíróságok), 

egyéb hatóságok (gyámhivatalok, „ÁNTSZ”) kirendelései alapján. Büntető és polgári eljárásokban (peres és 

nem peres eljárások, peren kívüli eljárások) mások is igényelhetnek szakértői közreműködést (pl: ügyvédek, 

biztosítótársaságok, sértettek, felperesek). 

Az igazságügyi pszichiátria, mint önálló tudományág (régebben: bűnügyi lélektan, törvényszéki elmekórtan), 

és ezzel párhuzamosan az igazságügyi pszichiátriai (orvos)szakértői munka, a klasszikus törvényszéki orvostan 

mellett önálló fejlődési utat járt be a Magyarországon a XIX. század közepétől. Schwartzer Ferenc 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Schwartzer_Ferenc), Niedermann Gyula 

(http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf_Szallasi/1980_90_56.pdf), Moravcsik Ernő Emil 

(http://www.bm-tt.hu/bvtt/cuccok/letolt/arckepcsarnok/Moravcsik_Erno.pdf), Nyírő Gyula, Magyar István 

(http://www.ujsag.sote.hu/200005/20000515.html), Huszár Ilona és Kuncz Elemér 

(http://www.youtube.com/watch?v=Bxz6A7xnCRw) tudományos és szakértői munkássága fémjelzi e több mint 

másfél évszázados történelmi időszakot. 

A magyar joggyakorlatban a büntető eljárásokban, a hatályos 1998. évi XIX. sz. törvény 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99800019.TV) a „Büntetőeljárásról” 99. §-a alapján 

kerül sor igazságügyi pszichiáter szakértő kirendelésére alapvetően: a beszámítási képesség a kábítószer-

függőség, a kényszergyógykezelés szükségessége, a sértett akaratnyilvánítási képességének megítélésére. Ezen 

ügyekben a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet „az igazságügyi szakértői működésről” alapján 

(http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800031.IRM) két szakértőnek kell eljárnia. 

Polgári eljárásokban, a hatályos 1952. évi III. sz. törvény a „Polgári perrendtartásról” 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95200003.TV) 177-183(A) §-ai alapján egy szakértő 

kirendelésére kerül sor, és igazságügyi pszichiáter szakértőt általában kártérítési ügyekben, szerződés vagy 

végrendelet érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárásokban, de elsősorban a cselekvőképesség 

megítélésére irányuló eljárásokban alkalmaznak. 

A cselekvőképesség, legtágabb definíciója szerint, mely a jelenleg hatályos 1959. évi IV. törvény, a” Polgári 

törvénykönyv”-ből (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.TV) levezethető, olyan, a 

polgárjog által vélelmezett állapot, melynek fennállta esetén egy személy ügyeinek viteléhez szükséges belátási 

képessége megvan, így önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot és vállalhat kötelezettséget az élet bármely 

területén. A kérdéskör fontosságát jelzi, hogy jelen kézirat leadásának idején Magyarország Országgyűlése már 

elfogadta az új Polgári törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 

(http://ptk2013.hu/?gclid=CPfN8brXx7UCFQxZ3godXTgA1g) szóló törvényjavaslatot (hatálybalépés ideje: 

2014. március 15-e), mely részben újraszabályozza a cselekvőképességgel kapcsolatos polgárjogi viszonyokat. 

A Ptk. szerint, ha egy nagykorú személy esetében ez a képesség elveszik (cselekvőképesség teljes 

korlátozottsága Ptk. 2:21.§), vagy korlátozottan van meg (cselekvőképessége részlegesen korlátozott Ptk. 2:19.§ 

és 2:20.§), helyette vagyonát és személyét érintő kérdésekben egészen vagy részben gondnoka jár el. Ezen teljes 

vagy részleges korlátozottságot, és utóbbi esetében azon személyi és vagyoni jellegű ügycsoportokat, melyekre 

vonatkozóan a korlátozottság fennáll polgári bíróság, ítélettel mondja ki igazságügyi pszichiátriai szakértői 

vélemény beszerzését követően. 

Az új Ptk. egy újfajta megközelítést is alkalmaz, melyben hangsúlyosan érvényesíteni kívánja az arányosság a 

differenciált megközelítés és a legkevésbé korlátozó alternatíva követelményének nemzetközi szerződésekből 

következő alapelveit és a végső, gondnokságot jelentő fázis elé egy új utat a támogatott döntéshozatal 

lehetőségét vezeti be. 

Hazánkban 2000-2011 között 30%-al emelkedett az egy felnőttre jutó gondnokolt személyek száma (jelenleg 

1000 felnőttre 6,5 fő gondnokolt jut), mely 2011. december 31-én összességében elérte az 53830 főt. A 

gondnokság alatt állók 58,2 %-a kizáró, míg 41,2 %-a korlátozó gondnokság hatálya alatt állt. 

(http://www.efoesz.hu/download/gondnoksagi_kiadvany_2012.pdf) 

Az előzőekben rögzítettek alapján is egyértelmű, hogy a jognak és az orvostudománynak egy nagyon szoros 

kapcsolata érvényesül e kérdéskörben. Részben azért, mert a cselekvőképesség teljes vagy részleges 

korlátozottságát eredményező betegségek, állapotok az orvostudomány, az orvosszakértők által vizsgálható 

baleseti okok vagy természetes kórfolyamatok, esetleg abúzusok vagy függőségek következményei, illetve 

azért, mert az ilyen betegek jelentkezése az egészségügyi ellátóhálózatban számos akut, sokszor akár 

rendszerhibát is eredményező jogi problémát vet fel, az érintett személyek önrendelkezési jogának érvényesülési 

korlátaira, vagy az orvosok gyógyítási szabadságának határaira vonatkozóan. 
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A XXI. században orvosi diplomát szerző medikusoknak kötelessége ismerni az emberi cselekvőképességgel 

foglalkozó jogszabályokat és ezek hatásait a mindennapi orvoslásra. 

15.2. 2. Jogi alapvetések 

15.2.1. 2.1. A jogképesség 

Minden embernek, mint jogalanynak a társadalomban való részvétel folyamatában jogai és kötelezettségei 

lehetnek és ezt korlátozni nem lehet, az ilyen tartalmú jognyilatkozat semmis /Ptk. 2:1.§/. 

A jogképesség élveszülöttség esetén az egyént a fogamzástól megilleti, és a halálával szűnik meg /Ptk. 2:2.§(1) 

és Ptk. 2:4.§/. 

a. Joga tehát a még meg nem született magzatnak is lehet (ezt a jog várománynak nevezi: pl. örökölhet) ennek 

egyetlen feltétele, hogy élve szülessen. 

b. Nem feltétele tehát e jogképességnek az életképesség. 

• A jog és orvostudomány szoros kapcsolata tehát a Ptk. 2.§-ában már tettenérhető, hisz a fogamzás idejét a 

jog csak vélelmezi, a születéstől visszaszámított 300 napon belül adva meg azt, de jogot teremtve azonnal 

arra, hogy bizonyítani lehessen (a vélelmet megdönteni) a fogamzás korábbi vagy későbbi időpontban való 

megtörténtét /Ptk. 2:2.§(2)/, mely alapvetően orvos-szakértői kompetencia. 

• Másodsorban a megszületett magzat élveszületésének bizonyítása kétség kívül orvosi, legtöbbször szülész, 

gyermekorvosi kompetencia, ritkábban, /bűncselekménnyel összefüggésben: magzatelhajtás során vagy 

erős felindulásban elkövetett emberölés kapcsán/ elhunyt újszülöttek vizsgálata esetében igazságügyi 

orvosszakértői feladat. 

• Harmadsorban a halál tényének megállapítása a hatályos jogszabályok ismeretében (mely az orvos részére 

szakmai szabály is egyben) az esetek döntő részében szintén orvosi feladat. 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900034.BM&celpara=#xcelparam) 

15.2.2. 2.2. A cselekvőképesség 

15.2.2.1. 2.2.1. A cselekvőképességről általában 

Minden állampolgár, aki a polgárjog szerint teljesen cselekvőképes, maga kötheti meg a mindennapokban 

szerződéseit (joga van szerződésnek alanya és kötelezettje is lenni), vagy tehet bármely más érvényes 

jognyilatkozatot a társadalmi lét bármely területén /Ptk. 2:8.§(2)/. Ezt a képességet korlátozó bármely 

jognyilatkozat semmis /Ptk. 2:8.§(3)/. 

Az ember civiljogi cselekvőképességét csak a Ptk-ban foglalt, taxatíve felsorolt esetek (a 18. életévnél fiatalabb 

életkor, azaz kiskorúság illetve 14. életév alatti életkor), vagy magyar bíróság gondnokság alá helyezést 

elrendelő ítélete korlátozhatja (cselekvőképességet részben vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett 

nagykorú személy esetén) Ptk. 2:8.§(1). 

Ezen esetek kivételével is, bármely jognyilatkozattétel esetén, az adott esetre vonatkozóan, a nyilatkozattévő 

cselekvőképességének vélelmét meg lehet dönteni, más szóval nyilatkozatának semmisségét bizonyítani lehet, 

ha az ezt állító érdekelt fél bizonyítani tudja, hogy a nyilatkozattételkor a személy olyan állapotban volt, hogy az 

ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzott /Ptk. 2:9.§(1)/. A bíróság azonban még ekkor is 

vizsgálni köteles az ilyen állapotban tett jognyilatkozat tartalmát, mert ha abból és megtételének körülményeiből 

arra lehet következtetni, hogy a jognyilatkozat megtétele a fél cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna, a 

végrendelkezés kivételével, a jognyilatkozat ez esetben nem semmis /Ptk. 2:9.§(2)/. 

15.2.2.2. 2.2.2. A cselekvőképességet érintő jogi döntéshozatali eljárás 

A gondnokság alá helyezést Magyarországon a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa vagy bejegyzett 

élettársa, egyenesági rokona, testvére, a kiskorú törvényes képviselője; a gyámhatóság és az ügyész kérheti, ha 

úgy ítélik meg, hogy egy adott személy ügyeinek viteléhez szükséges teljes belátási képességgel nem 

rendelkezik. A 17. életévüket betöltött kiskorúak, vagy a nagykorúak, azaz a 18. életévüket betöltött személyek 

esetében, a cselekvőképességet érintő korlátozottság jellegét, mértékét és fokozatait bíróság állapíthatja meg. 
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A bíróság, igazságügyi pszichiáter bevonásával, az ügy összes releváns körülményét mérlegelve ítéletet hoz. 

Tartalma szerint az ítélet három formája létezik, melyek alapvetően az érintett személy mentális állapotának 

jellege, tartóssága és ezeknek az egyén körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira való 

kihatása súlyossága alapján különbözhetnek: 

a. A bíróság ítéletében választhat egyfajta „elterelést”, „A cselekvőképességet nem érintő támogatott 

döntéshozatal”-t , mely a Ptk. egy új intézménye /Ptk. 2:38. §/. Ennek lényege, hogy ha a bíróság, az eljárása 

során, a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési perben úgy ítéli meg, hogy a cselekvőképesség 

részleges korlátozása sem indokolt, de az érintett személy meghatározott ügyei intézésében belátási 

képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szorul, a gondnokság alá helyezés iránti keresetet 

elutasítja, és határozatát közli a gyámhatósággal. A támogatót a bíróság határozata alapján a gyámhatóság 

rendeli ki. /A gyámhatóság önállóan is rendelhet ki támogatót, ha az előzőekben rögzített feltételek 

fennállását hivatalos eljárásában észleli./ 

b. Az érintett személyt cselekvőképességet részlegesen (bizonyos ügycsoportokra korlátozó) vagy 

c. teljesen korlátozó gondnokság hatálya alá helyezi. 

Az ítéletben rögzített cselekvőképességet érintő korlátozást, a jog erejénél fogva, hivatalból kell felülvizsgálni, 

melynek megindítása a gyámhivatal kötelezettsége. A cselekvőképesség részleges korlátozása esetén ez nem 

lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt év; a cselekvőképesség teljes korlátozása esetén 

nem lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított tíz év. Ennél hamarább is indulhat 

felülvizsgálat akár a gondnokság alá helyezés megszüntetése, akár jellegének, tartalmának módosítása céljából, 

melyet a bíróságon a gondnokolt maga, a gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa vagy bejegyzett élettársa, 

egyenesági rokona, testvére, a gondnok, a gyámhatóság vagy az ügyész indíthat. 

Mind a hivatalból történő felülvizsgálat során, mind az ezen kívüli időszakban indított új eljárásban az 

igazságügyi pszichiáter szakértők feladata és felelőssége rendkívüli. 

15.2.3. 2.3. A korlátozott cselekvőképesség – a cselekvőképesség részleges 
korlátozottsága 

A magyar polgárjogi szabályozás két olyan társadalmi csoportot nevesít, amelyek a jog erejénél fogva nem 

gyakorolhatják teljeskörűen, csak bizonyos részben jogaikat. A cselekvőképességükben részlegesen korlátozott 

személyek csoportjai: 

a. a 14 és 18 év közötti kiskorúak (kivéve, ha a kiskorú törvényesen házasságot köt, mert ekkor beáll a 

nagykorúság, mely egy esetleges korai válással sem szűnik meg). 

b. bírósági ítélettel cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorúak. 

15.2.3.1. 2.3.1. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott kiskorú 

a. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – a Ptk-ban rögzített kivételektől 

eltekintve – a törvényes képviselőjének (általában a gondviselő szülőnek, vagy hiányukban az Egészségügyi 

Törvényben (továbbiakban Eütv.) szabályozott sorrendben rögzített más közeli hozzátartozónak) a 

hozzájárulása szükséges (1.sz. táblázat). 

5.14. táblázat - 1.sz. táblázat: A beteg cselekvőképtelensége (vagy a korlátozottan 

cselekvőképes személyek) esetén az invazív beavatkozás eldöntésre jogosult személyek 

és a nyilatkozattételi sorrendjük 
 

a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában 

b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes 

ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában 

bb) gyermeke, ennek hiányában 
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bc) szülője, ennek hiányában 

bd) testvére, ennek hiányában 

be) nagyszülője, ennek hiányában 

bf) unokája; 

c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, 

cselekvőképes 

ca) gyermeke, ennek hiányában 

cb) szülője, ennek hiányában 

cc) testvére, ennek hiányában 

cd) nagyszülője, ennek hiányában 

ce) unokája. 

Eütv. 16. §. (2) bekezdés 

Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé, azaz nagykorúvá válik (megházasodik, vagy betölti 

a 18. életévét), maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről /Ptk.2:12.§(1)/. 

1. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is: 

a. tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja (erre számos példa 

olvasható az egészségügyi törvényben szabályozott betegjogok érvényesülésével kapcsolatban is) 

b. megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű 

szerződéseket (például: bevásárlás, diákmunka, online regisztrációk stb.); 

c. rendelkezhet jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat; 

d. köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és 

e. ajándékozhat a szokásos mértékben /Ptk. 2:12.§(2)/. 

2. A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozatot, kivéve 

azokat, 

a. amelyeknél jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, 

b. vagy amelyek a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jövedelmére vonatkoznak. 

3. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során azonban a 

korlátozott cselekvőképességű kiskorú véleményét figyelembe kell vennie. Fontos jogi alapelv tehát, hogy 

kiskorú vagyonáról, örökségéről hozott szülői döntés esetében, vagy egészségi állapotával kapcsolatos 

kezelési döntéseket nem lehet a kiskorú tudomása nélkül meghozni, és vitás esetekben a döntéshozónak 

igazolni kell tudni, hogy a döntés közösen történt /Ptk. 2:12.§(4)/. 

15.2.3.2. 2.3.2. A nagykorú cselekvőképességének részleges korlátozása 

a. A magyar jogban mindenki nagykorú, 

• aki a 18. életévét betöltötte, 

• aki a 14. életévét betöltötte és megházasodott. 
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b. Cselekvőképességében részlegesen korlátozott az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá 

helyezett. 

c. A bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei 

viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében – tartósan vagy időszakonként 

visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi 

kapcsolataira tekintettel – meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt /Ptk. 2:19. §(2)/. 

• Az új Ptk. a mentális zavar átfogó tág definícióját alkalmazza ehelyütt, mely állapot fennálltának és 

súlyosságának megállapítása igazságügyi pszichiátriai szakkérdés. 

• Az 1959. évi IV. törvény, a” Polgári törvénykönyv”-ről törvényi szabályozása részletesen rögzítette, mely 

állapotokat kellett vizsgálnia a pszichiáter szakértőknek. Ezek: a pszichés állapot, a szellemi fogyatkozás 

vagy szenvedélybetegség lehettek. 

• Az új szabályozás szelleme szerint viszont mindazon veleszületett vagy szerzett-, testi vagy lelki 

betegségek, kórállapotok, melyek elsődlegesen vagy másodlagosan mentális zavarhoz vezetnek figyelembe 

vehetők és veendők az elbíráláskor. 

d. A cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletében a bíróságnak meg kell határoznia azokat a személyi, 

illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben a cselekvőképességet korlátozza. A 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes 

jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba a ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta 

/Ptk. 2:19. §(3) és (5)/. 

e. Az elmúlt évek kialakult bírói gyakorlata az alábbi ügycsoportokban várja el a pszichiáter szakértők 

véleményadását, nyilatkozatát a betegnél fennálló korlátozottságról /1959. évi IV. törvény, a Polgári 

törvénykönyv-ről, 14.§(6)/: 

• társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátás igénylése, illetve az azzal, 

• valamint a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű munkajogviszonyból származó, a 1959. évi IV. 

törvény 14. §/B(2) bekezdés c) pontjában foglalt mértéket meghaladó jövedelemmel való rendelkezés (ez a 

megkeresett összeg 50 %-át meghaladó pénzösszeget jelenti), 

• ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezés, jövedelemmel rendelkezés, 

• családjogi jognyilatkozatok megtétele, 

• házassági, bejegyzett élettársi vagyonjoggal kapcsolatos jognyilatkozat, 

• a származás megállapításával kapcsolatos nyilatkozat megtétele, 

• a gyermeke nevének meghatározása és annak megváltoztatása, 

• gyermekének örökbefogadásához való hozzájárulás, 

• tartási kötelezettséggel kapcsolatos vagyoni döntés meghozatala, 

• a lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele (a szerződés megkötése, illetve felbontása), 

• örökösödési ügyek, 

• bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok, 

• az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása, 

• tartózkodási hely meghatározása, 

• választójog gyakorlása. 

f. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott 

ügycsoportokban (amely(ek)ben korlátozottságát megállapították): 
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• bármely jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges. /Ptk. 2:20. §(1)/. A 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka közötti vitában a gyámhatóság dönt 

/Ptk. 2:20. §(2)/. 

• a gondnoka hozzájárulása nélkül is azonban: 

• tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja; 

• megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű 

szerződéseket; 

• rendelkezhet jövedelme bíróság által meghatározott hányadával; annak erejéig kötelezettséget is 

vállalhat; 

• köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és 

• ajándékozhat a szokásos mértékben. 

• Ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy érdekeinek védelme, károsodástól való 

megóvása azonnali intézkedést igényel, a gondnok a hozzájárulását igénylő ügyekben önállóan eljárhat, az 

érintett személy helyett jognyilatkozatot tehet. Erről a cselekvőképességében részlegesen korlátozott 

személyt és a gyámhatóságot azonban késedelem nélkül tájékoztatnia kell /Ptk. 2:20. §(4)/. 

15.2.4. 2.4. A cselekvőképesség teljes korlátozása - cselekvőképtelenség 

A magyar polgárjogi szabályozás három olyan társadalmi csoportot nevesít, amelyek nem gyakorolhatják 

önállóan jogaikat, azaz de jure, a jog erejénél fogva cselekvőképtelenek. A cselekvőképességükben teljesen 

korlátozott, azaz cselekvőképtelen személyek csoportjai: 

a. a 14. életév alatti személyek: életkorukból adódóan cselekvőképtelenek /Ptk. 2:13. §/. 

b. a 17. és 18. életévük közötti kiskorúak: akiket a bíróság ítélettel cselekvőképességet teljesen korlátozó 

gondnokság hatálya alá helyezett és az ítélet a 18. életév betöltése előtt jogerőssé vált /Ptk. 2:18. §(1) és (3)/. 

c. azok a nagykorúak: akiket a bíróság ítélettel cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság hatálya alá 

helyezett /Ptk. 2:21. §(1)/. 

Az orvosi mindennapi gyakorlatban azonban jól ismert egy ehhez hasonló állapot. Ez akkor áll elő, amikor a 

nagykorú beteg (azaz de jure cselekvőképes személy) az orvoshoz fordulásának oka (betegség, baleset) miatt, 

vagy a gyógykezelés megkezdése utáni okból (szövődmény), már a kórházi ellátása kapcsán, de facto 

(tényszerűen, egy adott pillanatban) kerül cselekvőképtelen állapotba, azaz ügyei viteléhez szükséges belátási 

képessége teljeskörűen hiányzik és tartósan, de legalábbis a gyógykezelése szempontjából releváns döntési 

időszakban fennáll. Ezen időszakban legfontosabb –az Eütv. 6-28.§-szakaszaiban szabályozott jogait gyakorolni 

nem tudja (2.sz. táblázat). Az ilyen esetekben követendő eljárás a későbbi 2.2.3 fejezetben részletesen 

ismertetésre kerül. 

5.15. táblázat - 2. táblázat: Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvényben 

rögzített betegjogok 
 

• (6-9.§) Az egészségügyi ellátáshoz való jog 

• (10.§) Az emberi méltósághoz való jog 

• (11.§) A kapcsolattartás joga 

• (12.§) A gyógyintézet elhagyásának joga 

• (13-14.§) A tájékoztatáshoz való jog 

• (15-19.§) Az önrendelkezéshez való jog 
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• (20-23.§) Az ellátás visszautasításának joga 

• (24.§) Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

• (25.§) Az orvosi titoktartáshoz való jog 

• (28.§) Az ellátással kapcsolatos panasztételi jog 

Tekintettel arra, hogy hosszú szakmai viták után a Polgári Törvénykönyvünk hatályba lépő normaszövege 

továbbra is tartalmazza a cselekvőképesség teljes korlátozásának lehetőségét, azaz a cselekvőképtelen 

gondnokság hatálya alá helyezés jogát, szükséges ezen csoportok esetében is vizsgálni milyen körben, 

feltételekkel érvényesülhet az érintettek jogképessége. 

15.2.4.1. 2.4.1. A cselekvőképtelen kiskorú 

a. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el. 

b. A cselekvőképtelenség miatt nem semmis a cselekvőképtelen kiskorú által kötött és teljesített csekély 

jelentőségű szerződés, amelynek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb 

megfontolást nem igényel (pl. boltban vásárolhat, uszodai belépőt vehet). 

c. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során az 

ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú véleményét – korának és érettségének megfelelően 

– figyelembe kell vennie. 

• Ez azt jelenti például, hogy a 14 év alatti személyek esetén a szülők döntési joga a kiskorú egészségügyi 

ellátásánál nem generális, azaz, ha ítélőképességének birtokában van a kiskorú, akkor önmaga is 

nyilatkozhat, és nyilatkoztatni kell mindarról, ami egyébként egy cselekvőképes személyt is megillet e 

körben. 

• A döntést a szülő fogja tolmácsolni, de az orvosnak lehetősége, és kötelessége is rákérdeznie, hogy a 

döntés előtt megtörtént-e a kiskorú és a törvényes képviselő között a tájékoztatás. 

• Nagyon bonyolult és különleges jogi kérdés, hogy ha egy törvényes képviselő utólag a kiskorú általa vélt 

ítélőképességének hiányára hivatkozva „önhatalmúlag dönt” egy egészségügyi ellátás tekintetében és 

ebből a kiskorúnak egészségkárosodása származik, bizonyítható-e utólag bármilyen módon hogy a kiskorú 

ítélőképessége megvolt az őt érintő döntés idején. 

d. A kiskorú törvényes képviselője jognyilatkozatának érvényességéhez a vagyoni jellegű kérdésekben a 

gyámhatóság jóváhagyása szükséges az alábbi esetekben /Ptk. 2:15.§/: 

• a kiskorút megillető tartás(díj)ról történő lemondás, 

• a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó 

jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása, 

• a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy megterhelése, 

• a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés (pl. biztosító társaság által fizetett 

kártérítés baleseti maradandó egészségkárosodás esetén), 

• a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó értékű vagyontárgyáról való rendelkezés 

esetén. 

e. A kiskorú cselekvőképességének teljes korlátozása gondnokság alá helyezéssel /Ptk. 2:18.§/: 

• A bíróság a kiskorút a tizenhetedik életévének betöltése után a nagykorúakra irányadó szabályok szerint 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezheti. A gondnokság alá helyezést a kiskorú 

törvényes képviselője is kérheti. 
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• Ha a bíróság kiskorút helyez a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá, a gondnokság 

hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már az ítélet jogerőre emelkedésével 

cselekvőképtelenné válik. 

15.2.4.2. 2.4.2. A nagykorú cselekvőképességének teljes korlátozása 

a. Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá 

helyezett. 

b. A bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az ügyei 

viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében – tartósan, teljes körűen hiányzik, és 

emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel – gondnokság alá 

helyezése indokolt. 

c. A bíróság a cselekvőképességet abban az esetben korlátozhatja teljesen, ha az érintett személy jogainak 

védelme a cselekvőképességet nem érintő módon (támogató révén) vagy a cselekvőképesség részleges 

korlátozásával nem biztosítható. 

d. A cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozata semmis, nevében gondnoka jár el, de nem semmis a 

cselekvőképtelen nagykorú által kötött és teljesített csekély jelentőségű szerződés, amelynek megkötése a 

mindennapi életben tömegesen fordul elő és különösebb megfontolást nem igényel. 

e. A gondnoknak a véleménynyilvánításra képes cselekvőképtelen nagykorú kívánságát az őt érintő 

jognyilatkozata megtétele előtt meg kell hallgatnia és lehetőség szerint figyelembe kell vennie. 

f. A cselekvőképtelen nagykorú gondnoka jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása 

szükséges, ha a jognyilatkozat a cselekvőképtelen nagykorú: 

• tartására; 

• öröklési jogviszony alapján őt megillető jogára vagy terhelő kötelezettségére; 

• nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon történő 

megterhelésére; 

• gyámhatóságnak átadott vagyonára vonatkozik 

g. A gyámhatóság kivételesen indokolt esetben hozzájárulhat a cselekvőképtelen nagykorú gondnoka kérelmére 

az érintett személy leszármazója önálló háztartásának alapításához, fenntartásához vagy más fontos célja 

eléréséhez az érintett személy vagyona terhére, ha a támogatás mértéke a leszármazó – a hozzájárulás 

időpontjában fennálló állapot és érték szerinti – törvényes örökrészének felét nem haladja meg. 

15.3. 3. A beteg- és egészségügyi jog érvényesülésének 
polgárjogi vonatkozásai 

Követendő eljárás az orvosok részéről a beteg cselekvőképességét érintő különböző állapotokban 

15.3.1. 3.1. Alapvetések 

Az orvosi tevékenység csodálatosan sokszínű. Ebből adódóan van, aki foglalkozásának jellegéből adódóan 

sohasem találkozik a páciens cselekvőképességének mérlegelési problémájával (pl. mikrobiológus, 

laboratóriumi szakorvosok) orvosi tevékenysége során, de vannak, akiknek ezzel szemben mindennap, akár 

minden egyes betegük ellátásánál gondolniuk kell erre (pl. gyermekorvosok, pszichiáter szakorvosok). A 

kórházak sürgősségi osztályain dolgozó szakorvosok legtöbb gyógyítási protokoll szerint végzett beavatkozása 

pedig, e kezelések jellegéből adódóan – életveszély elhárítása – időt sem enged számukra, hogy a betegnél, vagy 

kísérőinél cselekvőképesség korlátozásáról szóló dokumentum után kutassanak, vagy akár ilyenről 

felvilágosítást kérjenek /ha ezt tennék, épp akkor követnének el a szakmai szabályszegést/. A legtöbb szakellátás 

során azonban az orvos – tudva róla, vagy sem – szembekerül ilyen helyzettel. Ilyen eset lehet – amikor feltétlen 

tudni kell tehát, hogy cselekvőképes személlyel állok-e szemben – a teljesség igénye nélkül: a betegtől felvett 

anamnézis pillanata, a terápiás döntés meghozatalának folyamata, a betegeknek az invazív beavatkozásokba 

való belegyezési-, a titoktartás alóli feloldási-, a tájékoztatási jogának gyakorlása, a transzplantációs 
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jogérvényesítés, érvényes „élő végrendelet” hatása a gyógykezelésre. Különös problémaként jelentkezhet, ha 

egy korábban egészséges nagykorú beteg cselekvőképessége – azaz az ügyei viteléhez szükséges belátási 

képessége – épp a betegsége lefolyása, vagy az orvos által alkalmazott kezelése, esetlegesen a gyógyszerelés 

hatására – a gyógyítás egy fontos döntési szakaszában tartósan és teljeskörűen hiányzik. Ugyancsak jelzi a 

problémakör súlyát, ha azt a helyzetet gondoljuk magunk elé, amikor egy kiskorú személy szükséges releváns 

ellátásáról eltérően vélekednek, egy adott pillanatban azonos szintű döntési jogosultsággal rendelkező törvényes 

képviselők: azaz a „műtsek, vagy ne műtsek”, „adhatok e transzfúziót, vagy nem adhatok” típusú dilemma elé 

kerül az orvos. 

E sokrétű probléma miatt csak bizonyos evidencia szintű, alapvetően a hatályos jogszabályokból levezethető 

ismeretanyag rögzíthető ezen kérdésekkel összefüggésben. Az egészségügyi ellátás adott szintjén dolgozó 

orvosnak ezen alapismeretek birtokában azonban szükséges ismernie azt is, hogy a cselekvőképességükben 

életkoruk miatt, vagy bíróság ítélete alapján részlegesen vagy teljesen korlátozott betegek orvosi ellátásakor 

milyen egyedi szakmaspecifikus szabályok érvényesül(het)nek rá vonatkozóan. 

15.3.2. 3.2. A cselekvőképesség-, korlátozott cselekvőképesség és a 
cselekvőképtelenség érvényesülése az orvosi egészségügyi ellátás 
folyamatában 

Az orvosi tevékenységeket, a címben rögzített összefüggés vizsgálhatósága alapján, három fő területre 

oszthatjuk: 

1. A beteg cselekvőképessége fennálltának vizsgálata nélkül elvégezhető orvosi beavatkozások, ellátások: a 

veszélyeztető állapot, veszélyeztető és közvetlen veszélyeztető magatartás, a sürgős szükség és a 

közegészségügyi-járványügyi veszélyhelyzet. 

2. A polgárjog alapján – de jure – cselekvőképességükben korlátozott (részlegesen vagy teljesen korlátozott 

/azaz cselekvőképtelen betegek/) személyek egészségügyi ellátása. 

3. A cselekvőképességet érintő olyan – de facto – állapotnak észlelt ténye, amikor egy adott egészségügyi 

ellátás során, a betegség lefolyása, az orvos által alkalmazott kezelés, vagy gyógyszerelés hatására a beteg 

ügyei viteléhez szükséges belátási képessége a gyógyítás egy fontos döntési szakaszában tartósan és 

teljeskörűen hiányzik. 

15.3.2.1. 3.2.1. A beteg cselekvőképességének vizsgálata nélkül végezhető orvosi 
tevékenységek 

15.3.2.1.1. 3.2.1.1. A veszélyeztető állapotban végzett ellátás 

Az Eütv. 3.§(j) pontja rögzíti a veszélyeztető állapot fogalmát, mely az az állapot, amelyben az azonnali 

intézkedés hiánya a beteg vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül fenyegető 

helyzetet eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene. Az ezzel kapcsolatos mérlegelés 

nélkül végzendő orvosi ellátás a mentés. 

3.2.1.1.1. A mentés /Eütv. 94. §(1)és(2)/. 

Az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet (annak 

orvosa) által végzett sürgősségi ellátása, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan – az egészségi 

állapotának megfelelő ellátásra alkalmas – legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, valamint 

a szállítás közben végzett ellátása. 

15.3.2.1.2. 3.2.1.2. A veszélyeztető magatartás, és a közvetlen veszélyeztető magatartás 
észlelésekor végzett ellátás 

Az Eütv. 188.§ (b és c) pontja rögzíti a veszélyeztető, és a közvetlen veszélyeztető magatartás fogalmát, melyek: 

• A veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy mások életére, 

testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet és a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti 

gyógykezelésbe vétel nem indokolt. 

• A közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának akut zavara következtében – saját vagy 

mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent; 
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Az ezzel kapcsolatos mérlegelés nélkül végzendő orvosi ellátások a pszichiátriai szakellátás speciális eseteit 

jelentik. 

3.2.1.2.1. A pszichiátriai betegellátás speciális esetei 

• Az azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelést szükségessé tevő közvetlen veszélyeztető magatartás esetén, 

az azt észlelő orvos intézkedése alapján (sürgősségi gyógykezelés), és a bíróság kötelező intézeti 

gyógykezelést elrendelő határozata alapján (kötelező gyógykezelés) kezelt beteg esetében addig, ameddig a 

beteg veszélyeztető vagy közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsít, el lehet tekinteni a beteg 

gyógykezelésbe való beleegyezésétől, az ilyen állapotok elhárítását célzó korlátozások tekintetében, de a 

tájékoztatást ilyen esetben is a lehetőséghez képest meg kell kísérelni. A veszélyeztető vagy közvetlen 

veszélyeztető magatartás megszűnése után a beteget az általános szabályok szerint, részletesen tájékoztatni 

kell. 

• A pszichiátriai betegnek az Eütv. 6-28. § szerint rögzített jogai az egészségügyi ellátása során, a feltétlenül 

szükséges mértékben és ideig, korlátozhatók. 

• Személyes szabadságában is bármely módon, akár fizikai (lekötözés), akár kémiai, biológiai (nyugtatók, 

görcsoldók, altatók) vagy pszichikai módszerrel, illetve eljárással a veszélyeztető vagy közvetlen 

veszélyeztető magatartású beteg korlátozható, de csak az ilyen beteg. A korlátozás csak addig tarthat, illetőleg 

olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. 

15.3.2.1.3. 3.2.1.3. Sürgős szükség esetén végzett ellátás 

A hatályos magyar jogban három egymástól, az értelmezés tágasságában eltérő, definíciót találhatunk a sürgős 

szükség fogalmára: 

1. Az Eütv. bevezető rendelkezései között olvasható /3. §(i)/ definíció szerint a sürgős szükség fogalma: az 

egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás 

hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást 

szenvedne 

2. Az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Egészségpolitikai Fogalomtárában olvasható definició a 3.sz. 

táblázatban olvasható. 

5.16. táblázat - 3. táblázat: Az egészségpolitikai fogalomtár (ESKI*) definíciója a 

„sürgős szükség” fogalmáról 
 

Sürgős szükség, 

olyan hirtelen fellépő egészségi állapotváltozás, amely esetében az azonnali egészségügyi 

ellátás elmaradása 

• közvetlen életveszélyt, vagy beavatkozás nélkül ahhoz vezető állapotromlást, vagy 

• súlyos vagy maradandó egészségkárosodást vagy 

• társadalmilag tűrhetetlennek minősített fájdalmat okoz. 

*ESKI: Egészségügyi Stratégai KutatóIntézet 

3. Végül az Eütv. 142.§.(2)d. pontja rögzíti, hogy az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes 

igazolása nélkül minden magyar állampolgárnak joga van sürgős szükség fennálltakor az egészségügyi 

ellátásra, melynek konkrét eseteit, mely egyben a sürgős szükség legszűkebb értelmezése a jogalkotó 

törvényi felhatalmazás alapján az 52/2006.(XII.28.) Eüm. rendelet Melléklet-ében rögzítette (4.sz táblázat). 

Ezen esetekben a betegellátás minden beavatkozása a beteg szándéka, akarata, bármely korábbi tiltó 

nyilatkozata ellenére elvégezhető (és elvégzendő) addig, ameddig a beavatkozás(ok) a beteg közvetlen 

életveszélybe kerülésének elhárítását illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodása kialakulásának 

megelőzősét szolgálják. 
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5.17. táblázat - 4. táblázat: A sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető 

állapotok és betegségek 
 

1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy 

belső) vérzés 

2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embólia, Adams-Stokes-

Morgagni szindróma, syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai 

halál állapota) 

3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ionháztartás 

életveszélyes zavarai 

4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, 

szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma) 

5. Eszméletlen állapotok 

6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 

7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 

8. Szepszis 

9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen 

fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 

10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött 

ellátása,akut nőgyógyászati vérzés 

11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás 

állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai 

12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői 

vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot 

13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély 

14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, 

idegentest, fulladás) 

15. Mérgezések 

16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel 

járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, 

petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt 

sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés) 

17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség 

szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 

18. Elsődleges sebellátás 

19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, 

vese) sérülése 

20. Compartement szindrómák 

21. Nyílt törések és decollement sérülések 

22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 
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23. Súlyos medencegyűrű törések 

24. Politraumatizáció, többszörös sérülések 

25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma 

26. Áramütés, elektrotrauma 

27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta 

28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség 

29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen 

veszélyeztető állapot 

30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 

31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 

veszélyeztető állapotot idéznek elő. 

(52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet „A sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról” 

Melléklete alapján) 

15.3.2.1.4. 3.2.1.4. Közegészségügyi, járványügyi vészhelyzet 

A külföldről hazánkba érkező személyek esetében felmerülő közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetre 

vonatkozó szabályozást a 2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi 

Rendszabályainak kihirdetéséről tartalmazza. A törvény 31. cikkelyének (2) bekezdése rögzíti, hogy 

amennyiben az az utas, akire vonatkozóan a Részes Állam orvosi vizsgálatot, védőoltást vagy egyéb 

profilaktikus intézkedést ír elő és nem egyezik bele ebbe az intézkedésbe, vagy megtagadja a vonatkozó 

releváns egészségügyi információk vagy dokumentumok rendelkezésre bocsátását, a Részes Állam, 

megtagadhatja a belépést az utastól, vagy ha közegészségügyi-járványügyi kockázatra utaló adatok merülnek 

fel, a Részes Állam – nemzeti jogszabályaival összhangban és a kockázat leküzdéséhez szükséges mértékben – 

kötelezheti az utast, hogy vesse alá magát: a) a legkevésbé invazív és tolakodó orvosi vizsgálatnak, amely eléri 

a közegészségügyi-járványügyi célt; b) védőoltásnak vagy egyéb profilaktikus intézkedéseknek; vagy c) olyan 

egyéb elfogadott egészségügyi intézkedéseknek, amelyek megakadályozzák, vagy visszaszorítják a betegség 

terjedését, ideértve az elkülönítést, járványügyi zárlatot (karantént) vagy az utas közegészségügyi- járványügyi 

megfigyelés alá helyezését. 

A magyar egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező személyek esetén, a nemzeti szabályozás a 

gyógykezelést a sürgős szükségben ellátandó feladatként határozza meg azon közegészségügyi-járványügyi 

esetekben, ahol a potenciális fertőzés kialakult, és melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 

veszélyeztető állapotot idéznek elő. 

15.3.2.1.5. 3.2.1.5. Az Eütv. által szabályozott ún. különös esetekben, korlátozás nélkül 
végezhető ellátások 

• A 20.§(6). bekezdésében a várandós anya önrendelkezési jogát szűkítve nem engedi meg az anyának az 

életmentő és életfenntartó kezelések visszautasítását, ha előreláthatóan képes a gyermek kihordására. 

• A 17.§(2). bekezdése alapján a beteg beleegyezésére nincs szükség bármely orvosi ellátásba abban az esetben, 

ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - 

egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, 

• A 18.§(1) bekezdése alapján, amennyiben egy invazív beavatkozás során annak olyan kiterjesztése válik 

szükségessé, amely előre nem volt látható, az erre irányuló beleegyezés hiányában a beavatkozás kiterjesztése 

elvégezhető, ha 

• azt sürgős szükség fennállása indokolja 

• ennek elmaradása a beteg számára aránytalanul súlyos terhet jelentene. 
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• A 18.§(2) bekezdése alapján, ha a kiterjesztés a beteg valamely szervének vagy testrészének elvesztéséhez 

vagy funkciójának teljes kieséséhez vezetne, a kiterjesztés 

• csak életveszélyben, vagy 

• ha a beteg számára aránytalanul súlyos terhet jelentene az elmaradása 
végezhető el. 

15.3.2.2. 3.2.2. A polgárjog alapján – de jure – cselekvőképességükben korlátozott személyek 
egészségügyi ellátása. 

A hatályos egészségügyi törvényben rögzített beteg jogokat a 2. táblázat részletesen rögzíti. A betegjogok a 

cselekvőképes személyek esetében korlátozás nélkül érvényesülnek 

(http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Betegjogok). Ezen jogok ismerete, a teljes cselekvőképes lakosság körében, 

de a cselekvőképes kórházi betegek körében is rendkívül alacsony szintű 

(http://www.jogvedok.hu/www/files/93cf2ccfe772db6349b78fb3c9f42f83.pdf) . 

Az egészségügyi ellátásban dolgozóknak azonban nem csak ezen sokrétű szabályrendszerrel hanem a 

cselekvőképességükben korlátozott személyek speciális – kivételt jelentő – ellátási, és jogérvényesítési 

lehetőségeivel is tisztában kell lenniük. Az ilyen személyek orvosi ellátásának eseteiben a megfontolt, 

kompetens orvosi döntéshozatal lépései az alábbiak: 

1. Az életkoruk alapján a cselekvőképességükben teljesen (14-év alattiak) vagy részlegesen (14-18-év 

közöttiek) korlátozott személyek köre jól behatárolható, ténykérdés. Ellátásuk megkezdésekor tisztázni kell a 

gondviselő, törvényes képviselő(k) személyét. Gyógykezelésük egésze alatt életkoruknak, állapotuknak 

megfelelő bevonásuk, tájékoztatásuk mellett, az Eütv. egyedi eltérő rendelkezéseire figyelemmel, a törvényes 

képviselőkön keresztül gyakorolhatják jogaikat 

2. A bírósági ítélettel gondokság alá helyezett személyek betegjogainak érvényesülése életkoruknak, 

állapotuknak megfelelő bevonásuk, tájékoztatásuk mellett akár önállóan is érvényesülhet, ha a bíróság nem 

korlátozta az erre vonatkozó ügycsoportban joggyakorlatukat, alapvetően azonban gondnokukon keresztül - 

az Eütv. egyedi eltérő rendelkezéseire figyelemmel - történhet. Ezért az egészségügyi ellátásuk megkezdése 

előtt rutinszerűen tisztázni kell az alábbiakat 

a. A gondnokság tényét és formáját. 

b. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személynél szükséges tisztázni, az ítélet tartalmát, azaz 

megengedte-e a bíróság a betegjogainak önálló gyakorlását. 

c. A gondviselő, törvényes képviselő(k) személyét. 

d. Annak tényét, hogy még a gondnoksága előtt 

i. tett-e érvényes nyilatkozatot cselekvőképtelensége későbbi fennálltára (élő végrendelet), 

ii. van-e ennek releváns tartalma az egészségügyi ellátására vonatkozóan illetve, hogy 

iii. érvényes-e ez a dokumentum. 

3. Ha sürgős szükség esete áll fenn az eljárás a korábban rögzítetteket kell kövesse. 

4. A betegjogok érvényesülése az alábbiak szerint történhet (http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Betegjogok): 

a. Az egészségügyi ellátáshoz való jog: életkortól, és a gondnokság formájától függetlenül joga mindenkinek, 

melynek érvényesülése nem függhet a törvényes képviselő, vagy gondnok akaratától. 

b. Az emberi méltósághoz való jog: életkortól, és a gondnokság formájától függetlenül joga mindenkinek, 

melynek érvényesülése az Eütv. keretein belül, nem függhet a törvényes képviselő, vagy gondnok 

akaratától. 

c. A kapcsolattartás joga: életkortól, és a gondnokság formájától függetlenül joga mindenkinek, melynek 

érvényesülése az Eütv. keretein belül, nem függhet a törvényes képviselő, vagy gondnok akaratától 

kivéve, 
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i. ha a beteg megtiltotta, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb 

információt más előtt feltárják. Ettől a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására 

köteles személy kérésére lehet eltekinteni. 

ii. Cselekvőképességet korlátozó bírósági ítéletben tiltásra került e jog gyakorlása. 

d. A gyógyintézet elhagyásának joga, ha azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti a 

korlátozottan cselekvőképes személynek joga, a cselekvőképtelen személyek ezt a jogot a törvényes 

képviselő egyetértésével gyakorolhatják. Amennyiben a beteg a gyógyintézetet bejelentés nélkül hagyja el 

a kezelőorvosnak kötelessége a közeli hozzátartozót, vagy a gondnokot értesíteni. 

e. A tájékoztatáshoz való jog: életkortól, és a gondnokság formájától függetlenül joga van mindenkinek a 

teljes körű tájékoztatáshoz, a korának és mindenkori pszichés állapotának megfelelő mértékben. 

i. A 16. életévét betöltött, tehát korlátozottan cselekvőképes kiskorú beteg a tájékoztatásáról lemondhat, 

kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a 

beavatkozásra a beteg kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való 

lemondás csak írásban érvényes. 

f. Az önrendelkezéshez való jog: 

életkortól, és a gondnokság formájától függetlenül joga van mindenkinek az önrendelkezési jog 

gyakorlása keretében szabadon dönteni, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak 

során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az egészségügyi 

ellátással kapcsolatos döntésekben a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes beteg 

véleményét a szakmailag lehetséges mértékig figyelembe kell venni. A törvények azonban korlátozzák e 

jog érvényesülését: 

i. Cselekvőképességet korlátozó bírósági ítéletben tiltásra kerülhet e jog önálló gyakorlása. 

ii. A 16. életévét betöltött kiskorú közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - 

írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal 

• megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a 

visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az állapotáról tájékoztatni kell. 

• az 1. pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül a közeli hozzátartozók közül 

bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve a 13. 

§ szerinti tájékoztatásból. 

iii. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg törvényes képviselőjének nyilatkozata 

kizárólag a kezelőorvos által javasolt invazív beavatkozásokhoz történő beleegyezésre terjedhet ki. E 

nyilatkozat azonban a beavatkozással szükségszerűen fölmerülő kockázatoktól eltekintve nem érintheti 

hátrányosan a beteg egészségi állapotát, így különösen nem vezethet súlyos vagy maradandó 

egészségkárosodásához. 

g. Az ellátás visszautasításának joga 

i. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteg a törvény erejénél fogva /Eütv 21.§(1)/ nem 

utasíthat vissza olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos 

vagy maradandó károsodás következne be. Ha történik ilyen próbálkozás a beteg vagy gondnoka 

részéről a visszautasítási szándékot célszerű az egészségügyi dokumentációban rögzíteni és két tanú 

aláírásával hitelesíteni és az ellátást ennek ellenére elvégezni.. 

ii. A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás 

visszautasítására lehetősége van a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes betegnek is. Ez a 

helyzet akkor áll elő, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány 

mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és 

gyógyíthatatlan. Azonban ennek észlelésekor 

iii. az egészségügyi szolgáltató keresetet indít a beleegyezés bíróság általi pótlása iránt. A kezelőorvos a 

bíróság jogerős határozatának meghozataláig köteles a beteg egészségi állapota által indokolt ellátások 
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megtételére. Közvetlen életveszély esetén a szükséges beavatkozások elvégzéséhez bírósági 

nyilatkozatpótlásra nincs szükség. A kezelőorvos e kötelezettsége teljesítése érdekében - szükség 

esetén - igénybe veheti a rendőrhatóság közreműködését. A nyilatkozat pótlására irányuló eljárás során 

a bíróság nemperes eljárásban soron kívül jár el. Az eljárás tárgyi költségmentes. 

h. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

i. A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá 

vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,  az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint 

azokról saját költségére másolatot kapni, és a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor 

zárójelentést kapni továbbá egészségügyi adatairól indokolt célra - saját költségére - összefoglaló vagy 

kivonatos írásos véleményt kapni. 

ii. Cselekvőképtelen személy dokumentációjába való betekintési jog a gondnokot vagy a törvényes 

képviselőt, korlátozottan cselekvőképes személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, 

illetve az általa megjelölt személyt, ennek hiányában a közeli hozzátartozót illeti meg. 

i. Orvosi titoktartáshoz való jog 

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során 

tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra 

jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy 

betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi 

adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és 

gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, 

illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. A 

betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt 

beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a 

veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. 

E jogot a cselekvőképtelen beteg a törvényes képviselő útján, a korlátozottan cselekvőképes beteg 

önállóan gyakorolhatja, kivéve, ha a cselekvőképességet korlátozó bírósági ítéletben tiltásra került e jog 

önálló gyakorlása. 

j. Ellátásával kapcsolatos panasztételi jog 

A beteg életkortól, és a gondnokság formájától függetlenül joga van mindenkinek az egészségügyi 

ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. E jogot a 

cselekvőképtelen beteg a törvényes képviselő útján, a korlátozottan cselekvőképes beteg önállóan 

gyakorolhatja, kivéve, ha a cselekvőképességet korlátozó bírósági ítéletben tiltásra kerülhet e jog önálló 

gyakorlása. 

15.3.2.3. 3.2.3. A betegellátás folyamatában – de facto - újólag észlelt a cselekvőképességet 
érintő állapotokban követendő eljárás 

A betegellátásfolyamatában többször találkozunk azzal az esettel, hogy a kezelést cselekvőképes páciensnél 

kezdjük meg, de a gyógykezelés folyamán alapbetegsége(i) természetes lefolyása, az alkalmazott beavatkozások 

szövődménye(i), akár szükségessé vált gyógyszerelése vagy egyéb előre nem látható ok miatt olyan állapotba 

kerül, hogy ügyeinek viteléhez szükséges belátási képessége tartósan teljesen hiányzik. Az ilyen betegek az 

Eütv-ben rögzített jogaikat állapotukból adódóan - annak fennálltáig - nem tudják gyakorolni. 

Ezen időszak alatt azonban akár olyan állapotromlás következhet be állapotukban, mely ellátatlanság esetén 

súlyos vagy maradandó károsodáshoz, akár életveszélyes állapot kialakulásához vezet, életfenntartó vagy 

életmentő beavatkozás azonnali megindítását indokolja. 

Ilyen esetekben a megfontolt, kompetens orvosi döntéshozatal lépései az alábbiak: 

1. Ha sürgős szükség esete áll fenn az eljárásnak a korábban rögzítetteket kell követnie. 

2. Ha a közvetlen életveszély kialakult, vagy ha a beteg beleegyezését indokló további ellátás, vizsgálat lenne 

indokolt, különösen, ha életfenntartó vagy életmentő beavatkozás indítására lenne szükség, vagy 
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gyógyíthatatlan betegségben szenved és betegsége következtében önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve 

fájdalmai megfelelő gyógykezeléssel sem enyhíthetők, akkor 

a. elsősorban a beteg dokumentumai között keresni kell, vagy a hozzátartozókon keresztül tájékozódni kell – 

amennyiben ez a folyamat nem jelent indokolatlan késedelmet a beteg ellátásában -, hogy a beteg még 

cselekvőképes állapotában tett-e úgy nevezett „élő végrendelet”-et, melyben: 

i. későbbi cselekvőképtelen állapotára vonatkozóan kezelés(eke)t tiltott meg. A hatályos Eütv. 22. §-a az 

„élő végrendelet” készítését megengedi, de érvényességét számos jogi feltétel egyidejű teljesüléséhez 

köti: 

• Ilyen tiltó nyilatkozatot közokiratba kell foglalni. 

• A keletkezés időpontját megelőző egy hónapnál nem régebbi pszichiáter szakorvosi szakvélemény 

csatolása szükséges, melyben a pszichiáter igazolja, hogy a személy döntését annak lehetséges 

következményei tudatában hozta meg. 

• A közokirat nem lehet 2 évnél régebbi keltezésű. 

• A visszautasítás kiterjedhet: 

• bármely alapvizsgálatra és ellátásra kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét 

veszélyeztetné. 

• életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására abban az esetben, ha a beteg olyan 

súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - 

megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. 

• egyes életfenntartó, életmentő beavatkozásokra, ha gyógyíthatatlan betegségben szenved és 

betegsége következtében önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai megfelelő 

gyógykezeléssel sem enyhíthetők. 

ii. későbbi cselekvőképtelen állapotára vonatkozóan megnevezte azt a cselekvőképes személyt, aki döntési 

(kezelés visszautasítási jogát) jogát helyette gyakorolhatja. Az ilyen személy nyilatkozata a beteg 

szakellátásának visszautasítására csak akkor érvényes, ha: 

• egy háromtagú orvosi bizottság a beteget megvizsgálja és egybehangzóan, írásban nyilatkozik arról, 

hogy: 

• A fentebbi, a 2.2.3/2/a/i/4/b és c pontokban rögzített állapotok fennállnak 

• és hogy a megnevezett személy teljeskörű tájékoztatás után döntését a következmények tudatában 

hozta meg. 

b. Másodsorban, ha nincs az a) pontban rögzített dokumentum, vagy annak beszerzése indokolatlan 

késedelmet okozna / és a beteg az adott gyógykezelési időszak korábbi szakaszában sem jelölt meg más 

személyt, aki cselekvőképtelensége esetén dönthet 

i. a betegnél további invazív beavatkozás elvégzése indokolt az Eütv . 16. §-a alapján a 1. táblázatban 

felsorolt közeli hozzátartozók, a felsorolás sorrendjében jogosultak dönteni. Az egy sorban 

nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén a beteg egészségi állapotát várhatóan 

legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni. A nyilatkozat az invazív beavatkozással 

fölmerülő kockázatoktól eltekintve nem érintheti hátrányosan a beteg egészségi állapotát, így 

különösen nem vezethet súlyos fogyatékossághoz vagy maradandó egészségkárosodásához. 

ii. a betegnél nem invazív de egyéb releváns eljárás vagy vizsgálat, vagy a gyógykezelést érintő egyéb 

döntés indokolt, és nincs megjelölt közeli hozzátartozó személy, vagy e személyektől a nyilatkozat 

biztosítása indokolatlan késedelmet jelentene akkor a beteg beavatkozásokba történő beleegyezését 

vélelmezni kell. 
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iii. Ha a beteg cselekvőképessége a gyógykezelés későbbi szakaszában változik, és ügyeinek viteléhez 

szükséges belátási képessége visszatér a cselekvőképtelensége idején elvégzett orvosi ellátásról 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

15.3.3. Tesztkérdések 

(Válassza ki az állítások közül az igazakat (többszörös választás). 

1. Az „élő végrendelet” –ben foglaltak nem hajthatók végre, ha  (A, B, C) 

A. a tiltó rendelkezéseket a beteg ellátása során szóban visszavonja. 

B. a döntésre megjelölt más személy cselekvőképtelen. 

C. a tiltó rendelkezések mások életét veszélyeztetik. 

D. a betegnél maradandó egészségkárosodást okoznak. 

2. Igaz az alábbiak közül: (A, B, C) 

A. Minden cselekvőképes személy egyben jogképes is. 

B. 17. életévét betöltött kiskorú személy lehet cselekvőképtelen. 

C. Minden 12. év alatti személy cselekvőképtelen. 

D. Minden 17. életévét betöltött személy korlátozottan cselekvőképes 

3. Jogképes (A, C) 

A. Magyarországon minden felnőtt ember. 

B. az életképes magzat. 

C. az élveszületett magzat. 

D. a 24. terhességi hetet betöltött várandós nő magzata. 

4. A korlátozottan cselekvőképes személy(nél) gondnokának, törvényes képviselőjének belegyezése nélkül 
(C, D) 

A. elvégezhető a császármetszés. 

B. elvégezhető a porckorongsérv-műtét. 

C. elvégezhető a mentés. 

D. ajándékozhat a szokásos mértékben. 

5. A hatályos jogszabályok szerint, sürgős szükség esete, (A, B, C, D) 

A. a vesesérülés. 

B. a tüneti görcsroham. 

C. a szülés. 

D. az öregujj amputációs sérülése. 

6. Pszichiáter szakorvosi vagy szakértői véleménye kötelező (A, C) 

A. a közokiratba foglalt élő végrendelet érvényességéhez. 

B. ha várandós nő magzatát is fenyegető állapotának elhárításához nem járul hozzá. 
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C. 16 éves házas személy gondnokság alá helyezéséhez. 

D. minden a beteg veszélyeztető állapotában történt beavatkozáshoz. 

7. A hatályos jogszabályok szerint, nyomozati jogkörrel rendelkezik, (A, B, C) 

A. a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV). 

B. az ügyészség. 

C. a rendőrség. 

D. a törvényszék. 

8. A gyámhivatal, (A, C) 

A. eljárása során kirendelhet szakértőt. 

B. a cselekvőképességet korlátozó gondokság hatálya alatt álló személy bírósági felülvizsgálatát 10 évente 

kötelezően kezdeményezi. 

C. szerepe lehet a támogatott döntéshozatali eljárásban. 

D. nem tilthatja meg a törvényes gondnoknak a kiskorú vagyonával kapcsolatos és a kiskorúra nézve 

hátrányos döntését. 

9. új Opel Astra gépjárművet jogszerűen vásárolhat, (A, C) 

A. a 16 éves házas magyar állampolgár. 

B. a „de facto” cselekvőképtelen személy, a cselekvőképtelensége idején. 

C. egy 17 éves magyar állampolgár, ha igazolja, hogy a vételárat diákmunkával szerezte. 

D. a magzat, ha élve született. 

10. A gondnokság alá helyezési perek közös sajátossága, (A, D) 

A. hogy a bíróság vagy ítéletet, vagy határozatot hoz. 

B. hogy a bíró eljárhat szakértő bevonása nélkül is. 

C. hogy mindig csak bizonyos ügycsoportokra vonatkozó korlátozó ítélet születhet. 

D. a cselekvőképességében korlátozott személy mentális zavarának fennálltát rögzíti az ítélet indokolása. 

11. A belgyógyászati osztályon kezelt, közvetlen veszélyeztető magatartású beteg,  (A, B, C) 

A. személyes szabadságában korlátozható. 

B. korábbi élő végrendeletében rögzített tiltások ekkor nem érvényesek. 

C. az ilyen beteg végtagjai ágyhoz kötözhetők. 

D. a korlátozás feloldásáról a belgyógyászati osztály vezetője dönt. 

12. A cselekvőképes nagykorú személy betegjogai közé tartozik többek közt,  (A, B, D) 

A. a titoktartás joga. 

B. a kezelés visszautasításának joga. 

C. diagnosztikai tévedés esetén az orvos polgárjogi felelősségének vizsgálata. 
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D. az ellátásával kapcsolatos panasztételi jog. 

13. A 16. életévét betöltött személy (A, B, C) 

A. a tájékoztatási jogáról lemondhat. 

B. a szokványos mértékig ajándékozhat. 

C. házasodhat. 

D. jövedelmével mindig a törvényes képviselője rendelkezik. 

14. A cselekvőképes felnőttek(nek) (B, C) 

A. statisztikai adatok szerint több, mint 60 %-a tudja, hogy joga van Magyarországon egészségügyi ellátásra 

B. statisztikai adatok szerint csak negyede tudja, hogy betegként joga Magyarországon betegjogi 

képviselőhöz fordulnia. 

C. önként kérhetik pszichiátriai gyógykezelésüket. 

D. ráutaló magatartással is nyilatkozhatnak későbbi cselekvőképtelenségük esetére, és megnevezhetik a 

kezelésük visszautasítására jogosult személyt. 

15. (A ) cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy (A, B, C, D) 

A. a 15 éves magyar állampolgár. 

B. önállóan gyakorolhatja tájékoztatáshoz való jogát. 

C. lehet a házas, 17 és féléves, magyar állampolgár. 

D. invazív műtéti beavatkozásának elvégzését törvényes képviselője megtagadhatja. 

Törvények, rendeletek: 

• 1952. évi III. sz. törvény a Polgári perrendtartásról 

• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 

• 1998. évi XIX. sz. törvény a büntetőeljárásról 

• 2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak 

kihirdetéséről 

• Az új Polgári Törvénykönyv normaszövege (elfogadva 2013 02.13. hatályos 2014.03.15-től) 

• 4/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a 

halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő 

eljárásról 

• 52/2006. (XII. 28.) EüM. rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 

• 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről 

Felhasznált irodalom 

Kovács József: A cselekvőképesség megállapításának bioetikai elvei. Fundamentum, 2(2000) 91-96. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1350  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kristó Annamária, Wertán Balázs: Az egészségügyi intézmények előtti várakozási rend megállapításának 

korlátairól. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az OBH 1597/2004. számú 

ügyében. 

Központi Statisztikai Hivatal: A gondnokság alatt állók helyzete. Statisztikai tükör, VI.45 (2012) 

Kuncz Elemér (szerk.): Igazságügyi pszichiátria, Medicina, Budapest 2011. 

Páthy-Dencső Blanka: Az állampolgári és emberi jogok érvényesülésének mértéke a szociális intézményekben. 

Elemző tanulmány TÁRKI Zrt., TDATA-H40 , Budapest, 2009 

16. 5.p. Figyelemzavarok, különös tekintettel a téri-
vizuális neglektre. – Karádi Kázmér [Szakmai lektor: 
Molnár Péter] 

16.1. 1. Bevezető 

Rehabilitációs osztályunkon az egyik jobb féltekei stroke-ban szenvedő hatvan év körüli nőbetegünk ebédelni 

készült. A nővér kitolta betegünket az előtérben lévő asztalhoz. A beteg enni kezdett, majd egy hirtelen 

mozdulattal a kanalat áttette a tányér bal oldalára. Teljesen kétségbeesett. A kanalat mintha egy fekete lyuk 

nyelte volna el. Kereste, de nem találta sehol. Legalábbis a tányér jobb felén, ahova keresése buzgón irányult. 

Segítséget kért a nővértől, aki visszarakta a kanalat a tányér jobb felére. A hölgy evett egy darabig, majd újból 

átrakta a kanalat a tányér bal oldalára. Ismét csak segítséget kellett kérnie. Egy másik, jobb féltekei stroke-ban 

szenvedő betegünk, mikor megpróbált a szobájába bemenni, minduntalan nekiütközött a bal vállával az 

ajtófélfának. Egy harmadik, szintén jobb féleteke stroke-os beteg, ébredése után felháborodottan dobta le 

magáról béna bal kezét, a következőket kiabálva szobatársa felé: „Mit képzel maga szemtelen, vegye le rólam a 

kezét!”. Mikor a neuropszichológus megkérdezte, hogy vajon ezt miért teszi, azt válaszolta, hogy az nem az ő 

keze, idegen, és meg akar szabadulni tőle. A legtöbb jobb féletekei stroke-ot kapott új betegünk a kérdésre, hogy 

maradt-e vissza nála a stroke-ot követően valamilyen tünet, nemmel válaszol. A későbbiekben is váltig állítják, 

hogy hemiplégiás testfelükkel is mindent olyan jól el fognak végezni a rehabilitációt követően, mint annak 

előtte. Nehéz őket meggyőzni arról, hogy tényleg betegek. Betegségük, az úgynevezett téri hemineglekt, az 

afázia mellett a leggyakoribb szövődménye a stroke-nak. A fent megemlített betegek esetei jól szemléltetik, 

hogy elég bizarr tünetcsoport rejlik a téri hemineglekt hátterében. A rehabilitáció szempontjából rosszabb 

prognózisú ez a betegség. A súlyosabb esetek nehezebben gyógyulnak, és mind a gyógytornásznak, mind a 

neuropszichológusnak nagy türelemmel és odafigyeléssel kell lennie, hogy legyőzze a téri hemineglekt okozta 

kihívásokat. Hiszen gondoljunk csak bele: olyasvalakit kell gyógyítani, aki nem képes megfelelően rálátni 

betegségére. 

A fenti eset példákban a betegek a figyelem egy sajátságos zavarában szenvedtek. Figyelmünk definiálása nem 

könnyű feladat. Mivel a figyelem sokrétű, ezért egyszerű definíciót nem is adhatunk rá. Ha mégis meg akarnánk 

ragadni a figyelem lényegét, akkor azt mondhatjuk, a figyelem az a képességünk, mely során megragadjuk a 

környezetben megjelenő változásokat. 

5.88. ábra - 1. ábra: A figyelem egyszerű definíciója szerint, a figyelem nem más, mint 

amikor agyunk megragadja, kiszűri és feldolgozza a számára fontos ingereket 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1351  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Számos kognitív modell létezik, mely a figyelem leírásában játszik szerepet. A neuropszichológiában három 

alapvető figyelmi kapacitást érdemes megragadni. A figyelem-inicializálás az a képességünk, mely során 

akaratlagosan vagy akaratlanul figyelmünket egy adott ingerre irányítjuk. Ehhez megfelelő arousal állapot 

szükséges. Az arousal az éberség szintjét jelöli. A tónusos arousal állapot nem függ a mindenkori 

feladathelyzettől. A nap folyamán hullámzó, cirkadián ritmust mutató éberségi szintet jelöl. Míg a fázisos 

arousal függ a feladathelyzettől, koncentrációt igénylő helyzetben (pl. veszélyhelyzetben) meg tudjuk emelni az 

éberségi szintünket. Szelektív vagy fókuszált figyelmünk kiválasztja a számunkra fontos ingert egy 

ingerhalmazból. Osztott figyelem alatt egyszerre több dologra is képesek vagyunk figyelni, egyszerre több 

feladatot képesek vagyunk kivitelezni. Koncentráló képességünk egy komplex feladat kivitelezése során 

fenntartja a figyelmünket az adott ingerre, feladatra. A figyelemzavaroknak számos fajtája létezik. Az egyik az, 

mikor a páciens disztraktibilis, figyelme könnyen elterelhető, megzavarható. Az ilyen beteg alig tudja 

elvégezni az elé tűzött feladatot, mivel mind a környezeti ingerek, mind akár saját gondolatai könnyen elterelik 

figyelmét a feladatról. Gyakran elkezdik a feladatot, de a megzavarhatóság miatt nem fejezik be azokat. Az 

impulzivitás és hiperaktivitás a fókuszált figyelem zavarával jár. Az impulzív beteg könnyen és gyorsan hoz 

hibás döntéseket, és nehezen tartja fenn a figyelmet, koncentrációt huzamosabb ideig. Egyes esetekben a beteg 

fókuszált figyelme megtartott, míg osztott figyelme rossz. Alzheimer betegek nem képesek egyszerre több 

dologra figyelni. Előrehaladott állapotban ez olyan mértékű lehet, hogy a beteg nem tud egyszerre sétálni és 

beszélni. Az agyat ért sérülések gyakran érintik a figyelmet. Figyelemzavart azonban más tényezők is 

kiválthatnak. A fáradtság olyan fiziológiás állapot, mely a figyelem és a koncentráció zavarával jár. 

Gyógyszerek, főleg a nyugtatók, altatók, fájdalomcsillapítók szintén ronthatják a figyelmet. 

16.2. 2. A téri hemineglekt definíciója 

A téri hemineglekt olyan heterogén tünetegyüttes, melynek közös jellemzője, hogy a beteg az agysérüléssel 

kontralaterális térfelére nem figyel. A téri hemineglekt jellegzetesen a téri figyelem zavara. A figyelem egyik 

legfontosabb jellemzője, hogy a térben lévő dolgokra és eseményekre irányul. A térben lévő, számunkra fontos 

ingerek kerülnek a figyelem fókuszába. Figyelmünk szimmetrikus, a testünktől balra és jobbra eső térfél szinte 

ugyanolyan nagyságú. Akár a jobb, akár a bal térfelünkben, azonos helyen megjelenő tárgyakat egyformán 

észleljük. Ez a szimmetria az agysérülést követően sokszor sérül. A szimmetriasérülést (téri hemineglekt) 

leggyakrabban a jobb félteke léziója után látjuk, de ritkább esetekben a bal féleteke sérülése után is megjelenhet. 

Főleg stroke után látjuk, de megjelenhet traumás agysérülés, encephalitisek után is, illetve a dementiák 

előrehaladott állapotában is tapasztaljuk. Az újabban kifejlesztett neuropszichológiai vizsgáló eljárások 

kimutatták, hogy a bal félteke léziót követő téri hemineglekt enyhébb súlyosságú, gyakran maszkolja a bal 
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félteke nyelvi specializációjából származó afázia, és gyorsabban gyógyul, mint a jobb féltekei lézió 

eredményezte klasszikus hemineglekt. A bal térfélre korlátozódó téri hemineglekt tünettana a következő 

szempontok alapján csoportosítható. 

16.2.1. 2.1. A neglekt szindróma tünettana 

A neglekt multiszenzoros jelenség. Bár leggyakoribb és legszembetűnőbb, hogy a beteg a bal térfelében lévő 

vizuális ingerekről nem vesz tudomást, ez a hanyagolás kiterjedhet taktilis, szomatoszenzoros és auditoros 

ingerekre is. 

5.89. ábra - 1. animáció: Jobb félteke léziót követően a beteg a tér bal részéréről nem 

vesz tudomást 

 

Ez az egyik jellegzetesség, ami megkülönbözteti a hemineglektet a látótérkieséstől. Míg a hemianópiánál csak a 

vizuális modalitás érintett, a sérült és az egészséges látótér határa éles, a látótér pozíciója retinotópikus, valamint 

a beteg tudatában van a létezésének és próbálja azt kompenzálni szem, illetve fejmozgással, addig a neglektnél 

azt tapasztaljuk, hogy a neglekt határa nem éles, a neglekt pozíciója a testi referenciakerettől függ, a beteg nincs 

tudatában a létezésének és nem is próbálja azt kompenzálni. A multiszenzoros tulajdonság mellett a neglekt a 

téri referenciakereteket is érinti. Az embert körülhatároló tér egocentrikus és allocentrikus részre tagolódik. Az 

egocentrikus tér a saját testünk által behatárolt tér, és ebből a szempontból perszonális (a személy testfelszíne), 

periperszonális (a kinyújtott kar és kéz által elérhető tér), és extraperszonális a látás, hallás során befogott térből 

áll össze. Az allocentrikus tér a megfigyelő testétől független tér. Ha két tárgy helyzetét egymáshoz viszonyítva 

számoljuk ki, akkor ezt a komputációt az allocentrikus referenciakeretben végezzük. Az egocentrikus és 

allocentrikus téri referenciakereteket érintő tünetek a következők: 

16.2.1.1. 2.1.1. Egocentrikus neglektek 

16.2.1.1.1. 2.1.1.1. Perszonális neglekt 

Perszonális teret érintő hemineglektnél a beteg a jobb testfelén nem tisztálkodik, nem öltözik fel, nem fésüli 

meg a haját, ha férfi a jobb arcfelén nem borotválkozik meg, illetve anosognosiás a jobb testfelére. A 

hemineglektben kialakuló anosognosia azt jelenti, hogy a beteg a lézióval ellenoldali testfelét nem veszi 

tudomásul. A betegben nem tudatosul, hogy az adott testfele esetleg béna. Érintett testfelét idegennek érzi, az 

idegenségérzés olyan erős lehet, hogy a beteg megpróbálja kidobni a béna kezét és lábát az ágyból. Az 

anosognosia olyan bizarr megjelenését is leírták, mikor a beteg saját, bal testfeléből származó fájdalmat a 

szomszéd ágyon fekvő beteg fájdalmának regisztrálta. 

2.1.1.1.1. Periperszonális neglekt 
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A beteg a tányér bal felén lévő ételt érintetlenül hagyja. Az asztala bal felén lévő tárgyakat nem veszi észre, a 

keresztrejtvény bal oldalát nem fejti meg. Olvasás során a sorok, illetve oldalak jobb felét olvassa el. Ezt a 

jelenséget neglekt-diszlexiának hívjuk. 

2.1.1.1.1.1. Extraperszonális neglekt 

A beteg a kontralaterális térfelében nem regisztrálja a szenzoros ingereket, nem veszi észre a tárgyakat és a 

személyeket, kerekesszék hajtása közben nekimegy a bal oldalán felbukkanó tárgyaknak. Az ágynál, ha a beteg 

bal oldalára állunk, a beteg nem válaszol a kérdéseinkre, nem észlel minket, míg ha átmegyünk a jobb oldalára 

meglepődik a felbukkanásunkon. Nem vesz tudomást az ágya bal oldalán álló hozzátartozókról, és meglepődik, 

amikor a családtag hirtelen előbukkan a semmiből. 

16.2.1.2. 2.1.2. Allocentrikus vagy tárgy-alapú neglekt 

Az allocentrikus teret érintő deficit az úgynevezett tárgy-alapú neglekt tünetét hozza létre. Ilyenkor a beteg nem 

észleli a tárgyak bal oldalát, úgy, hogy a tárgy észlelése nem függ a saját, egocentrikus referenciakeretétől. 

Egészséges személyeknél a két tér összefüggésben van egymással. Mivel minden információ a testünkön 

keresztül ér minket, így az allocentrikus térbe óhatatlanul belevetül saját testünk, énünk, szubjektív világunk. 

Neglekt szindrómánál gyakori e két téri referenciakeret disszociációja. Van olyan neglektes beteg, akinél 

kizárólag csak tárgy-alapú, allocentrikus neglekt figyelhető meg. Az allocentrikus neglekt ritka jelenség, 

leggyakrabban az egocentrikus teret érintő tünettant látjuk. Az egocentrikus teret érintő tünetek súlyossága 

változhat, ahogy haladunk a perszonális térből az extraperszonális tér felé. A betegnek súlyos perszonális és 

periperszonális térfél „hanyagolása” csökkenhet a perszonális-extraperszonális grádiens mentén. Ilyen esetben 

például a vonalfelezési teszt papíros verziójában a beteg az elé helyezett papíron nem tudja elfelezni a vonalakat 

(periperszonális neglekt), de ha a vonalakat a falra vetítjük, és egy lézeres mutatóval kell elfeleznie őket, akkor 

ez megy a betegeknek (extraperszonálisan nincs neglekt). Egy csavar a tesztben, hogy ha a beteg kezébe egy 

pálcát adunk, és megkérjük, hogy a falon lévő vonalakat, most ezzel a pálcával felezze el, akkor a neglekt ismét 

megjelenik. Itt az történt, hogy a beteg egocentrikus terét kiterjesztettük azzal, hogy a beteg fogta a pálcát, így a 

kiterjesztett egocentrikus térben már megmutatkozhatott az eredetileg meglévő periperszonális neglekt. 

16.2.1.3. 2.1.3. Motoros neglekt 

A beteg a lézióval ellenoldali térfélre nem indít mozgásokat a lézióval ipszilaterális kezével, illetve, ha az 

ellenoldali keze-lába nem béna, azokkal nem végez mozgásokat. Ez a direkcionális hipokinetizmus. 

Tekintésbénulás szintén nagyon gyakori. Jobb féltekei léziónál a szemek jobbra néznek, felszólításra ugyan 

mozgatja a szemét, spontán módon azonban nem váltja a tekintetét a kontralaterális térfélre. 

16.2.1.4. 2.1.4. Reprezentációs neglekt 

A vizuális térhez kapcsolódó tünetek mellett, az elképzelt térre is kialakulhat neglekt, melyet reprezentációs 

neglektnek hívunk. Ezt először Bisiach és Luzzatti 1978-ban demonstrálta: vizsgálatukban a jobb félteke sérült 

olasz betegeknek, az általuk ismert Piazza del Duomo térről kellett leírást adniuk. Elképzelték, hogy a tér északi 

sarkában állva milyen tárgyakat és épületeket látnak lelki szemük előtt. A páciensek nem tudták felidézni a tér 

bal oldalán található épületeket és tárgyakat. Ezt követően megfordították a betegek nézőpontját, a tér mentális 

reprezentációja így megváltozott, ebben a helyzetben a déli nézőpontból kellett elképzelniük a teret. Annak 

ellenére, hogy korábban részletes beszámolót adtak a mostani nézőpontjukból jobb oldalra eső térrész tárgyairól, 

épületeiről, ezt most nem tudták megismételni, mert képzeleti terükben a korábbi jobb oldali tárgyak most a bal 

oldalon szerepeltek. Tehát a betegek sem az első, sem a második, megfordított nézőpontú feladatban nem tudták 

mozgósítani a tér bal oldalára vonatkozó reprezentációikat. Ez a vizsgálat arról árulkodik, hogy a tér mindkét 

felével kapcsolatos információ tárolva van a memóriában, csak a jobb féltekei sérülést követően a beteg nem 

tudja előhívni ezt az információt. Bisiach és Lizzatti eredményeit egy francia vizsgálat is megerősítette. A 

francia neglektes betegeknek el kellett képzelniük Franciaország térképét (először dél-észak, majd észak-dél 

irányban), majd ezután városok neveit kellett nekik felidézniük. A dél-észak irányú térkép jobb oldalán a 

betegek több várost tudtak felidézni, mint a térkép bal oldalán. Ha megfordítatták a betegekkel a mentális 

térképet (észak-dél irányú), akkor az olasz vizsgálatnak megfelelő eredményeket kaptak. Az eredeti nézőpontú 

mentális térképben megnevezett városok eltűntek, mivel ezek most a térkép bal oldalára kerültek. 

A reprezentációs neglekt rajzolási feladatokban is megmutatkozik. A betegek nem tudnak fejből órát rajzolni. 

Klasszikus esetben a beteg az óra bal felét elhagyja, oda nem írja be a számokat, nem rajzolja be a mutatókat. 

Gyakoribb azonban az, hogy a betegek az óra bal felső negyedét nem rajzolják meg. 
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Hasonló deficitet találunk, ha megkérjük a betegeket, hogy rajzoljanak le egy velük szembe néző arcot, majd 

egy jobbra és egy balra néző arcot. A jobbra néző arcok megrajzolása általában megfelelő szokott lenni, míg a 

vele szembe néző (tükörarc), bal arc megrajzolásánál az arc szerkezeti elemei szétesnek. Általában a balra néző 

arcoknál a szemek és a szájak elhelyezkedése nem megfelelő, az egész arc struktúrája torzult. 

A fentiekben ismertettük, hogy a téri hemineglektes betegeknél az allocentrikus és az egocentrikus tünetek 

megjelenése disszociálódhat. Mindez igaz a reprezentációs neglektre is. Vannak olyan betegeink, ahol csak 

perceptuális szinten van gond (hozzák a klasszikus neglekt tünettant), és reprezentációs szinten nem nyilvánul 

meg a deficit, míg más betegeknél pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. Tehát a reprezentációs és perceptuális 

neglekt is disszociálódhat. 

16.2.1.5. 2.1.5. Szenzoros kioltás jelenség 

A szenzoros kioltás jelensége önmagában is előforduló tünet, azonban gyakran társul a téri hemineglekthez. 

Legegyszerűbb a taktilis szinten történő vizsgálat. A beteget arra kérjük, hogy tegye az asztalra mindkét kezét, 

csukja be a szemét és mondja meg, hogy melyik kezét érintettük meg. Többször külön megérintjük a jobb és a 

bal kezet, majd párszor egyszerre a mindkettőt. A külön érintést a beteg jól regisztrálja, mind a jobb, mind bal 

kezén, viszont az egyszerre érintésnél csak a jobb kezén érzi az érintést. Egyszerre a két ingert nem tudja 

észlelni. Ez a jelenség vizuális és auditoros szenzoros tartományban is kiváltható. Az egyszerre bemutatott két 

inger kioltja egymás észlelését és csak az egyik ingert fogja a beteg regisztrálni. 

16.2.1.6. 2.1.6. A téri hemineglekt magtünetei 

Hosszú ideig az elméleti és a klinikai szakembereket zavarba ejtette a neglekt jelenség sokszínűsége. Sokan 

azon a véleményen voltak, hogy a neglekt nem egy egységes betegség, inkább egy heterogén jelenség, amiben 

nehezen tudunk rendet tenni. Jelenleg azonban Otto Karnath német neuropszichológus munkája nyomán 

megcsillanni látszik a remény, hogy rendet vághatunk a neglektes dzsungelben. Karnath szerint minden 

neglektes beteg rendelkezik egy magtünettel. A magtünet minden neglektes betegnél előfordul és magába 

foglalja a következő jelenséget: A beteg szemét és fejét spontán módon a lézióval azonos oldalra fordítja Ezt a 

spontán deviációt nem észleli tudatosan. Karnath szerint ez a magtünet jelzi a leginkább, hogy a beteg törzsének 

középvonala elferdült (jobbra tolódott) a neglekt kialakulása során. Valószínűleg ebből a magtünetből fakadhat 

a fentiekben felsorolt jó pár tünet. 

5.90. ábra - 2. ábra: A neglekt magtünete: A beteg a szemét és fejét spontán módon a 

lézióval azonos oldalra fordítja és tartja 
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16.3. 3. A téri hemineglekt vizsgálati lehetőségei 

Klasszikus, papír-ceruza tesztek felvétele előtt fontos a beteg megfigyelése. Hogyan öltözködik, teremt 

szemkontaktust, ül le, hogyan fekszik az ágyban, hogyan közlekedik a beteg? Megtalálható-e a magtünet? 

Enyhe neglektnél a magtünet is nagyon enyhe. A következőben felsorolásra kerül néhány teszt, melyet a 

neuropszichológus a neglekt kivizsgálás során fel szokott venni. 

16.3.1. 3.1. Vonalfelezési teszt 

A vonalfelezési teszt egyszerű papír-ceruza teszt. A beteg különböző hosszúságú, egyenes vonalak 

felezőpontjait keresi meg. Neglektes beteg a felezővonalat úgy húzza be, hogy a vonal bal része nagyobb, mint a 

jobb. A teszt továbbfejlesztett változatában különböző hosszúságú görbe vonalakat kell a betegnek elfelezni. 

16.3.1.1. 3.1.1. Áthúzási tesztek 

A legszélesebb körben alkalmazott tesztek. Könnyen felvehetők és gyorsan kivitelezhető tesztek. Az áthúzási 

teszteknél cél- és zavaró ingerek helyezkednek el az A4-es papíron. A betegnek a célingereket kell megtalálni és 

bekarikázni vagy áthúzni. Harangáthúzási tesztnél a harangokat, betűáthúzási tesztnél az „A” betűket, míg a 

csillagáthúzási tesztnél a kicsi csillagokat kell megtalálni. 

5.91. ábra - 3. ábra: Jobb félteke lézió után a beteg a csillagáthúzási tesztben csak a teszt 

bal térfelén húzta át a célingereket 
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Neglektes beteg, az egészségesekkel szemben a keresés közben jobbról balra halad, és ha a neglekt súlyos, csak 

a teszt jobb szélén találja meg a célingereket. Széleskörű használata mellett azonban ezen tesztek kiértékelése 

hosszú ideig önkényes volt, és csak arra szolgált, hogy jelezze a neglekt meglétét. A neglekt azonban nem csak 

bináris jelenség (van vagy nincs), hanem a neglekt különböző súlyosságot is mutat. Rorden és Karnath 

kifejlesztette az áthúzási tesztek új kiértékelési módszerét, mely során a neglekt súlyosságát is megadhatjuk egy 

arányszámmal. A „Center of Cancellation” (áthúzás közepe, CoC) érték az áthúzott célingerek átlagos 

horizontális helyét adja meg. A CoC érték +1 és -1 között helyezkedik el. Ha a betegnél nincs neglekt, akkor az 

érték 0. Minél súlyosabb a bal térfélre vonatkozó neglekt, az érték annál inkább közelíti a +1 értéket. Jobb 

térfélre vonatkozó neglekt esetén a CoC érték -1 felé közelít. 

5.92. ábra - 2. animáció: Áthúzási tesztekben az egészséges, átlagos személy jobbról 

balra haladva találja meg a célingereket 
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5.93. ábra - 3. animáció: Neglektes személy az áthúzási tesztben a teszt jobb oldalán, 

általában felülről lefele haladva keres 

 

16.3.1.1.1. 3.1.1.1. Órarajzolás 

A beteget megkérjük, hogy rajzoljon egy órát, írja bele a számokat, tegye bele a mutatókat és állítsa be az 

általunk meghatározott időt (pl. ¾ 3 vagy 1 óra 45 perc). Klasszikus neglektes tünet az óra bal felének 

elhagyása. Gyakoribb viszont, hogy az óra bal felső negyedét nem rajzolja meg a beteg. 

5.94. ábra - 4. ábra: Neglektes beteg órarajza 
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3.1.1.1.1. Kétfejű virág 

Egyszerű papír-ceruza teszt. A beteg elé rakott kétfejű, sematikus virágrajzot kell lemásolni. Perceptuális, 

egocentrikus neglektben a beteg a virág bal felét nem rajzolja le. Tárgy-alapú neglektben a beteg a virág 

mindkét szárát megrajzolja, de mindkét szár bal oldala hiányos. 

5.95. ábra - 5. ábra: Neglektes beteg csak a virág jobb szárát rajzolja meg 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1359  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.1.1.1.1.1. Arcrajzolás 

Neurorehabilitációs munkacsoportunk által fejlesztés alatt álló teszt. A beteget először megkérjük, hogy 

rajzoljon szemből egy arcot, majd rajzoljon két egymás felé néző arcot. Gyakori, hogy a betegek az egymás felé 

néző arcoknál a bal oldali arcot nem jól rajzolják le. Bal oldali arc morfológiája hiányos vagy szétesett, míg a 

jobb oldali arc megtartott. Érdekesség, hogy a szemből rajzolt arc sokszor jól megrajzolt. Gyakran azonban ott is 

a tapasztalható a neglektes kihagyás. 

5.96. ábra - 6. ábra: Neglektes beteg rajzai közül kitűnik, hogy az arcrajznál a bal arcfél 

megrajzolása rossz, a bal arcfél szétesett. Órarajz megfelelően megrajzolt. Míg a 

kézrajznál szintén láthatjuk a testrész reprezentáció zavarát 
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3.1.1.1.1.1.1. Fluff- teszt 

A Fluff-tesztet a neglektes személy saját testére vonatkozó, perszonális neglekt felmérésére dolgozták ki. A 

beteg testének bal oldalára 24 ingert tesznek fel (tépőzáras, kis labdák). A beteg jobb kezére nem kerül inger. A 

beteg feladata, hogy az összes célingert megtalálja a teste bal felén és leszedje azokat. A teszt érzékenyen méri a 

bal testfél hanyagolását. 

16.4. 4. A téri hemineglekt neurobiológiája 

16.4.1. 4.1. A figyelmi hálózatok neurobiológiai struktúrája és funkciója 

Az idegrendszerben nincs egyetlen figyelmi központ. Az agy több, szétosztott neurális hálózattal rendelkezik, 

melyek arról gondoskodnak, hogy a térben zajló eseményeket, illetve ott felbukkanó ingereket kiemeljük. A 

figyelem olyan kognitív funkciók gyűjtőneve, melyek az adott személyt felkészítik arra, hogy gyorsan és 

hatékonyan tudjon ezekre az ingerekre válaszolni. Ennek a funkciónak három, szeparált, de egymással 

összekötött hálózat felel meg. Ezek az arousal (alerting), orientációs (orienting), és a végrehajtó (executive 

control) hálózatok. Nézzük sorra ezen hálózatok idegrendszeri struktúráját. 

5.97. ábra - 7. ábra: Téri-figyelmi hálózat főbb egységei 
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16.4.1.1. 4.1.1. Arousal rendszer 

Elsősorban az általános éber állapotért felelős. Fontos szerepet játszik abban, hogy a személy a tér széles 

területére tudja irányítani a figyelmét. Az Aszcendáló Retikuláris Aktivációs Rendszer (ARAS) egy diffúz 

agytörzsi struktúra, mely kolinerg, noradrenerg, dopaminerg, szerotonerg transzmitter rendszerek forrása. A 

rendszer a kérgi neuronok excitabilitását segíti elő. Ennek súlyos sérülése érthető okokból kómát vált ki. A 

figyelmet két módon szabályozza. A rendszer tónusos aktivációs hatása révén biztosítja az éberséget 

(vigilancia), míg a fázisos aktiváció hozzájárul a figyelemi orientációhoz. 

A tónusos arousal rendszer a fenntartott figyelem kialakításában is szerepet játszik. A fenntartott figyelem a 

figyelemnek az a fajtája, amikor az adott személy hosszú ideig (percekig, órákig) képes a figyelmét fenntartani 

egy bizonyos cselekvés végzése miatt (sebészeti műtét, pszichoterápia). A tónusos aktivációban az ARAS 

struktúra mellett a jobb frontális lebeny, inferior parietális lebeny is szerepet játszik ezen rendszer 

működésében. A fázisos aktivációban a bal frontális lebeny és a thalamus játssza a döntő szerepet. A 

thalamusban a pulvinar az a mag, mely kiszűri a fontos információt a bennünket érő szenzoros ingerek 

tömegéből. A figyelmi reflektorfény létrehozásában játszik fontos szerepet. Feladata a szelektív figyelem 

kialakítása, és a szenzoros információ szűrése. 

16.4.1.1.1. 4.1.1.1. Orientációs hálózat 

Az orientáció nem más, mint a figyelem ráirányítása a fontos eseményre, ingerre. A figyelem orientálásában egy 

dorsalis fronto-parietalis hálózat vesz részt. Ez magába foglalja a bilaterális intraparietalis sulcust és a 

frontális szemmezőt, valamint a colliculus superiort. Ez a dorsalis hálózat lenne felelős a figyelemnek új 

ingerre való ráirányításáért. Akkor, amikor a figyelmet fel kell szabadítani (el kell szakítani a régi ingertől) és 

egy újabb inger felé kell irányítani, akkor az úgynevezett ventrális figyelmi hálózat aktív. A ventrális figyelmi 

hálózat tartalmazza a temporoparietalis junkciót, inferior és középső frontális gyrust. Friss vizsgálati 

eredmények szerint a temporo-parietalis junckió az akaratlagos figyelem irányításában vesz részt. 

4.1.1.1.1. Végrehajtó kontroll 

A végrehajtó, executive kontroll kialakításában a dorsolateralis prefrontális lebeny a fő struktúra. Emellett az 

anterior cingulum is szerepet játszik a figyelmi funkciók monitorozásában és kontrolljában. Ez a struktúra a 

corpus callosum és a kéreg között elhelyezkedő C-alakú anatómiai képlet. A figyelemkontroll mellett 
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emocionális tartalommal látja el a figyelmi aktivációt. Az emocionális tartalom mellett a viselkedési válasz 

indításában is szerepet játszik, ha a válasz kivitelezése tudatos erőfeszítést igényel. 

16.4.2. 4.2. A neglektet kialakító lézió elhelyezkedése 

A téri hemineglekt kialakulása gyakoribb a jobb félteke figyelmi hálózatának sérülése után. A jelenlegi 

vizsgálatok eredményei megmutatják, hogy a fentebb tárgyalt téri-figyelmi hálózat mely elemeinek kiesése 

okozza a téri hemineglektet. Már szó volt arról, hogy ugyan a neglekt heterogén tünetcsoport, a neglekt 

szindróma központi eleme a magtünet. A magtünetet mutató neglektes betegek agyának tüzetes mágneses 

rezonencia vizsgálata feltárta a magtünet mögött rejlő léziók helyét. A leggyakrabban a jobb temporo-parietalis 

junkció és a jobb inferior parietalis lebeny, a jobb szuperior és középső temporalis cortex, valamint a jobb 

insula, jobb ventrolateralis prefrontalis cortex sérülése után látjuk a hemineglekt magtünetét. Ez a jobb 

féltekében elhelyezkedő, ventralis figyelmi hálózat megfeleltethető a bal féleteke beszédértésért és 

produkciójáért felelős hálózatnak. A bal félteke szuperior temporalis lebeny-inferior parietalis lebeny-inferior 

prefrontalis lebeny hálózat sérülése a beszédzavarok (afáziák) különböző fajtáját okozza. Jellegzetes a bal 

inferior parietalis lebeny (angularis gyrus) sérülése, mely a Gerstmann szindrómát hozza létre. A Gerstmann 

szindrómában a beteg a következő tüneteket mutatja: jobb-bal tévesztés, akalkúlia, ujjagnózia, agráfia, ritkább 

esetben alexia is társul hozzá. A Gerstmann szindrómában nincs téri hemineglekt. 

A ventralis figyelmi hálózat kérgi területeit kiterjedt subcortalis rostrendszer köti össze. A superior 

longitudinalis fasciculus és a superior occipitofrontalis fasciculus összekapcsolja az inferior parietalis lebenyt a 

lateralis prefrontalis lebennyel. A fasciculus arcuatus, az inferior occipitofrontalis fasciculus, a capsula externa 

köti össze a superior temporalis lebenyt a lateralis prefrontalis lebennyel. A temporo-parietalis junkciót a 

középső longitudinális fasciculus köti össze a superior és középső temporalis lebennyel. Karnath szerint ez a 

rostrendszer és cortikalis területek képezik a téri figyelemért felelős perisylviusi neurális hálózatot. Ezen terület 

egyfajta konvergenciazóna (lásd szemantikus memória neurobiológiai háterre), ahol a vizuális, taktilis, 

proprioceptív, auditoros, vesztibuláris, occulomotoros, mozgási és motivációs inputok egységes egocentrikus 

téri reprezentáció megszervezésébe integrálódnak. A ventrális figyelmi hálózat működése során információt 

kapunk testünk, testrészeink elhelyezkedéséről, mozgásáról, mely hozzáigazítja testünk pozícióját a külső tér 

igényeihez. Néhány esetben a pulvinar, nucleus caudatus, illetve a pulvinar sérülése is kiváltja a téri 

hemineglektet. A klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ezen subcorticalis thalamicus és bazalis ganglion 

sérülések nem önmagukban okoznak neglektet. Inkább arról van szó, hogy ezen területek sérülése a 

strukturálisan intakt perisylviusi, ventrális figyelmi hálózat funkciójának csökkenését okozza. Perfúzió-súlyozott 

képalkotó eljárás kimutatta, hogy a jobb bazalis ganglion stroke a ventralis figyelmi háló csökkent perfúziójával 

jár. A jobb bazalis ganglion sérülése a cortikalis hálózat diszfunkciójával jár együtt. A jobb ventrális figyelmi 

hálózat sérülése a klasszikus, egocentrikus referenciakeretet érintő neglektet okozza, míg a jobb középső és alsó 

temporalis lebeny, valamint a jobb parahippocampus léziója az allocentrikus vagy tárgy-alapú neglekt 

létrejöttében felelős. 

16.5. 5. A téri hemineglekt kialakulásának oka 

A téri hemineglekt kialakulásának kérdése vita tárgya a neuropszichológiában. Számos elmélet verseng a 

magyarázatért. A következőkben röviden áttekintjük ezeket az elméleteket és az áttekintés végén megpróbáljuk 

kiemelni, hogy mi a közös az alább felsorolt magyarázatokban. 

16.5.1. 5.1. Figyelem eloszlás elmélet 

A figyelmi eloszlás elmélet szerint a két félteke különbözőképpen figyel a test középvonalától balra és jobbra 

eső két térfélre. A két félteke eltérő figyelmi orientációs vektorral rendelkezik. Az eredeti nézet szerint a bal 

félteke csak a jobb, míg a jobb félteke csak a bal térfélre figyelne. Az elmélet azonban nem magyarázza meg, 

hogy miért nincs neglekt a bal féltekei léziót követően. A magyarázatot finomították, és az új elmélet szerint a 

jobb félteke mind a bal, mind jobb térfélre figyel, míg a bal félteke csak a jobb térfélre irányítja a figyelmet. 

Jobb oldali lézió esetében a beteg jobb féltekei figyelmi orientációs vektora kiesik. Nem jön létre a jobb félteke 

jobb és bal térre vonatkozó figyelmi aktivációja. Azonban a bal félteke aktivitása megfelelő, így annak jobb 

térfélre vonatkozó figyelmi orientációja megmarad. Tehát a beteg a jobb térfélre tud figyelni, a bal félteke 

„pótló” aktivitása miatt. A vektorelmélet diszkrét figyelmi kapacitást feltételez. Tovább fejlesztett elméletek 

inkább a figyelem orientációjának eloszlását feltételezik. Ebből a szempontból a jobb félteke szintén mind a 

jobb és bal térre irányítja a figyelmet, de figyelemi kapacitása a tér felett harang-görbe szerű eloszlást mutat, 

míg a bal félteke figyelmi kapacitása elsősorban a bal térfélben ad egy nagyobb csúcsot. A két félteke figyelmi 

eloszlása összeadódik, és egy jellegzetes kétpúpú eloszlást ad. Ha a jobb félteke kiesik, az általa képviselt 
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nagyobb, mindkét térfél felett eloszló figyelmi kapacitása kiesik, így hangsúlyosabbá válik a bal félteke bal 

térfélre eltolódó figyelme. 

5.98. ábra - 4. animáció: A figyelem eloszlás elmélete szerint, a jobb félteke csak a bal 

térfélre figyel. Így a jobb féltekei lézió kiiktatja a bal térfélre irányuló figyelmet 

 

16.5.1.1. 5.1.1. Transzformációs elmélet 

Az elmélet azt mondja ki, hogy a neglekt során a szenzoros input motoros outputba való transzformációja 

szenved zavart. Ennek a zavarnak a következtében a neglektes beteg nem képes a megfelelő téri 

referenciakereteket kialakítani. A betegnél főleg az egocentrikus referenciakeret kódolása változik meg. Ekkor 

az „egyenesen előre” tengely nem 0 foknál indul, hanem az ipszilaterális oldal fele tolódik. Ez az elmélet 

megmagyarázza a neglekt során kialakuló magtünetet. 

16.5.1.1.1. 5.1.1.1. Cerebrális egyensúly elmélet 

A cerebrális egyensúly elmélet szerint a két féltekében lévő figyelmi hálózat aktivitása egyensúlyban van 

egészséges embernél. Míg az eloszlás és transzformációs elméletek nézete szerint a figyelemirányítás a hálózat 

abszolút aktivitási szintjéből származik, addig az egyensúly elmélet szerint a figyelemirányítás a két félteke, 

valamint a féltekékben a cortikalis-subcortikalis neurális hálózat közötti aktivitási egyensúlyból származik. A 

téri hemineglekt során ez az egyensúly megbomlik. A jobb félteke téri figyelemre specializálódott működése 

kiesik vagy csökken. Az egyensúly a bal félteke aktivitása felé tolódik el. Az egyensúly elmélet megmagyarázza 

a neglektben tapasztalt kalorikus ingerlés jelenségét. Jobb féltekei lézió esetében, a bal fülbe fecskendezett 

hideg víz, vagy a lézióval azonos oldali fülbe fecskendezett meleg víz a szemek kontralaterális térbe való 

tónusos deviációját hozzák létre, ami megszünteti a betegnél a kontralaterális térre való hanyagolást. Addig, míg 

a kaloriás nystagmus fennáll a betegnél a neglekt megszűnik. Valószínűsíthető, hogy a nystagmus alatt a bal 

félteke hangsúlyosabb működését csökkentjük, így a cerebrális egyensúly rövid időre helyreáll. A cerebrális 

egyensúly elmélete azt a paradox jelenséget is megmagyarázza, hogy jobb féltekei lézió után, ha a beteg később 

bal subcortikalis léziót szenved, akkor a neglekt eltűnik nála. Elsőként James Sprague írta le a jelenséget 

állatkísérletben (Sprague-hatás). Macska jobb posterior kérgét sértve az állat a bal térfelére neglektes lesz, ha 

ezután a bal colliculus superiorban léziót alakított ki, a neglekt az állatban eltűnt. A hatást a subcortikalis 

területek interhemiszferiális versengésének tudható be. Újabb eredmények azt mutatják, hogy a cortikalis 

sérülés a subcortikalis struktúrákra nézve toxikus hatással bír. Weddel leírt egy esetet, melynél a betegnek jobb 

oldali frontalis tumora volt, ami bal oldali neglekttel járt. Később a tumor a betegnél bal oldali colliculus 

superior léziót okozott, ami megszüntette a neglektet. Később egy másik esetet is leírtak, ahol a beteg jobb 

parietalis stroke és bal neglekt után jobb frontalis stroke-ot kapott, és a neglektje eltűnt. 
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5.1.1.1.1. Reprezentációs elmélet 

A repzetentációs elmélet szerint a hemineglekt kialakulásának hátterében a személyt körülvevő tér 

rekonstrukciójának és reprezentációjának sérülése áll. Ez az elmélet azt feltételezi, hogy minden szenzoros 

esemény reprezentációval bír. Ez a mentális reprezentáció aktivizálódik a szenzoros ingerekre vagy memória 

nyomok előhívására. Egyfajta reprezentációs tér alakul ki a fejünkben. Ez a reprezentációs tér kódolása és 

dekódolása szenved zavart a neglektes betegekben. A bal oldali reprezentációs tér nagyobb hangsúlyt kap a téri 

hemineglektben, mint a jobb oldali reprezentációs tér. A neglektes beteg nem tudja előhívni a bal térre 

vonatkozó reprezentációit a bal téri reprezentációk „összezsugorodása” miatt. Tulajdonképpen, a téri 

hemineglektes beteg hemi-amnéziás a bal terére. Az elmélet továbbgondolása felvetette, hogy a tér 

reprezentációjának kialakulásában a test mozgási információja fontos szerepet játszik. A téri reprezentáció, az 

adott téri szektor felé pozícionált cselekvések által, motorosan kódolódik. Ebben a premotoros cortikalis 

struktúrák vennének részt. Ezen struktúrák léziója az adott téri szektor felé irányított téri reprezentáció kiesését 

okozza. Mivel a lézióval ellenoldali mozgás és figyelem szorosan összekapcsolt, ez az elmélet megmagyarázza 

a téri hemineglekt figyelmi és motoros tüneteinek egy részét. 

A fenti elméleteket áttekintve szembetűnik, hogy még mindig sok a megválaszolatlan kérdés a hemineglekt 

tárgykörében. Az azonban egyértelmű, hogy a jobb félteke sérülése hozza létre leginkább a téri figyelem 

zavarát. A neglekt során a téri figyelmi hálózat aktivációs eloszlása megváltozik, erőteljesen jobbra tolódik. A 

léziót követően a jobb oldali hálózat szenzoros és motoros komponenseinek működése nagy fokban 

megváltozik, így beteg nem indít kereső magatartást a bal térfelébe, illetve a bal térfélre irányuló figyelme 

hiánya következtében nem veszi észre az ott megjelenő szenzoros ingereket. A téri hemineglekt azonban nem 

minden-vagy-semmi jellegű. A lézióval ellenoldali figyelem nem tűnik el, csak megváltozik. A neglektnél 

számos lehetőség van ami modulálja a neglekt szintjét. 

16.6. 6. Neglektet moduláló tényezők 

A téri hemineglektet befolyásoló tényezők közül a kalorikus ingerlést már bemutattuk. Kontralateralis fülbe 

fecskendezett hideg vagy az ipszilateralis fülbe bejutatott meleg víz rövid időre megszünteti a neglektet. 

Nemcsak a neglekt szenzoros komponensét szünteti meg, hanem feljavítja a beteg testi reprezentációját, illetve 

megszünteti az anosognosiat is. A hatás körülbelül tíz percig tart. A nystagmus múlásával a neglekt is visszajön. 

Egy másik moduláló lehetőség, ha a beteget felszólítják, hogy indítson keresést a bal térfélen. Ez lehet egy 

egyszerű verbális parancs, vagy egy jelzés a teszt bal felén. Olvasási tesztben a sorok bal oldalának megjelölése 

segíthet a neglektes betegeknek. Ilyenkor az újabb sor olvasása előtt a betegnek meg kell keresnie a jelölést. A 

lézióval ellenoldali nyakizom vibrációja is javít a neglekten, csökkenti az ellenoldali térfélben történő keresés 

során az ingerek kihagyását. Hasonló hatása van a fej, illetve a törzs bal térfél felé történő szelektív rotációjának 

is. Emlékezzünk rá, hogy a neglekt magtünetében a beteg spontán jobb felé fordítja a fejét és a törzsét. 

Valószínű, hogy a bal térfél felé való rotáció megváltoztatja, időlegesen helyreállítja a beteg egocentrikus 

referenciakeretét. Ezt használja ki a prizmahasználat is. Ennél a modulációnál a betegek olyan szemüveget 

hordanak, mely eltorzítja a vizuális látóterüket, ezzel a szemüveg behozza a betegnek a bal látóterét. Jelenleg 

beható vizsgálatok folynak a prizmás szemüveg rehabilitációban történő alkalmazhatóságának felmérésére. Ha a 

bal térfélben az inger feltűnése előtt hangos jelző ingert adunk, ez, megemelve a beteg fázikus figyelmét 

(arousal), szintén javítja a neglektet. A figyelem fázikus, rövid idejű emelése mögött a dopaminszint fázikus 

emelkedése állhat. Ezzel köthető össze az az eredmény, hogy dopamin agonista rotigotine időlegesen megemeli 

a dopaminszintet, ezzel együtt javítja a szelektív figyelmet és az ingerkeresési teljesítményt a neglektes 

betegeknél. A neglektes betegek bal kezének transzkután elektroneurális stimulációja (TENS) is csökkenti a téri 

hemineglekt súlyosságát. Itt is az valószínűsíthető, hogy a TENS megnöveli a betegek arousal szintjét, ami 

javítja a szelektív figyelmet ezen betegeknél. 

16.7. 7. A neglekt szindróma rehabilitációja 

A múlt évszázad kilencvenes éveiben, köszönhetően az Agy Évtizedének, jelentős szemléletváltozáson ment 

keresztül az agyról alkotott képünk. Az Agy Évtizede jelölte azt a kutatási mozgalmat, mely során jelentős pénzt 

áldoztak az idegrendszer kutatására. Ennek a mozgalomnak köszönhető, hogy manapság rutinszerűen 

alkalmazzuk a strukturális és funkcionális MR vizsgálatokat a neurológiai, idegsebészeti és pszichiátriai 

klinikumban. Az Agy Évtizedének egyik gyümölcse az volt, hogy rájöttünk, a felnőttek agya képes megújítani 

saját magát. Bizonyos helyzetekben megváltoztatja összeköttetéseit, sőt képes új sejteket is létrehozni. A 

hippocampus gyrus dentatusában új sejtek termelődnek a tanulás során. Az agy saját magát megújító képessége 

a neurális plaszticitás néven került be a köztudatba (lásd a tankönyv plaszticitás fejezete). A felnőtt agy 

plasztikussága lehet az egyik lehetőség az agyat ért lézió során kialakuló sejtpusztulás ellensúlyozására. Az agy 
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kijavítási képességét az orosz neuropszichológus, Luria, mint funkcionális reorganizációt írta le. A funkcionális 

reorganizáció során az épen maradt területek strukturálisan és funkcionálisan átrendeződnek, és ez által átveszik 

a kiesett terület funkcióját. Mindez elméleti alapot biztosít arra, hogy a jobb féltekei léziót követő téri 

hemineglekt szindrómája gyógyítható lehet. 

Klinikai megfigyelés, hogy a betegek nagy többsége spontán javulást mutat. Főleg a nagyon ritka jobb térfélre 

korlátozódó téri hemineglekt javul látványosan. De a klasszikus eseteknél is látjuk ezt a látványos feljavulást, ha 

a neglekt nem volt súlyos. Egy 21 hetes utánkövetéses vizsgálat kimutatta, hogy a betegeknél a vizsgálati 

periódus végén a téri hanyagolás a mindennapi élethelyzetekben jelentősen javult, ugyanakkor finom, kísérleti 

tesztek alatt még mindig kimutatható volt a téri figyelem zavara. Ha a jobb féltekei léziót követő téri figyelmi 

zavar hosszú ideig fennáll, a beteg a gyógyulás során megtanulja kompenzálni. Valószínű, hogy a tudatos 

kontrollt végző frontális területek kompenzálják a hátsó figyelmi területek kiesését. A rehabilitáció folyamata 

során a betegeket rá kell venni, hogy tudatosan figyeljenek a hanyagolt, lézióval ellenoldali térfelére. Ez 

szisztematikus tanulást és jelentős mentális erőfeszítést igényel a beteg részéről. Az akaratlagos kontrollt 

azonban megzavarhatja, ha betegnek egyszerre több dologra kell odafigyelni. Ilyenkor a neglekt 

kompenzálására használt tudatos figyelem csökkenhet. Ekkor a téri figyelem újbóli romlását tapasztaljuk. 

Szintén ugyanezt tapasztaljuk, hogy ha a beteg fáradt vagy nagyon szorong. A neglekt kompenzálására 

létrehozott tudatos figyelmi kapacitás ilyenkor is olyannyira lecsökkenhet, hogy ismét neglektessé válhat a 

személy. 

Amellett, hogy a betegek nagy részénél látunk spontán javulást, mindenképpen rehabilitációs protokollt kell 

kialakítani a neglekt szindrómás betegnél. A rehabilitációs protokoll felépítése követi a neglekt szindrómában 

megtalálható tüneteket. A leggyakrabban használt feladatok közé tartozik a téri-vizuális keresés javítása. A 

beteg előtt az asztalon vagy a komputer monitor képernyőjén szétszórt céltárgyakat kell megtalálni. A vizuális 

keresési feladat feljavítja a térben történő figyelmi pásztázást, csökkenti az olvasási neglektet és javítja a 

vonalfelezési teszt kivitelezését. Hátránya, hogy csak a percepció vizuális tárgykörére koncentrál, így nem hoz 

javulást a hallási vagy a tapintási neglektben. Ezen kívül jelentős erőfeszítést, elköteleződést és időt igényel a 

betegtől és a rehabilitációt végző neuropszichológustól. A nyakizom vibrációs kezelés a lézióval ellenoldali 

nyakizmok elektromos vagy mechanikus ingerlésével csökkenti a neglektet, szinte minden modalitásban. A bal 

nyakizmok vibrációja egy szenzoros illúziót hoz létre, a beteg úgy érzi, hogy a feje jobbra, míg a törzse balra 

csavarodik. Az illúzió átmeneti ideig csökkenti a bal térfél hanyagolását. Kombinált vizuális exploráció és 

nyakizom vibráció jelentősen javíthatja a beteg térben végzett mozgásait (kerekesszék hajtása, öltözködés, 

ágyból való felkelés). A prizma adaptáció egy másik eljárás, mely beható vizsgálatok tárgya. A beteg egy olyan 

szemüveget hord pár percig, mely a beteg vizuális terét jobb felé tolja el. Minden tárgy bizonyos fokban jobbra 

helyezkedik el a beteg látóterében a rendes pozícióhoz képest. A betegnek ekkor bizonyos mértékben terének 

bal oldala felé kell nyúlnia. Mikor hozzászokott az így torzított világhoz, a szemüveg levétele után a beteg 

testének középvonala balra fordul, így a beteg balra fog nézni (megszűnik a neglekt magtünete). A prizma 

előnye, hogy pár perces hordás akár két órás javulást hozhat a betegnél. Egy másik, ígéretes, még kísérleti 

fázisban lévő terápiafajta az úgynevezett tükörterápia. A tükörterápiában egy tükröt helyeznek a beteg testének 

középső, szaggitális síkjába. A tükörben a beteg jobb testfelét látja tükröződni. A tükrözött, jobb kezet a beteg 

úgy látja, mintha az a bal keze lenne. Ez az illúzió a beteg jobb féltekéjét megdolgoztatja és így javít a 

kontralaterális végtagok mozgásán. Mivel a fenti rehabilitációs mechanizmusok csak átmenetileg hoznak 

javulást, ezért ezeket kombinálva, többször ismételve szokták alkalmazni. 

A neglekt-szindróma másik fontos gyógyítási lehetősége a gyógytorna. A gyógytorna mozgási 

rehabilitációjának elsődleges támadáspontja az agysérülésen átesett beteg mozgásainak visszaállítása. A naponta 

több órában elvégzett mozgástréning során a gyógytornász a beteg extraperszonális világát is dolgoztatja. A 

betegnek aktívan kell figyelnie a testével elfoglalt terére, benne különböző feladatokat kell végrehajtani. A 

rehabilitáció további részében a beteg figyelmét a extraperszonális térről a periperszonális és perszonális térre 

visszük át. A betegnek saját teste által behatárolt világban kell feladatokat elvégezni. Tárgyakat testének bal 

oldalára helyezni vagy megtalálni, ott a tárgyakat manipulálni. A neuropszichológiai kognitív rehabilitáció során 

szintén a perszonális térben tevékenykedik a beteg, de elsősorban annak kétdimenziós világában. Ábrákat kell 

kiegészíteni, megnevezni, testrészeket, embert másolni. A beteg rá van kényszerítve a feladatok elvégzése alatt a 

tudatos figyelmi kontrollra. A beteget, ha kerekesszékben ül, aktívan tanítják a kerekesszék hajtására, ezzel 

növelve a figyelem eloszlását a tér bal oldalára, jelentősen javítva a mozgáskoordinációt is. A 

mozgáskoordináció javítása tovább enyhíti a bal térfél hanyagolását. A rehabilitáció ezen területét integráltnak 

tekinthetjük. Szenzoros és motoros információk egymásba építésével gyógyítja a neglektes figyelemzavart. 

Ma még a neglekt szindróma tökéletes gyógyítása nincs megoldva. A rehabilitációban számos technikát és 

kísérleti stádiumban lévő protokollt figyelhetünk meg, melyeknek eredményessége még vitatott. Sajnos az 

alkalmazott rehabilitációs eszközök és feladatok többsége még nem bemért, standardizált. Nem lehet tudni, 
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vajon használnak-e, és ha igen, milyen fokban. A klinikai neuropszichológia egyik feladata, hogy a 

diagnosztikát, rehabilitációt és a kutatást jelentősen kombinálja. Így neuropszichológiai kutatómunka világszerte 

tapasztalható lendületes fejlődése a rehabilitációs munka hatékonyabbá válását 

16.7.1. Tesztkérdések 

1. Mi a figyelem egyszerű definíciója? 

A. A figyelem nem más, mint amikor agyunk megragadja, kiszűri és feldolgozza a számára fontos ingereket. 

B. A figyelem nem más, mint amikor agyunk kiszűri a számára fontos ingereket. 

C. A figyelem nem más, mint mikor agyunk előhívja és szűri az emlékeket. 

D. A figyelem nem más, mint mikor az agyunk törli a számára lényegtelen információt. 

2. Mi a téri hemineglekt? 

A. A téri hemineglekt olyan heterogén tünetegyüttes, melynek közös jellemzője, hogy a beteg az 

agysérüléssel azonos oldali térfelére nem figyel. 

B. A téri hemineglekt olyan heterogén tünetegyüttes, melynek közös jellemzője, hogy a beteg mindkét 

térfelére nem figyel. 

C. A téri hemineglekt olyan heterogén tünetegyüttes, melynek közös jellemzője, hogy a beteg az 

agysérüléssel kontralaterális térfelére nem figyel. 

D. A téri hemineglekt olyan heterogén tünetegyüttes, melynek közös jellemzője, hogy a beteg az 

agysérüléssel kontralaterális térfelére figyel. 

3. Mi a bal félteke sérülése során kialakuló hemineglekt jellemzője? 

A. Enyhébb súlyosságú, gyakran maszkolja a bal félteke nyelvi specializációjából származó afázia, és 

gyorsabban gyógyul, mint a jobb féltekei lézió eredményezte klasszikus hemineglekt. 

B. Gyakran maszkolja a bal félteke nyelvi specializációjából származó afázia, és gyorsabban gyógyul, mint a 

jobb féltekei lézió eredményezte klasszikus hemineglekt. 

C. Gyorsabban gyógyul, mint a jobb féltekei lézió eredményezte klasszikus hemineglekt. 

D. A bal féleteke léziót követő téri hemineglekt súlyosabb, gyakran maszkolja a bal félteke nyelvi 

specializációjából származó afázia, és lassabban gyógyul, mint a jobb féltekei lézió eredményezte 

klasszikus hemineglekt. 

4. Miben különbözik a hemianópia a hemineglekttől? 

A. A hemianópiánál az összes modalitás érintett, a sérült és az egészséges látótér határa éles, a látótér 

pozíciója retinotópikus, valamint a beteg tudatában van a létezésének és próbálja azt kompenzálni a szem. 

B. A hemianópiánál csak a vizuális modalitás érintett, a sérült és az egészséges látótér határa elkent, a látótér 

pozíciója retinotópikus, valamint a beteg tudatában van a létezésének és próbálja azt kompenzálni a szem. 

C. A hemianópiánál csak a vizuális modalitás érintett, a sérült és az egészséges látótér határa éles, a látótér 

pozíciója nem retinotópikus, valamint a beteg tudatában van a létezésének és próbálja azt kompenzálni a 

szem. 

D. A hemianópiánál csak a vizuális modalitás érintett, a sérült és az egészséges látótér határa éles, a látótér 

pozíciója retinotópikus, valamint a beteg tudatában van a létezésének és próbálja azt kompenzálni a szem. 

5. Mi jellemzi a hemineglektben kialakuló anosognosiát? 
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A. A hemineglektben kialakuló anosognosia azt jelenti, hogy a beteg a lézióval ellenoldali testfelét nem veszi 

tudomásul. A betegben nem tudatosul, hogy az adott testfele esetleg béna. Érintett testfelét idegennek érzi, 

az idegenségérzés olyan erős lehet, hogy a beteg megpróbálja kidobni a béna kezét és lábát az ágyból. 

B. A hemineglektben kialakuló anosognosia azt jelenti, hogy a beteg a lézióval ellenoldali testfelét tudomásul 

veszi. A betegben nem tudatosul, hogy az adott testfele esetleg béna. Érintett testfelét idegennek érzi, az 

idegenségérzés olyan erős lehet, hogy a beteg megpróbálja kidobni a béna kezét és lábát az ágyból. 

C. A hemineglektben kialakuló anosognosia azt jelenti, hogy a beteg a lézióval ellenoldali testfelét nem veszi 

tudomásul. A betegben nem tudatosul, hogy az adott testfele esetleg béna. Érintett testfelét nem érzi 

idegennek. 

D. A hemineglektben kialakuló anosognosia azt jelenti, hogy a beteg a lézióval azonos oldali testfelét nem 

veszi tudomásul. 

6. Mi a motoros neglekt? 

A. A beteg a lézióval ellenoldali térfélre mozgásokat indít a lézióval ipszilaterális kezével, illetve, ha az 

ellenoldali keze-lába nem béna, azokkal nem végez mozgásokat. 

B. A beteg a lézióval ellenoldali térfélre nem indít mozgásokat a lézióval kontralateralis kezével, illetve, ha 

az ellenoldali keze-lába nem béna, azokkal nem végez mozgásokat. 

C. A beteg a lézióval ellenoldali térfélre nem indít mozgásokat a lézióval ipszilaterális kezével, illetve, ha az 

ellenoldali keze-lába nem béna, azokkal nem végez mozgásokat. 

D. A beteg a lézióval azonos oldali térfélre nem indít mozgásokat a lézióval ipszilaterális kezével, illetve, ha 

az ellenoldali keze-lába nem béna, azokkal nem végez mozgásokat. 

7. Mi a hemineglekt magtünete? 

A. A beteg a szemét spontán módon a lézióval azonos oldalra fordítja. Ezt a spontán deviációt nem észleli 

tudatosan. 

B. A beteg a fejét spontán módon a lézióval azonos oldalra fordítja. Ezt a spontán deviációt nem észleli 

tudatosan. 

C. A beteg a szemét és a fejét spontán módon a lézióval ellenoldalra fordítja. Ezt a spontán deviációt nem 

észleli tudatosan. 

D. A beteg a szemét és a fejét spontán módon a lézióval azonos oldalra fordítja. Ezt a spontán deviációt nem 

észleli tudatosan. 

8. Mire használható a Fluff-teszt? 

A. A Fluff-tesztet a neglektes személy saját testére vonatkozó, periperszonális neglekt felmérésére dolgozták 

ki. 

B. A Fluff-tesztet a neglektes személy saját testére vonatkozó, perszonális neglekt felmérésére dolgozták ki. 

C. A Fluff-tesztet a neglektes személy saját testére vonatkozó, extraperszonális neglekt felmérésére 

dolgozták ki. 

D. A Fluff-tesztet a neglektes személy saját testére vonatkozó, motoros neglekt felmérésére dolgozták ki. 

9. Milyen hálózat vesz részt a figyelem orientálásában? 

A. dorsalis fronto-parietalis hálózat 

B. ventromedialis frontalis hálózat 

C. dorsalis frontalis hálózat 
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D. ventralis parietalis hálózat 

10. Mi a Gerstmann szindróma? 

A. Gerstmann szindrómában a beteg a következő tüneteket mutatja: akalkúlia, ujjagnózia, agráfia, ritkább 

esetben alexia is társul hozzá. 

B. Gerstmann szindrómában a beteg a következő tüneteket mutatja: jobb-bal tévesztés, akalkúlia, ujjagnózia, 

ritkább esetben alexia is társul hozzá. 

C. Gerstmann szindrómában a beteg a következő tüneteket mutatja: jobb-bal tévesztés, akalkúlia, agráfia, 

ritkább esetben alexia is társul hozzá. 

D. Gerstmann szindrómában a beteg a következő tüneteket mutatja: jobb-bal tévesztés, akalkúlia, ujjagnózia, 

agráfia, ritkább esetben alexia is társul hozzá. 

11. Milyen tűnet a figyelemzavarnál a disztraktábilitás? 

A. Az ilyen beteg alig tudja elvégezni az elé tűzött feladatot, mivel mind a környezeti ingerek, mind akár 

saját gondolatai könnyen elterelik figyelmét a feladatról. 

B. Ilyen zavar nincs 

C. Az osztott figyelem zavara 

D. Az ilyen beteg alig tudja elvégezni az elé tűzött feladatot, mivel csak a saját gondolatai zavarják. 

12. Milyen zavarral jár az impulzivitás? 

A. Az impulzív beteg könnyen és gyorsan hoz hibás döntéseket és nehezen tartja fenn a figyelmet, 

koncentrációt huzamosabb ideig. 

B. Az impulzív beteg könnyen hoz jó döntéseket és nehezen tartja fenn a figyelmet, koncentrációt 

huzamosabb ideig. 

C. Az impulzív beteg könnyen és gyorsan hoz hibás döntéseket. 

D. Az impulzív beteg könnyen és gyorsan hoz hibás döntéseket és könnyen tartja fenn a figyelmet, 

koncentrációt huzamosabb ideig. 

13. Mi a szenzoros kioltás jelensége? 

A. Az egyik inger integrációja hiányzik. 

B. Az egyszerre bemutatott két inger kioltja egymás észlelését és csak az egyik ingert fogja a beteg 

regisztrálni. 

C. A külön bemutatott két inger kioltja egymás észlelését és csak az egyik ingert fogja a beteg regisztrálni. 

D. Az egyszerre bemutatott két inger nem oltja ki egymás észlelését és csak az egyik ingert fogja a beteg 

regisztrálni. 

14. Mely teszttel vizsgálható a neglekt jelenség? 

A. 15 szó teszt 

B. Áthúzási teszt 

C. Boston megnevezési teszt 

D. Benton vizuális retenciós teszt 

15. A ventrális figyelmi háló működése milyen információt szolgáltat? 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1369  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. A ventrális figyelmi hálózat működése során információt kapunk a vizuális rendszerről. 

B. A ventrális figyelmi hálózat működése során csak a mozgásról kapunk információt. 

C. A ventrális figyelmi hálózat működése során információt kapunk testünk, testrészeink elhelyezkedéséről, 

mozgásáról, mely hozzáigazítja testünk pozícióját a külső tér igényeihez. 

D. A dorzális rendszer bemenetéről kapunk információt. 
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17. 5.q. Agyi plaszticitás gyermek- és felnőttkorban. – 
Feldmann Ádám 50%, Nagy Alexandra 50% [Szakmai 
lektor: Molnár Péter] 

17.1. 1. Bevezetés: az agyi plaszticitás jelensége 

A plaszticitás a központi idegrendszer egyik kiemelkedő jelensége, mely lehetővé teszi különféle készségek 

elsajátítását, az információ megőrzését, a neurális hálózatok átszerveződését a környezeti ingerre adott 

válaszként, és hozzájárul az agyi és gerincvelői sérülésekből való felépüléshez (Johnston, 2009). Vagyis az agy 

anatómiai és funkcionális változásra való képességét nevezzük plaszticitásnak. Az agy különféle rendszerei 

egymáshoz kapcsolódó idegsejtekből épülnek fel neuronhálózatokat alkotva, s ha a hálózatok egyes pályái 

zavart szenvednek, más korábban használt pályákat igénybe véve kerülhetők meg. A másodlagos idegpályák az 

aktiválásuk révén egyre erősebbekké válnak, ezáltal az agy újraszervezheti önmagát (Doidge, 2007). 

17.1.1. 1.1. A jelenség történeti gyökerei 

A plaszticitás fogalma több mint egy évszázada jelen van az agykutatás területén azon jelenségre utalva, amely 

lehetővé teszi a neurális változások létrejöttét az agyban, amelyek által a viselkedési mintázatok módosíthatókká 

válnak mind rövid, mind hosszú távon. 

William James volt az első, aki felvetette az agyi plaszticitás problémáját a „ A pszichológia alapelvei” című, 

1890-ben megjelent munkájában. James egészen modern perspektívából közelítette meg a kérdést: kapcsolatot 

tételezett fel a plaszticitás és viselkedéses szokások között, és úgy vélte, hogy bizonyos agyi pályák az ismételt 

használat hatására megszilárdulnak. Bár még nem rendelkezett a szinapszis fogalmával és a hozzá kapcsolódó 

anatómiai háttérismeretekkel, mégis két jelentős elméletet is felvázolt. Először is a neurális pályák a használatuk 

esetén vagy formálódnak, vagy pedig megnyílnak, másrészt az egyidejűleg aktív neuronok közt funkcionális 

kapcsolat alakul ki (Berlucchi és Buchtel, 2008). Cajal ehhez kapcsolódóan 1894-ben ugyancsak felvetette, 

hogy tanulási folyamatok során szükséges a neuronok közti új kapcsolatok létrejötte. Pár évvel később, 1897-

ben Sherrington volt az a kutató, aki a szinapszis fogalmát bevezette és azt a készüléket azonosította vele, amely 

a neurális útvonalak közti transzmisszióért felelős. Azonban ő mindezt nem hozta összefüggésbe a tanulási 

folyamatokkal. Négy évvel korábban a szinapszis, mint kifejezés megjelenése előtt egy olaszországi 

neuropszichiáter, Eugenio Tanzi már úgy gondolta, hogy az asszociatív memória és a gyakorlásfüggő motoros 
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készségek a szinaptikus transzmisszió lokalizált facilitációjától függnek, vagyis az adott terület szinaptikus 

jelátvitelének serkentésétől. 

Tanzi hipotézisére alapozva Ernesto Lugaro alkalmazta először a plaszticitás fogalmát 1906-ban, valamint úgy 

vélte, hogy a szinaptikus transzmisszió kémiai természetű. Elmondható tehát, hogy Tanzi tanuláselméletét és a 

plaszticitás terminusát összekötve Lugaro volt az első, aki a szinaptikus módosíthatóság jelenségét 

plaszticitásként azonosította (Berlucchi és Buchtel, 2008). 

A témához fűződő kiemelkedő munkássága miatt Donald Hebb nevét érdemes még kiemelni, aki megfigyelések 

alapján próbálta igazolni, hogy a neurális konnekciók tapasztalat által erősödnek meg vagy alakulnak át. 

Vizsgálatában megfigyelte, hogy azok a patkányok, amelyek szabadon, korlátozások nélkül mozoghattak, 

jobban tanultak és memóriakapacitásuk is nagyobbnak bizonyult, szemben azokkal a társaikkal, akik korlátozott 

laboratóriumi környezetben éltek. Azóta több tanulmány igazolta, hogy az aktivitást stimuláló környezetnek 

számos hatása van az agyra, mint például a neurális kapcsolatok emelkedett száma (Johansson, 2004). 

Általában kétféle plaszticitásformát különböztetünk meg: egyrészt beszélhetünk strukturális plaszticitásról. 

Ebben az esetben a strukturális, szinaptikus plaszticitás a neurális hálózaton belül jön létre, és a központi 

idegrendszeri változásokért felelős, amelyek elősegítik a tanulást és erősítik a memóriafolyamatokat. Másrészt 

létezik funkcionális plaszticitás, amely egy viselkedéses mechanizmus a kompetenciák és készségek 

megszerzésében (Dennis, 2000). 

A neuroplaszticitás jelensége rámutat arra, hogy az agy nem merev szerkezet, képlékenyebb, mint azt gondoltuk 

volna, viszont nem szabad megfeledkeznünk paradox mivoltáról. Ugyanis a plaszticitás nemcsak 

rugalmasságunkért felelős, hanem megmerevedett viselkedésformákért, sőt akár patológiás folyamatok 

forrásaként is tekinthetünk rá (Doidge, 2007). 

17.1.2. 1.2. A plaszticitás háttérmechanizmusai 

Az agykéreg normál szerkezete a prenatális fejlődés során alakul ki a prekurzor sejtekből proliferáló 

neuronokból, amelyek a ventrikuláris zónából migrálódnak (Kalia, 2008). A migráció során az úgynevezett 

radiális gliasejtek segítik a neuronokat vándorlásukban (Czurkó, 2008). A migrációt követően kezdődik a 

dendritképződés, amikor az axonok elérik az idegsejteket, számos szinapszist és ideghálózatot alkotva. 

Prenatálisan a dendritek viszonylag alacsony számban vannak jelen, születés után azonban a szinaptogenezisnek 

nevezett jelenség során elburjánzanak. Születéskor tehát az emberi agyban a neuronok túltermelődése figyelhető 

meg, mintegy százbillió neuronnal számolva. A postnatális fejlődés során ezen neuronok szelektálódnak, vagyis 

az axonok versengenek a szinapszisképzésért. Azok, amelyek nem képeznek elegendő számú szinapszist, 

elpusztulnak a programozott sejthalál (apoptózis) nevű folyamat során (Czurkó, 2008). A folyamat során a 

kortikális neuronok száma mintegy 50%-kal csökken. A postnatális fejlődés során végül megkezdődik az agy 

strukturális érettségét is jelző myelinizáció. Az axonok myelinizációja mintegy tizenöt éves korig tart, sokszor 

belenyúlik a felnőttkorba. A folyamat alól kivételt képeznek az elsődleges szenzoros és motoros kérgi területek, 

amelyek myelinizációja már prenatálisan megkezdődik, megelőzve ezzel a komplexebb funkciók ellátásáért 

felelős kérgi területeket (Kalia, 2008). 

17.1.3. 1.3. Adaptív plaszticitás 

Érdemes tisztázni a neuroplaszticitás és szinaptikus plaszticitás fogalmait. A neuroplaszticitást agyunk azon 

jellegzetes folyamatára alkalmazzuk, amely képessé tesz minket arra, hogy tapasztalat hatására módosítsuk egy 

adott neurális hálózat funkcióját, így a tapasztalat hatása közvetett módon szabályozza az egyén érzéseit, 

gondolatait és viselkedését. Ezek a változások mind molekuláris, mind strukturális szinten megjelennek a 

környezeti ingerekre adott válaszként, és főként különféle képalkotó eljárások segítségével vizsgálhatók. 

A szinaptikus plaszticitás a szinaptikus transzmisszió erősségének módosítására vonatkozik, amely 

aktivitásfüggő. A szinaptikus plaszticitást a neurális hálózatok kialakulásának kulcstényezőjeként tartják 

számon, és megfigyelték, hogy sérülése esetén súlyos neuropszichológiai rendellenességek jelenhetnek meg. A 

plaszticitás e formájának egyik jellegzetes példája a tapasztalatok rövid távú memóriából hosszú távú 

memóriába történő konszolidációja (Kalia, 2008). 

A szinaptikus plaszticitást további két részre oszthatjuk fel: rövid és hosszú távú plaszticitásra. Mindkettő fontos 

szerepet játszik az adaptív agyi funkcionálásban az agy fejlődésének korai szakaszában. 
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A rövid távú szinaptikus plaszticitás a szinapszisok információfeldolgozását befolyásolja. Ez a tulajdonsága 

megjelenik a neuromodulátorok felszabadításában. 

A hosszú távú szinaptikus plaszticitás elsősorban a memóriafolyamatokban játszik fontos szerepet a szinaptikus 

transzmisszió hatékonyságát befolyásolva, amely a hosszú távú potenciáció és depresszió példáján keresztül 

érzékelhető (lásd később, Kalia, 2008). 

17.1.4. 1.4. Genetika és plaszticitás 

A plaszticitás mértékét a gének és a környezet közti interakciók is befolyásolják. Néhány génvariáció 

kontrollálja a szinaptikus plaszticitást és neurális fejlődést, így befolyásolva a sérülésből való felépülést is 

(Johnston, 2009). Több olyan genetikai hátterű betegségről beszélhetünk, amely súlyos mentális zavarral jár, 

látható agyi elváltozások mellett. A leginkább női populációban megjelenő Rett-szindróma hátterében például az 

X kromoszómán található gén methyl-CpG (MeCP2) fehérjéjének mutációja következtében mentális retardáció 

és súlyos motoros koordinációs zavarok jelennek meg, csökkent neurális aktivitás mellett a kortikális és 

hippocampális neuronokban (Amir et al., 1999). Ezzel szemben a Down-kórnál a 21-es kromoszóma 

megtriplázódásával enyhe vagy súlyos mentális retardáció alakul ki, hullámzó tanulási és általános 

memóriaképességek mellett. Itt a kisagyi és hippocampális neuronok számának csökkenése figyelhető meg, 

valamint a gyrus dentatus és hippocampus sérült neurogenezise a jellemző. Ugyancsak a hippocampális 

plaszticitást, hippocampushoz fűződő tanulást és memóriafolyamatokat modulálja az agyból származó 

neurotróp faktor (BDNF). Gyakori polimorfizmusa, a val66met gyenge epizodikus memóriát eredményez. 

Pezawas egy utánkövetéses vizsgálat során azt találta, hogy ezzel a polimorfizmus változattal élő személyeknél 

a hippocampus és frontális lebeny anatómiája eltért a val66val verzióval élő személyekétől, és ezek a változások 

még a felnőttkor előtt megjelentek (Pezawas, 2004). 

17.2. 2. A plaszticitás idői keretei 

A klasszikus neurológiai szemlélet szerint a felnőtt agyban már nem képződnek új neurális kapcsolatok. A 

későbbi élet során a postnatális időszakban megjelenő szinapszisok már nem, vagy alig mutatnak változást. 

Vélekedésük szerint a felnőtt agyban az idegi kapcsolatok stabilitása figyelhető meg, és ezzel magyarázható az 

agysérülések utáni kismértékű felépülés is (Czurkó, 2008). 

Kezdetben az életkorfüggő plaszticitás elmélete uralkodott: vagyis az éretlen idegrendszer adaptív funkcionális 

válasza nagyobb, mint az érett idegrendszer esetében. Ha ez a feltételezés helytálló, akkor az idegrendszeri 

léziók gyermekek esetén kisebb számú vagy kevésbé súlyos deficitet okoznak, és gyorsabb felépüléssel járnak 

együtt, mint felnőtteknél. (Dennis, 2000). 

Bizonyítékként az afázia természetét hasonlították össze stroke-os felnőtteknél, valamint diffúz, fertőzött és 

traumás agysérülésben szenvedő gyerekeknél. Az életkort figyelmen kívül hagyva elmondható, hogy az afáziás 

tünetek gyakrabban alakulnak ki traumás sérülés következtében, mint vasculáris háttérokok mellett (Dennis, 

2000). Sokszor azonban nehéz ugyanazon patológiának a funkcionális hatásait vizsgálni, hiszen példánkban is 

az arteritis következtében kialakuló stroke viszonylag gyakori felnőtteknél, de ritka a gyermekeknél. Ahhoz 

hogy a funkcionális plaszticitást megérthessük, el kell különítenünk a trauma bekövetkezésekor betöltött életkort 

és a trauma óta eltelt időt, ugyanis mindkettő eltérően befolyásolhatja a kognitív funkciókat (Dennis, 2000). 

A központi idegrendszer mind felnőttekben, mind gyerekeknél szerepet játszik a funkcionális problémák 

megoldásában, ezért valamennyi életkorban jelen kell legyen a plaszticitás. Az elmúlt több mint ötven évben az 

agy működésével kapcsolatos ismereteink átalakultak, és az agyi plaszticitásról való tudásunkat két fontos 

felfedezés módosította (Czurkó, 2008). Az egyik a „receptív mező” koncepciója, mely kifejezést Hartline 

alkotta meg 1938-ban. A fogalom különösen fontos a látási folyamatok megértésében, és a receptorok azon 

csoportjára vonatkozik, amelyek az ingerületet az érzékszervtől az agy meghatározott neuronjához juttatják. A 

receptív mezőn belül a sejt aktivitása befolyásolható, ugyanis egy sejt tulajdonképpen csak akkor aktiválható, ha 

a vizuális inger és a receptív mező illeszkedik (Sekuler és Blake, 2004). 

A másik felfedezés a „fix szenzoros térképek topográfiája”. Ide tartozik például a tonotopikusan szerveződő 

hallókéreg vagy az S1 területben a test felületének szomatotopikus reprezentációja. 

Hubel és Wiesel 1968-ban írták le részletesen a macskák és majmok vizuális receptív mezejének 

jellegzetességeit a V1 kérgi területén. A V1, azaz a primér látókéreg plaszticitása felel a binokuláris látás 

kialakulásáért, a szem dominanciaoszlopainak kifejlődésért és az orientációszelektivitásért is. 
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5.99. ábra - 1. ábra: Humán primer látókéreg 

 

Megfigyelték, hogy bevarrt félszemű kismacskáknál a bevarrt szemhez tartozó dominanciaoszlopok kisebbek 

voltak, mivel az idegi kapcsolatok fokozatosan megszűntek a bevarrt szemnél, szemben a nyitott szemmel. Az 

orientációszelektivitást tekintve macskáknál születésükkor csupán néhány sejt mutat bizonyos mértékű 

szelektivitást, majd a fejlődésük során egyre több sejtnél megjelenik. Abban az esetben azonban, amikor nem áll 

rendelkezésre megfelelő mintázatú környezet, a kismacskák orientációszelektivitása nem fejlődik ki (Czurkó, 

2008). 

1976 táján Woosley és Wann a szomatoszenzoros kéreg plaszticitásával foglalkozott újszülött egereknél. Az 

egészséges állatoknál a bajuszszőrökhöz tartozó kérgi reprezentáció nagyon pontos topográfiával rendelkezik az 

ellenoldali szenzoros kéregben. Minden bajuszszőr a szenzoros információt egy adott kérgi sejtcsoporthoz küldi. 

Ezt kérgi barrelnek nevezzük. Néhány sor bajuszszőrt eltávolítva arra jutottak, hogy az eltávolított szőrökhöz 

tartozó idegsejtek a kérgi barrelben elkezdtek válaszolni a szomszédos bajuszszőrök ingerlésére is, vagyis kérgi 

térképük megnőtt (Czurkó, 2008). 

Ekkoriban még úgy vélték, hogy a felnőtt állatokban a receptív mező struktúrája és topográfiája stabil és ellenáll 

a változásnak. 

Az 1980-as években azonban bebizonyították, hogy a felnőtt állatok neurális hálózatai is képesek bizonyos 

szintű reorganizációra perifériás sérülés után. Ma úgy gondoljuk, hogy a plaszticitás egy sokkal bonyolultabb 

jelenség, amelynél számos tényezőt figyelembe kell venni. A betegség neurológiai és viselkedéses kimenetele 

függ az egészségi állapottól, összefüggésben a biológiai rizikóval, amelyet az életkor, fejlődés, a sérülés óta 
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eltelt idő és a személyes, családi, iskolai, szociális tartalékok moderálnak. Ebben a szemléletben az életkor a 

fizikai, az agyi és a kognitív fejlődés markere is egyben. 

Minél fiatalabb életkorban sérül a központi idegrendszer, annál nagyobb lesz az egyéni vulnerabilitás 

(sérülékenység) különféle betegségekre és az azokat követő kognitív morbiditásra. A fejletlen szervezeteknél 

ugyanis hamarabb jelenhet meg valamilyen rendellenesség, melynek következtében sérülékenyebbé válnak a 

kognitív deficitekkel, szemben a kifejlett szervezetekkel (Dennis, 2000). 

Éppen ezért a funkciók longitudinális vizsgálatára volna szükség egészen a felnőttkorig, hiszen a látens vagy 

késleltetett hatások csak így érthetők meg (Dennis, 2000). 

A medicina vizsgáló eljárásainak fejlődésével fokozatosan napvilágot láttak azok az új módszerek is, amelyek a 

felnőtt emberi agyban vizsgálták a neuronok fejlődését. Úgy tűnik, hogy a főemlősök agyában több olyan terület 

is létezik, ahol a neuronok fejlődése születés után is folytatódik. Ilyen terület például a hippocampalis gyrus 

dentatus, az olfaktorikus neuronok és egyes prefrontális, inferior temporális és parietális cortexben lévő régiók 

is. (Huttenlocher, 2002). 

5.100. ábra - 1. animáció: A frontális, inferior temporális és parietális régiók 

 

17.3. 3. A funkcionális plaszticitás vizsgálatának lehetőségei 

Mint azt korábban említettük, a plaszticitás jelenségét érdemes longitudinális módon is vizsgálni. Már 

rendelkezésünkre állnak olyan non-invazív eljárások, amelyekkel megfigyelhetjük az agykéreg fejlődési 

lépéseinek folyamatát, valamint a fejlődő egyént érő hatásokra adott individuális reakciókat is. Az egyik 

legelterjedtebb non-invazív módszer az emberi agy vizsgálatára az ún. transzkraniális mágneses stimuláció 

(TMS). A TMS során elektromágneses indukció segítségével erős mágneses teret hoznak létre, amely a 

környezetében lévő vezetőkben áramot indukál. Az egyszeri ingerlés, amely milliszekundumos idősávban 

mozoghat, nem hagy maradandó nyomot, viszont az ismételt stimuláció hatása a beavatkozás után is 

fennmaradhat bizonyos időintervallumon belül. 
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A mindennapi klinikai diagnosztikai és a lehetséges terápiás alkalmazásokon túl elterjedt eszköz a kognitív 

idegtudományok eszköztárán belül is. Hatását két példával szemléltethetjük. A bal frontális cortex feletti 

ismételt mágneses stimuláció fokozhatja az analóg gondolkodást, míg az elsődleges motoros cortex ingerlésével 

egészséges önkénteseknél a motoros emlékek memóriába történő kódolása javult (Johansson, 2004). 

Az agy metabolikus folyamatainak megfigyelésére a pozitron emissziós tomográfia (PET) nyújt lehetőséget. A 

neuronok metabolikus aktivitása szoros összefüggést mutat a szinaptikus aktivitással. Normál helyzetben a 

neuronok működése a glükóz metabolizmustól függ, amely jó indikátora a neuronok anyagcsere-folyamatainak 

a különféle agyterületeken. A PET-tel megbízható képet kaphatunk a nyugalmi metabolikus szintről az agy 

kijelölt területén, valamint a regionális metabolikus aktivitásról, amelyet a szenzoros ingerléssel kiváltott agyi 

aktiváció eredményez (Huttenlocker, 2002). 

Talán a legelterjedtebb non-invazív módszer a funkcionális mágneses rezonancia alapú képalkotás, röviden az 

fMRI használata. E képalkotó eljárás során a cerebrális metabolizmus indirekt módon vizsgálható. 

Leggyakrabban alkalmazott formája a BOLD fmri. A BOLD, vagy véroxigénszint-függő szignál hátterét a 

metabolikusan aktív kérgi területen lévő vér oxy-és deoxyhemoglobin arányának lokális megváltozása képezi. 

Ez a változás, valamint a vér térfogatának és az erek volumenének lokális, ideiglenes változása együttesen 

felelős a mágneses rezonancia alapú képalkotás során létrejött és észlelt mágneses jelváltozásokért. Ezen 

eltérések együttesen képezik a BOLD szignált, amely megnövekedett metabolikus aktivitásra lokálisan 

megjelenik az MR felvételeken. Példaként említhető az ujjmozgások vizsgálata felnőtteknél. Ha egy felnőtt a 

jobb ujját mozgatja, a bal precentrális gyrus aktivitása mutatkozik fMRI vizsgálat során, a bal ujj mozgatása 

esetén pedig jobb oldali aktiváció észlelhető a precentrális gyrusban (Huttenlocker, 2002). 

17.4. 4. A fejlődő agy és környezeti hatások 

A fejlődő agyban lejátszódó plaszticitási folyamatok úgy tűnik, összefüggést mutatnak a vulnerabilitással. A 

fejlődésben lévő idegrendszert nagyobb eséllyel befolyásolják különféle környezeti tényezők, mint a kifejlett 

agyat, s ezek a hatások megnövekedett vulnerabilitás kialakulásához vezethetnek. 

Az 1960-as évek elején indítottak el két programot, amelyekkel demonstrálni szándékozták az agyi folyamatok 

módosíthatóságát. Az egyik Hubel és Wiesel korábban említett vizsgálata, a másik Rosenzweig és kollégái által 

bemutatott kísérleti elrendezés. 

Rosenzweig eredetileg a formális tréning hatását vizsgálta a patkányok problémamegoldására. Célja az agy 

kémiájában gyakorlás hatására megjelenő egyéni különbségek leírása volt, valamint a patkányok 

problémamegoldó képességének leírása laboratóriumi körülmények között. A későbbi kutatásai során eltérő 

környezeti feltételeket teremtett a feladatok megoldásához. A standard elrendezés során három állatot helyeztek 

egy megszokott laboratóriumi ketrecbe étellel és vízzel ellátva. Ettől különbözött az izolált elrendezés, amikor a 

laboratóriumi ketrecbe egy állatot helyeztek, és végül ingergazdag környezetet teremtettek, ahol 10-12 állat élt 

egy hatalmas ketrecben, különféle ingertárgyakkal, amelyeket naponta változtattak. 

Különböző életkorú patkányokat helyeztek a ketrecekbe, és eltérő ideig tartották ott őket. Hangsúlyozták, hogy a 

plasztikus változásokra és tanulásra való képesség az idősebb egyedekben is megmaradt, mégis a fiatal 

állatoknál ez sokkal gyorsabbnak és kifejezettebbnek bizonyult, továbbá kimutatták, hogy a dendritek és 

szinapszisok száma növekedést mutatott az ingergazdag környezet feltételei mellett (Rosenzweig, 1972). 

Az ingerekben gazdag környezet jelentőségét mutatják azok a megfigyelések is, amelyeket varjakkal végeztek 

(Krebs, 1989). Ez a faj különböző helyeken rejt el élelmet, hogy később felhasználja azt. Az élelmüket elrejtő 

varjak szignifikánsan nagyobb méretű hippocampussal rendelkeznek, mint azon társaik, akikre ez a fajta 

magatartás nem jellemző. Fontos azonban megemlíteni, hogy a méretbeli különbség csak a raktározás után 

jelentkezik, a fészekben élő fiókáknál még nem mutatkozik meg, és azoknál a fajtársaknál sem, akiknek nincs 

lehetőségük az étel elraktározására. Ám miután erre lehetőséget kaptak, a hippocampus mérete azonnali 

növekedésnek indult, ahogyan a patkányoknál is gyakorlás hatására. 

A fenti példák szerint a környezet tulajdonságai képesek befolyásolni a plaszticitás folyamatait, és elsősorban az 

ingergazdag környezet mutat pozitív összefüggést a plasztikus fejlődéssel. Rosenzweig és munkatársai 

kísérleteiket fiatal és felnőtt állatokra is kiterjesztették, ezzel bizonyítva, hogy felnőttek esetén is kimutatható 

plaszticitás az agyban, amely embereknél leginkább bizonyos tanulási élmények, mint például hangszeren 

történő játék elsajátítása vagy idegen nyelv tanulása során érhető tetten (Czurkó, 2008). 

17.4.1. 4.1. A fejlődő agy és plaszticitás 
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A plasztikus periódusok alatt a környezet módosításával a kérgi neuronok tulajdonságai még változtathatók. 

Ezek az ún. kritikus vagy szenzitív periódusok. A kritikus periódus arra az időintervallumra vonatkozik, amely 

alatt a szenzoros tapasztalat hosszú távú viselkedéses változásokat hoz létre (Czurkó, 2008). 

Előfordulhat azonban, hogy a kritikus periódus kitolható. Mower és munkatársai 1983-ban publikált 

munkájukban írták le a jelenséget. Macskákat neveltek sötétségben, és ennek hatását vizsgálták a vizuális 

kortexre. Az addig sötétben nevelt macskákat hat óra hosszat fénynek tették ki, és azt tapasztalták, hogy fény 

hatására beindult a vizuális rendszer fejlődése, és minden külső hatástól függetlenül végbe is ment (Czurkó, 

2008). Ugyancsak érdekes példa a madarak fajra jellemző dalának elsajátítása. A madárdal egy komplex 

kommunikációs jelzés, amely szerepet játszik mind az intra-, mind pedig az interszexuális kommunikációban, 

továbbá lehetővé teszi az egyes fajok diszkriminációját is. Kezdetben úgy vélték, ha a szenzitív periódus alatt 

megfosztják a fiókákat attól, hogy madárdalt halljanak, később már nem képesek megtanulni azt. Ám azt 

tapasztalták, hogy később is lehetséges a madárdal megtanulása, amennyiben a megfelelő madárdalt hallgatják 

(Houx, Ten Cate 1994). Ami fontos, az a dal minősége – minél természetesebb, annál jobban megtanulható 

későbbi életkorban is (Czurkó, 2008). Ezt bizonyítja néhány énekesmadárfaj is, ugyanis ők képesek 

repertoárjukat bővíteni minden egyes szaporodási időszakban. Verzijden és kollégái (2006) a zebrapintyek 

énekmintázatának generalizálódását vizsgálták, mivel esetükben is a dal elsajátítása egy korai szenzitív 

periódushoz köthető. Felnőttkorban mindkét nem ezt a dallamot preferálja az ismeretlen dalokkal szemben. Azt 

találták, hogy a madarak újszerű dalokra adott reakciója függött az előzőleg megtanult daltól. Amennyiben 

megtanították őket arra, hogy képesek legyenek differenciálni két eltérő éneket, az ismeretlen dal erősebb 

reakciót váltott ki náluk. 

A kritikus periódusra vonatkozó tanulás egyik legismertebb humán példája az anyanyelv elsajátítása. Szakértők 

szerint tökéletesen három éves korig tudják a gyerekek megtanulni saját anyanyelvüket, később egyre több 

korlát lép fel. Akcentus nélkül egy második nyelvet is elsajátíthatnak, amennyiben a tanulást hat vagy hét éves 

koruk előtt kezdik el, szemben egy felnőttel, aki erre akcentus nélkül maradéktalanul már nem képes. A nyelvre 

való fogékonyság és a nyelv általi önkifejezés akkor jelenik meg, amikor a nyelvhez tartozó kérgi területek 

szinaptikus denzitása egy éves kor körül eléri maximumát. A nyelvi területek szinapszisainak eliminációja a 

késő gyermekkorban kezdődik, és körülbelül a serdülőkor közepéig tart. Ez az az időszak, amikor a nyelvre való 

fogékonyság és plaszticitás csökken, és a serdülőkor végére a jobb agyfélteke elveszíti a legtöbb nyelvi funkció 

működéséhez szükséges képességét. 

A nyelvelsajátítás szempontjából a környezeti ingerek, mint az anyai beszéd vagy iskolai környezet nagy 

jelentőséggel bírnak. A környezetből érkező ingerek a szókincsre és nyelvtanra egyaránt hatást gyakorolnak. A 

fejlődő agy plaszticitását és a környezet fontosságát mutatja egy második nyelv elsajátítása gyermekkorban. Az 

utóbbi időben azt találták, hogy egy második nyelv elsajátításának sikeressége összefügg annak primér 

beszédközpontban való reprezentációjától (ahol az anyanyelv reprezentációival osztozik) és a fiatalabb 

életkortól, valamint sikeresebb, ha az akcentust és nyelvtant is ellenőrzik (Huttenlocher, 2002). Az életkor 

jelentősége itt abban mutatkozik meg, hogy hat hónapos kor és egy év között a hangzók diszkriminációja 

kiélesedik, vagyis az anyanyelvet képes elkülöníteni más nyelvektől, míg a nem anyanyelvű szövegre való 

érzékenység eltűnik. Valószínűleg a különböző hangzók diszkriminációjára való képtelenség akadályozza meg 

az egyént abban, hogy serdülőkor után akcentus nélkül tanuljon meg egy másik nyelvet (Huttenlocher, 2002). 

Példaként a japán nyelvet lehetne említeni. A japánok nem tudnak különbséget tenni az „r” és „l” hangzók közt, 

ők az „l” hangot is „r”-nek hallják, mivel az „l” mássalhangzó nem létezik a nyelvükben. 

Mi történik azonban akkor, ha a gyermeket korai időszakban örökbe fogadja egy más nyelven beszélő család? 

Pallier és munkatársai (2003) olyan koreai felnőtteket kerestek, akiket francia családok adoptáltak életük korai 

szakaszában. Az adoptált személyek nem tudtak különbséget tenni az anyanyelvükön íródott mondatok és más 

nyelven megírt mondatok között, sőt még a koreai szavakat sem tudták azonosítani az egyik feladat során. 

Funkcionális MRI vizsgálat során nem mutatkozott különbség az agykérgi aktivációban, amikor az 

örökbefogadott személyek koreai szöveget hallgattak vagy más idegen nyelvet. A kérgi területek akkor mutattak 

erőteljesebb aktivációt, amikor francia beszédet játszottak le nekik. 

A szenzoros input hiánya következtében a nyelvelsajátítás is károsodást szenved. A nyelvi funkciók kérgi 

szerveződésében eltérés mutatkozik a veleszületetten siket és halló személyek közt. A jelnyelv használata 

ugyanis más területeket aktivál halló és siket jelölőknél (Johansson, 2004). A jelbeszédet általában már 

csecsemőkoruktól tanulják a siket személyek mint első nyelvet, míg az angolt vagy más nyelvet vizuális 

modalitás útján sajátítják el, vagyis megtanulnak olvasni, ahogy ezt Neville (1998) tapasztalta munkássága 

során. A jelnyelv a bal agyféltekében reprezentálódik, kiegészülve a jobb félteke analóg területeinek 

aktiválódásával, amely valószínűleg a jelnyelv téri-vizuális aspektusait mutatja. Siket személyeknél a bal oldali 
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régiók erőteljesebb aktiválódást mutattak jelnyelv használatakor, mint az angol nyelv által kiváltott jobb oldali 

aktiváció, ahogy az a halló személyeknél megfigyelhető (Huttenlocher, 2002). 

A nyelvtanulás mellett a zenei képzés is formálja a fejlődésben lévő agyat. Azok a felnőttek, akik már kora 

gyermekkoruk óta játszottak valamilyen hangszeren szignifikánsan eltértek kognitív és motoros készségeikben a 

kontrollszemélyektől. Úgy tűnik azok, akik hét éves koruk előtt kezdtek el zenélni, különböznek mindazoktól, 

akik nem játszanak hangszeren, mind pedig azoktól, akik későbbi életkorban tanultak meg játszani. Zongoristák 

esetén, akiknek hosszú és komplex szakaszokat kell memorizálniuk, és a zenei szimbólumokat motoros 

aktivitássá alakítaniuk játék közben elsősorban a kortikális motoros térképeik mutatnak eltérést. Nagyobb a 

corpus callosum anterior része, amely összeköttetésben áll a frontális területekkel és a prefrontális területekkel, 

hogy a kétkezes motoros aktivitást koordinálni tudják. A hegedűművészek ugyancsak rendkívüli készségekkel 

rendelkeznek. Esetükben a szubdomináns bal kéz ujjainak mozgatása jelent kihívást, amelyet valószínűleg a 

nem dominális parietális kéreg irányít. Tehát a jobb motoros kéregben jelentkezik változás. Ezek az útvonalak 

nem alakulhatnak ki intenzív korai gyakorlás nélkül (Huttenlocher, 2002). Ezen felül az auditoros tapasztalat is 

formálja a funkcionális fejlődést – zenészeknél az auditoros kérgi területek is nagyobbnak mutatkoztak 

(Johansson, 2004). Négy év zenei képzés után a gyerekeknek szignifikánsan nagyobb volt a szürkeállomány 

mennyisége a szenzorimotoros cortexben és a superior temporális gyrus aktivitása is jelentősen eltért a 

kontrollcsoportba tartozó gyerekekétől egy Schlaug és munkatársai által végzett vizsgálatban. A zenei 

szakértelemmel összefüggő anatómiai-funkcionális különbségek azonban tipikusan a gyakorlás kezdetével 

jelennek meg (Moreno, 2009). Moreno egy négyéves longitudinális vizsgálat alatt szerette volna 

összehasonlítani a zenei képzésben vagy rajztanfolyamon részt vevő 8 éves gyerekek ERP (esemény kiváltotta 

potenciál) eredményeit. A zenész csoportban négy év gyakorlás után a zenész gyerekek az apró 

hangmagasságbeli változásokat is észrevették zenehallgatás során, és az N300 komponens is magasabb volt 

esetükben, mint a rajzcsoport tagjai közt. Vagyis az előző csoport diszkriminációs készsége javult (Moreno, 

2009). Tehát a zenészeknél még egy passzív zenehallgatás során is más agyi aktiváció mutatkozik, mint nem 

zenész társaiknál. 

5.101. ábra - 2. ábra: ERP potenciál EEG vizsgálatban 
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17.5. 5. A felnőttkori plaszticitás 

Habár a fejlődő agy sokkal rugalmasabb, mint egy felnőtt agy, a neurális kapcsolatok szerveződése, 

átrendeződése tovább folytatódik a tapasztalat által, beleértve a motoros, kognitív tanulási és memória 

feladatokat is. 

A felnőttkori strukturális plaszticitás egyik legszemléletesebb példája a londoni taxisofőrök esete. Minden 

sofőrnek kétéves képzésen kell részt vennie ahhoz, hogy hivatásosokká váljanak. Maguire és mtsai. meglepő 

felfedezést tettek. A sofőrök jobb oldali posterior hippocampusában lévő szürkeállomány térfogata nagyobbnak 

mutatkozott, mint a kontrollszemélyeknél, és szignifikáns korrelációt mutatott a tanulásra fordított idővel és az 

engedély megszerzéséig mutatott gyakorlás mennyiségével. A hippocampus említett területe tárolja a környezet 

térbeli reprezentációit. A szürkeállomány mérete reflektál mind a gyakorlással töltött időre, mind a napi 

munkához szükséges téri reprezentációk használatára (Johansson, 2004; Maguire, 2000). Maguire munkája 

jelentette az egyik kiindulópontot a felnőtt agy plaszticitásának vizsgálatához. Újabban más mentális 

tevékenységek hatását is megfigyelték a hippocampusra. A különféle meditációs technikákat hosszú idő óta 

gyakorló személyek kimutatták a jobb oldali hippocampus és az azonos oldali orbito-frontális kéreg 

állománynövekedését (Luders et al., 2009). Mindkét terület részt vesz az érzelmek szabályozásában és az 

érzelmi válaszreakciók végrehajtásában. Valószínűsíthető, hogy ez eredményezi a meditálók körében a pozitív 

érzelmek fenntartásának és átélésének képességét, valamint az érzelmi stabilitás megőrzését (Lepore és Gazel, 

2009). 

5.102. ábra - 2. animáció: Hippocampalis régió 

 

17.5.1. 5.1. Tanulás és memória 

Ha a felnőtt agyban nem létezne plaszticitás, akkor képtelenek lennénk új dolgok megtanulására az élet későbbi 

szakaszában vagy éppen az agysérülésből való felépülésre. Ez az átrendeződés egészen a szinapszisok szintjén 

zajlik. A mindennapok során szerzett tapasztalatok hatására az agyban változások következnek be, amelyek 

kihatnak a szinaptikus transzmisszióra is. Amint azt fentebb említettük, a hosszú távú szinaptikus aktivitás a 
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memóriafolyamatoknál játszik szerepet, és két mechanizmuson keresztül érthető meg (hosszú távú potenciáció- 

LTP és depresszió-LTD). Az LTP-t először a hippocampus különböző területein észlelték. A hippocampusban 

zajlik az emléknyomok többszöri újraaktiválódásával a konszolidáció, az emléknyomok stabilizálódása. A 

hosszú távú potenciáció lényege, hogy a preszinaptikus neuronok egy vagy több inputon keresztüli ismételt 

ingerlésével a posztszinaptikus sejtek aktivitása növekszik, és tartósan fennmarad. Az LTP többszöri ingerlés 

hatására akár hetekig is fennmaradhat. Fejlődésének alapvető feltétele, hogy a pre- és postszinaptikus tüzelés 

együttesen álljon fenn, amely állapot megteremti a plaszticitás alapfeltételeit. 

Az LTP NMDA-receptorfüggő (NMDA=N-methyl-D-aspartate). Ha a receptorokat blokkolják, nem váltható ki 

LTP, azaz memóriatárolás sem. Az NMDA-receptorokban magnéziumblokk figyelhető meg egészen addig, 

amíg a posztszinaptikus membrán nem depolarizálódik. Ha ez megtörtént, akkor kalciumcsatornák nyílnak meg 

a magnéziumblokk alól, és beáramlásukkal akciós potenciálokat váltanak ki, LTP indukciójához vezetve. Az 

emlékanyag rögzítésében azonban az LTD is részt vesz, amely a szinaptikus aktivitás csökkenéséért felel. A két 

folyamat a jel és zaj arányának optimalizálásával teszi lehetővé az emlék rögzítését (Márkus, 2006; Czurkó, 

2008). 

Egy 2011-ben Takeuchi és munkatársai által leírt vizsgálatban a gyakorlás munkamemóriára való hatásáról 

számoltak be. Tapasztalatuk szerint a munkamemória fejlesztése javítja az egyén teljesítményét addig be nem 

gyakorolt kognitív feladatokban (pl. mentális számolás) és megváltoztatja a funkcionális aktivitást. A mentális 

számolás hatására a bilaterális fronto-parietális területek és bal oldali superior temporális gyrus területének 

szürkeállománya növekedést mutatott. 

A fejlődő agy nyitott a tapasztalatra, készen áll arra, hogy a normál emberi környezet alakítsa. Olyan alapvető 

agyi funkciók jelennek meg, amely minden gyermek normális fejlődésénél elvárható. Ezzel szemben a felnőtt 

agy plaszticitására inkább a tapasztalat-függőség jellemző, vagyis a felnőtt agy a környezet állapotához idomul. 

Ez a jelenség azon speciális készségek elsajátítására vonatkozik, amelyet csak kevesen birtokolnak, és 

specifikus gyakorlást igényelnek. 

17.5.2. 5.2. A felnőttkori szomatoszenzoros és motoros rendszer plaszticitása 

Számos tanulmány alátámasztotta, hogy több emlősnél, köztük az embernél is a kéreg képes átrendezni effektív 

lokális kapcsolatait perifériás vagy centrális input változásának hatására. Ezek a képességek bizonyos szintig a 

perceptuális és motoros tanulás bizonyos formájának tekinthetők. 

5.103. ábra - 3. animáció: Humán szomatoszenzoros kéreg 
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A felnőtt kérgi plaszticitás egyik korai demonstrációja majmok szomatoszenzoros kérgében Merzenich és 

munkatársai nevéhez fűződik (1978). Két hónappal egy felnőtt majom ujjának amputálása után, az ujjnak 

megfelelő szomatoszenzoros kérgi terület elkezdett válaszolni a szomszédos ujjakból származó tapintási 

ingerekre, és az ezekhez az ujjakhoz tartozó kéregterületek jelentős növekedést mutattak. A kortikális térkép 

átstrukturálódásáért szinaptikus folyamatokat tettek felelőssé. 

Egy másik esetben egy majom két ujját varrták össze. Az ujjakhoz tartozó receptív mezők normál esetben nem 

lépik át az ujjak közti határokat, ám amikor a majom több héten keresztül együtt használta két ujját, a 

szomatoszenzoros kéregben található neuronok receptív területe átfedte a kétujjnyi területet. Ők még úgy vélték, 

hogy a legszélső határ 1 mm, amikor is a kéregterület átvétele megtörténhet. Később ezt a feltételezést humán 

vizsgálatokkal is megcáfolták. Pons kollégáival egy majom felső végtagján végzett deafferentációt. 12 évvel 

később vették észre, hogy a kézhez tartozó kérgi területet az archoz tartozó szenzoros input vette át. Ez pedig 

jelentősen meghaladta az addig elképzelhetőnek tartott mértéket (Merzenich és Buonomano, 1998). A 

reorganizáció azonban sokkal rövidebb idő alatt is végbemehet. Már néhány nappal a patkány bajuszpárnájához 

tartozó trigeminus ideg átvágása után a bajuszhoz tartozó kérgi területen a mellső láb ingerlése is aktivitást 

váltott ki (Kóródi és Toldi, 1999). 

A jelenség humán vonatkozásai közül az egyik legalapvetőbb a vakok által a Braille-írás olvasása során használt 

mutatóujj kérgi reprezentációjának növekedése, szemben a másik kéz mutatóujjával (Sadato, 1996), vagy a 

maladaptív plaszticitás egy jellegzetes példája, a fokális dystónia, amikor zenészeknél, elsősorban 

hegedűművészeknél (de íróknál is előfordulhat) intenzív gyakorlás eredményeként a szomszédos ujjak kérgi 

reprezentációs területei összeolvadnak, ellehetetlenítve a további játékot (Johnston, 2009). Másik formája az ún. 

embouchure dystónia, amely fa- és rézfúvós zenészeknél jelentkezik. Esetükben az ajkak, állkapocs és nyelv 

izmainak koordinálatlan mozgása az, ami akadályozza a levegő megfelelő áramlását játék közben. Az eddigi 

bizonyítékok alapján egy rendellenes szomatoszenzoros reorganizáció játszik szerepet a betegség 

kialakulásában, és sokszor oly mértékig zavaró, hogy a zenészek kénytelenek feladni hivatásukat (Johansson, 

2004). 

Leggyakrabban azonban a klinikum területén találkozhatunk a plaszticitás humán vonatkozásaival. Perifériás 

vagy kortikális sérülés következtében sok esetben megfigyelhető agyunk újrastrukturálódásának képessége. 
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Amputáció során az agyat megfosztják a végtagi inputtól. Sokan azonban végtagjuk elvesztése után újra érezni 

kezdik annak jelenlétét. Ezekkel az ún. fantomvégtagokkal a legnagyobb probléma az, hogy az amputáltak 

mintegy 95%-ánál krónikus fájdalom lép fel a fantomvégtagon, amelynek nincs külső kiváltó oka. Eleinte úgy 

vélték, valószínűleg a csonkban megmaradt idegvégződések reziduális aktivitása eredményezi a fantom érzését. 

Ramachandran e területen végzett többéves munkájával azonban más eredményre jutott. Amputált felső végtagú 

emberek bőrét ingerelte testük különböző területén, és azt tapasztalta, hogy bizonyos pontok megérintése a 

fantomvégtagban is érzést váltott ki, és ezen pontok nagy része az arcon helyezkedett el. Mint kiderült a kéz és 

az arc kérgi reprezentációja egymás szomszédságában helyezkedik el, és a plaszticitás következtében a 

szomatoszenzoros kéreg újratérképezése következett be (Doidge, 2007). A folyamat gyorsan, már az amputációt 

követő néhány héten belül jelentkezett. 

Reorganizáció ugyanígy a motoros kéregben is megfigyelhető. Egyelőre úgy tűnik, hogy az ismételt motoros 

aktivitás önmagában nem elegendő a motoros térképek megváltoztatásához, sokkal inkább motoros tanulási 

folyamatokra és a motoros készségek fejlesztésére van szükség. Patkányok motoros kérgében akkor észleltek 

változást, amikor mellső lábaik mozgatásának technikája fejlődött azok izomerejével szemben (Nudo, 2003). A 

motoros tanulás jelentőségét jól ábrázolja Pascual-Leone és munkatársainak vizsgálata. Öt napon keresztül 

normál személyeknek tanítottak meg egy ötujjas zongoragyakorlatot. Minél jobban fejlődtek, kezük motoros 

reprezentációjának mérete annál inkább nőtt. Ez a változás hétköznapi kézhasználat közben nem mutatkozott 

meg (Hallett, 2001). 

Agyunk ezen képességét elsősorban a rehabilitációban próbálják kihasználni. Amikor Cohen és munkatársai 

felső végtagi amputációt követően a csonk feletti izmot ingerelték transzkraniális mágneses stimulációval, a 

motoros cortex átszerveződése jelentkezett, ráadásul a csonk feletti izmokat nagyobb mennyiségű pozícióból 

ingerelhették, mint ugyanazon izomcsoportot az ép végtagon. A mindennapi aktivitás fenntarthatóságának 

szempontjából nagyon fontos a sérült végtag reprezentációjának megőrzése. Abban az esetben, ha a sérült 

végtagot elhanyagolják, az tovább csökkenti a végtag reprezentációját. Ezért a gyakorlatban gyakran az ép 

végtagot leszorítják, hogy ezáltal a hemiplégiás végtagot mozgásra bírják. Több súlyos stroke-os páciensnél is 

javulást értek el ezzel a módszerrel rehabilitációjuk során (Hallett, 2001). 

17.5.3. 5.3. Öregedés és plaszticitás 

Öregedés során neurális és sejtszintű változások zajlanak le az emberi szervezetben, melyek befolyással bírnak a 

plasztikus folyamatokra is. Ezzel az idős korban tapasztalható kognitív funkciócsökkenés részben 

magyarázhatóvá válik. Leginkább a kis, területspecifikus dendrikus változások okozzák a neuronok morfológiai 

elváltozásait (Burke és Barnes, 2006). 

PET és fMRI vizsgálatok során tapasztalták, hogy az idősödő korosztály esetében több kérgi terület aktiválódik 

emelkedett reakcióidő mellett még egyszerű motoros feladatok megoldása során is, szemben a fiatalokkal. Ez a 

fajta kompenzációs mechanizmus arra enged következtetni, hogy a plasztikus motoros rendszer képes válaszolni 

az életkorfüggő strukturális és neurokémiai változásokra a megfelelő teljesítmény fenntartása érdekében 

(Johansson, 2004). 

Az agyi területek közül leginkább a hippocampus és prefrontális kéreg mutat kifejezett vulnerabilitást az 

öregedés hatásaira, habár még e területeken belül is változó, hogy az öregedés milyen szintű neurális 

változásokat eredményez (Burke és Barnes, 2006). Több longitudinális vizsgálat is megerősítette, hogy az 

életkorfüggő kognitív csökkenés rendszeres kognitíven stimuláló gyakorlással lassítható (Johansson, 2004). 

17.6. 6. Összefoglalás 

A sérülésből történő spontán vagy gyakorlás hatására történő felépülést leginkább felnőtt stroke betegeknél 

vizsgálták. Az eddigi eredmények alapján elmondható, hogy a rehabilitációs programoknak köszönhetően 

szignifikáns javulás érhető el felnőtt agysérülteknél a szenzoros, motoros és beszéd funkcióit felölelően. A 

nyelvi plaszticitás agyi léziót követően mind gyermekeknél, mind felnőttek esetében jelentősebbnek bizonyult, 

mint a motoros funkciókhoz köthető rugalmasság, a szenzoros deficiteket tekintve pedig ugyancsak beszámoltak 

a vizuális mező gyakorlás hatására történő fejlődéséről felnőtt pácienseknél (pl. Kasten, Wust és Behrens-

Baumann, 1998). 

Habár a felnőtt plaszticitás kevésbé erőteljes a fejlődési veszteségek és neurális mechanizmusok következtében, 

mint a fejlődésben lévő agy plaszticitása, elmondható, hogy agyunk folyamatosan változik, és egész életünk 

során képes új szinapszisok létrehozására, még akkor is, ha idővel egyre több neurális hálót kell mozgósítanunk 
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egy bizonyos feladat elvégzéséhez. Az öregedés folyamatát nem tudjuk megállítani, viszont életmódunkkal 

képesek lehetünk befolyásolni azt (Huttenlocher, 2002; Johansson, 2004). 

17.6.1. Tesztkérdések 

1. Kinek a nevéhez fűződik a plaszticitás fogalma? 

A. Tanzi 

B. James 

C. Lugaro 

D. Cajal 

2. Milyen folyamatokért felelős a strukturális plaszticitás? 

A. központi idegrendszeri 

B. perifériás idegrendszeri 

C. viselkedéses változások 

D. készségek elsajátítása 

3. Hogy alakul a dendritek száma a születés után? 

A. számuk csökken 

B. számuk növekszik 

C. számuk nem változik a prenatális állapothoz képest 

4. Mit jelent az „apoptózis” fogalma? 

A. szinapszis képzés 

B. sejt születése 

C. programozott sejthalál 

D. neuronok szelektálódása 

5. Hogy alakul a kortikális neuronok száma a fejlődés során? 

A. kb. 50%-kal csökken 

B. kb. 50%-kal nő 

C. nem változik 

D. nem lehet megmondani 

6. Mit mond a klasszikus neurológia a neurális kapcsolatok alakulásáról? 

A. az egész életünk során alakulnak 

B. későbbi életünk során már nem képződnek újak 

7. Rosenzweig vizsgálatában mely vizsgálati elrendezés (környezeti feltétel) hatására mutatkozott a 

legkifejezettebb változás a patkányok problémamegoldó képességében? 

A. standard elrendezés 
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B. izolált elrendezés 

C. ingergazdag elrendezés 

D. a jelenség független volt a vizsgálati elrendezéstől 

8. Mely vizsgálat nyújt példát a szenzitív periódus kitolhatóságára? 

A. varjak élelemraktározása 

B. újszülött egerek bajuszszőrének eltávolítása 

C. majmok ujjának összevarrása 

D. madárdal elsajátítása 

9. Mi akadályozza meg az egyént abban, hogy serdülőkor után akcentus nélkül sajátítson el egy idegen 

nyelvet? 

A. a hangzók diszkriminációjára való képtelenség 

B. a hangok megfelelő kiejtésére való képtelenség 

C. a megfelelő környezeti inger hiánya 

D. semmi nem akadályozza ebben 

10. A londoni taxisofőrök mely agyterülete mutatott és milyen irányú eltérést Maguire klasszikus 

vizsgálatában? 

A. bal oldali posterior hippocampus szürkeállományának térfogata nőtt 

B. bal oldali posterior hippocampus szürkeállományának térfogata csökkent 

C. jobb oldali posterior hippocampus szürkeállományának térfogata nőtt 

D. jobb oldali posterior hippocampus szürkeállományának térfogata csökkent 

11. Mely agyterület/ek mutatnak változást hosszú idő óta meditálók esetében? 

A. a meditációnak nincs ilyen hatása 

B. jobb oldali hippocampus és jobb oldali orbito-frontális kéreg 

C. jobb oldali hippocapmus és bal oldali orbito-frontális kéreg 

D. bal oldali hippocampus és bal oldali orbito-frontális kéreg 

12. Mi a konszolidáció? 

A. emlékek elfeledése 

B. emléknyomok stabilizálódása 

C. szinaptikus aktivitás növekedése 

D. szinaptikus aktivitás csökkenése 

13. A felsoroltak közül melyik jelenség tarozik a maladaptív plaszticitás példái közé? 

A. fantomvégtag jelenség 

B. Braille-írás olvasása 
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C. fokális dystónia 

14. Mi szükséges a sikeres motoros kérgi reorganizációhoz? 

A. motoros készségek fejlesztése 

B. motoros aktivitás 

C. motoros aktivitás és készségek fejlesztése 

D. a motoros kéreg nem képes reorganizációra 

15. Mely agyterületek mutatják a legkifejezettebb vulnerabilitást az öregedés hatására? 

A. hippocampus és parietális kéreg 

B. hippocampus és prefrontális kéreg 

C. hippocampus és occipitális kéreg 

D. hippocampus és temporális kéreg 
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18. 5.r. Gépjárművezetői és fegyvertartási 
alkalmasság (pszichés vonatkozások). – Kricskovics 
Antal [Szakmai lektor: Rudisch Tibor] 

18.1. 1. A gépjárművezetői egészségi alkalmasság 

A jelenleg hatályos 13/1992. (VI.26.) Népjóléti Miniszteri rendelet meghatározása értelmében a gépjárművezetői 

egészségi alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezetőnek nincs-e olyan 

betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre és így a 

közforgalomban való biztonságos részvételre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi. Az alkalmassági 

vizsgálat további célja mindazon személyeknél, akiknél valamely betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság 

fennáll, azon feltételek, illetve korlátozások meghatározása, melyek mellett alkalmasak lehetnek a közúti jármű 

biztonságos vezetésére. (1. animáció) 

5.104. ábra - 1. animáció 

 

A gépjármű-vezetési alkalmasság azt a hosszútávon fennálló képességet jelenti, amely lehetővé teszi a 

közlekedésben való biztonságos részvételünket, melynek alapját a megfelelő egészségi állapot (vezetést 

befolyásoló betegségek illetve testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékosságok hiánya) mellett személyiségi 

illetve pszichés tényezők is képezik. A gépjármű-vezetési képesség az előbbitől eltérően nem a hosszabb távon 

érdemben változatlan, stabil általános egészségi állapotot, hanem az aktuális vezetésbiztonságot befolyásoló 

állapotot jelenti. Ezen képesség negatív befolyásoló tényezői között szerepelhet valamely megbetegedés okozta 

heveny állapot (pl. alacsony vércukorszint okozta rosszullét cukorbetegségben), de legnagyobb szerepe 

napjainkban az alkohol, kábítószerek és gyógyszerek hatásnak, illetve együtthatásának van. Míg az előbbit az 

egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hivatottak megállapítani, addig az utóbbi ellenőrzése a 

közlekedésrendészet hatáskörébe tartozik, közúti ellenőrzések formájában. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, Magyarországon 2012. évben összesen 15174 személyi 

sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A balesetek okozói az esetek túlnyomó többségében – 78,4 %-ban – 

valamely gépkocsi (személygépkocsi, tehergépkocsi, motorkerékpáros, stb.) vezetője, az esetek 6,19 %-ában 

gyalogos, míg 12,93 %-ban kerékpáros volt. A balesetek gyakoribb kiváltó okai a sebesség nem megfelelő 

használata (28,8%), az elsőbbségi jog megsértése (22,5%) illetve a kanyarodási szabályok megszegése (22%) 

volt. A kiváltó okokat alapvetően külső és belső tényezőkre bonthatjuk. A belső tényezőket általában a 

gépjárművezetők figyelmetlensége, felelőtlen, agresszív vezetési szokása, a kimerültség, fáradtság hatása, 

valamint valamely megbetegedés hirtelen kialakuló tünete alkotja. További belső okként - a balesetek mintegy 

11,17 %-ában - a gépjárművezető ittassága illetve bódult állapota volt megállapítható. Legfőképpen financiális, 

de esetenként analitikai okok miatt a kábítószerek illetve gyógyszerek szerepe nem számszerűsíthető, de nagy 

valószínűséggel jelentőségük nem elhanyagolható. Külső tényezőként jelentős szerepe van az időjárása, 
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láthatósági viszonyoknak, útviszonyoknak (eső, hó, fagy, stb.) valamint a gépjárművek esetleges műszaki 

hibáinak. (1. ábra) 

5.105. ábra - 1. ábra: A balesetek főbb okai 

 

A gépjármű közlekedésben résztvevők fenti módú egészségügyi szűrésének célja érthető módon a közlekedési 

biztonság fokozása, a közúti balesetek számának csökkentése, melyben az egészségügyi ellátást végző orvosok 

túlnyomó többségének nem elhanyagolható szerepe van. 

18.2. 2. Gépjárművezetői egészségi alkalmassági vizsgálatok 
formái, alkalmassági csoportok 

• Alkalmassági csoportok: 

A jogszabályok I. és II. gépjárművezetői alkalmassági csoportokat különböztetnek meg, melyek közül a II. 

alkalmassági csoportba tartozik az, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet (pl. 

buszsofőr), vagy megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet kíván vezetni. Egyéb esetben az I. 

alkalmassági csoportba tartozónak kell tekinteni a kérelmezőt. 

• Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1388  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A járművezető jelöltek számára kötelező, a vezetői engedély megszerzését megelőzően elvégzendő 

alkalmassági vizsgálat. A vizsgálat a vezetői engedély járműkategóriától függő megszerezhetősége alsó 

korhatárának betöltését megelőző egy éven belül végezhető el. (2. ábra) 

5.106. ábra - 2. ábra: Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok típusai 

 

• Időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat: 

A vezetői engedéllyel rendelkező személyek egészségi alkalmasságának életkortól függő rendszeres 

időközönként szükséges orvosi felülvizsgálata. Az I. alkalmassági csoportba tartozók esetében a 40. életévig 

10 évente, 40 és 60 éves kor között 5 évente, 60 és 70 éves kor között 3 évente, míg 70 év felett 2 évente 

szükséges az időszakos vizsgálat. A II. alkalmassági csoportba tartozók esetében a 60. életévig 5 évente, 60 és 

70 éves kor között 3 évente, míg 70 év felett 2 évente szükséges az időszakos vizsgálat. 

• Soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat: 

Amennyiben a járművezetőnél eszméletvesztéssel járó rosszullét vagy sérülés zajlott le, illetve a vezetési 

képességét hátrányosan befolyásoló változás lépett fel egészségi állapotában (pl. látásélesség romlás, 

hallásromlás illetve különböző, később részletezendő megbetegedések) úgy saját maga, kezelőorvosa vagy 

egy illetékes hatóság kezdeményezésére soron kívüli alkalmassági vizsgálaton kell megjelennie. 

• Pályaalkalmassági vizsgálat: 

Célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezetők minden tekintetben rendelkezneke a biztonságos 

közlekedéshez szükséges pszichológiai kompetenciákkal, a megfelelő észlelési, döntési és cselekvési 

készségekkel, valamint a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos 

megújításának a képességével. Továbbá rendelkeznek-e azokkal az egyéni jellemzőkkel, melyek szükségesek 

a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a vezetés közben jelentkező pszichés terhelések 

elviseléséhez. Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a II. alkalmassági csoportba tartozó gépjárművezetői 

engedély megszerzéséhez, a veszélyes árut szállító gépjárművek vezetőinek, a gépjármű-vezetési 

gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követően illetve orvosi vagy hatósági felszólításra. 

Amennyiben a vizsgált személynél a járművezetési képességet hátrányosan befolyásoló heveny megbetegedés 

áll fenn, úgy minden fajta alkalmassági vizsgálat esetében irányadó, hogy a vizsgálat nem végezhető el, annak 

a gyógyulás idejéig való halasztása szükséges. 

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot 1. fokon az I. alkalmassági kategóriában a háziorvos illetve a 

munkáltatóval szerződésben lévő foglalkozás egészségügyi szakorvos végzi. A II. alkalmassági csoportban 

foglalkozás egészségügyi szakorvos, fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél az állományban szolgálatot 

teljesítő orvos végzi a vizsgálatokat. A pályaalkalmassági vizsgálatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
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végzi. Amennyiben az 1. fokú orvosi véleményt a vizsgált személy, vagy a vizsgálatot kezdeményező szerv 

nem fogadja el, úgy 2. fokon a vizsgálatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal bizottsága végzi. 

18.3. 3. A fegyvertartási egészségügyi alkalmasság 

A jelenleg hatályos 9/2010. (III.18.) Egészségügyi Miniszteri rendeletben foglaltak szerint a lőfegyver és lőszer 

megszerzéséhez és tartásához szükséges hatósági engedély feltételeként előírt egészségi alkalmasság 

vizsgálatának célja annak a megállapítása, hogy a lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási 

engedéllyel rendelkező személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékossága, 

amely őt a lőfegyver biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná teszi. (2. animáció) 

5.107. ábra - 2. animáció 

 

Lőfegyvernek minősül a hatályos jogi szabályozás értelmében minden tűzfegyver, valamint az a légfegyver, 

amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki, míg a lőszer olyan 

egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport és gyúelegyet tartalmaz. A lőfegyvertartás fogalmához a lőfegyver 

birtoklása, viselése és tárolása tartozik. A lőfegyvertartás Magyarországon engedélyezett lehet munkavégzési 

(pl. fegyverkereskedők, fegyverszakértők részére), sportlövészeti, vadászati célra, illetve fegyveres erők, 

rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak. Az önvédelmi célú lőfegyvertartás csak abban az esetben 

engedélyezett, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható 

veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel. Egyéb célú lőfegyvertartást a hazai jogszabályok 

abban az esetben engedélyeznek, ha az előírt egészségi alkalmassági vizsgálat során alkalmasnak minősítik, a 

lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, valamint a 

lőfegyver, lőszer tárolásának meghatározott feltételeivel rendelkezik. 

Az egészségügyi alkalmasság vizsgálat egyik célja annak vizsgálata, hogy az engedélyt kérelmező, vagy azzal 

már rendelkező személy képes a lőfegyverek biztonságos használatára, kezelésére, viselésére, és ez által képes 

elkerülni mások illetve saját maga akaratlan sérüléseit. Az alkalmasság pszichológiai vizsgálatának célja főképp 

annak megállapítása, hogy a kérelmező, vagy engedéllyel rendelkező személynél feltárhatók-e olyan 

személyiségi jellemzők, melyek hajlamosíthatják a hetero- illetve autoagresszív cselekedetekre. Az utóbbi évek 

nagyobb média visszhangot okozó, eredetileg sportcélra használt lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények 

eredményeként szigorították a lőfegyvertartás szabályait, azon belül is főként az alkalmassági vizsgálatok 

pszichológiai vizsgálat részét. 

18.4. 4. A fegyvertartási egészségi alkalmassági vizsgálatok 
formái, alkalmassági csoportok: 
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• Alkalmassági csoportok: 

Az I. alkalmassági csoportba sorolandók a lőfegyvert munkavégzési célból tartók, illetve a lőfegyvertartási 

engedéllyel rendelkező szervezetnél dolgozó személyek. Az önvédelmi, sportlövészeti illetve vadászati célú 

fegyvertartók a II. alkalmassági csoportba sorolandók. 

• Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat: 

A fegyvertartási engedély első alkalommal kérvényezők számára kötelezően elvégzendő alkalmassági 

vizsgálat. Orvosi és pszichológiai vizsgálatból áll. Amennyiben sportcélú fegyvertartási engedély kérelméről 

van szó, úgy a pszichológiai vizsgálatot két alkalommal kell elvégezni, mely két vizsgálat között legalább 6 

hónapnak kell, illetve legfeljebb 2 évnek szabad eltelnie. 

• Időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat: 

Az I. alkalmassági csoportba tartozók esetében 40. életévig 5 évente orvosi és pszichológiai, 40 és 60 éves 

kor között 2 évente orvosi, 4 évente pszichológiai, 60. életévüket betöltöttek esetében évenkénti orvosi és 2 

évente pszichológiai vizsgálat szükséges. A II. alkalmassági csoportba tartozók esetében a 60. életévig 5 

évente, azt követően évenkénti időszakos orvosi vizsgálata szükséges. 

• Soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat: 

Amennyiben a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy pszichiátriai vagy neurológiai kivizsgálás vagy 

kezelés alatt áll, központi idegrendszere sérült, a megelőző időszakos alkalmassági vizsgálat során a 

szokásosnál rövid időre véleményezték az alkalmasságot, a munkáltatója kezdeményezésére, illetve sportcélú 

felhasználás esetén az edző, sportszervezet vezetője vagy lőgyakorlat vezetője kezdeményezi, úgy szükséges 

az orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat soron kívüli elvégzése. I. alkalmassági csoportban a 

munkáltatónak kötelessége kezdeményezni a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot amennyiben a 

fegyvertartásra jogosultnál olyan körülményt (betegséget, állapotromlást) észlel, amely a lőfegyver 

biztonságos tartására  való további alkalmasságát kétségessé teszi, vagy legalább 6 hónapig tartó 

keresőképtelenség áll fenn nála. 

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot 1. fokon a II. alkalmassági kategóriában a háziorvos végzi. Az I. 

alkalmassági csoportban az orvosi vizsgálatot a foglalkozás egészségügyi szakorvos végzi. Sportcélú 

fegyvertartási engedély orvosi vizsgálatát az Országos Sportegészségügyi Intézet sportegészségügyi 

szakrendelésének sportorvosai végzik. A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot az I. alkalmassági csoport 

esetében az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, míg a II. alkalmassági csoport 

esetében a vizsgálatot klinikai szakpszichológus vagy sport szakpszichológus végezheti. 

Az 1. fokú orvosi vélemény felülvizsgálatát 2. fokon a foglalkozás-egészségügyi szakellátási szolgáltatást 

nyújtó egészségügyi szerv végezheti, míg sportlövészeti célú engedély esetében a 2. fokú vizsgálatot a megyei 

(fővárosi) vezető főorvosa vagy az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgató főorvosa végezheti. A 2. 

fokú pszichológiai szakvizsgálat elvégzéséről az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet 

gondoskodik. 

18.5. 5. Az alkalmassági vizsgálat menete: 

Az orvosi alkalmassági vizsgálatoknak – függetlenül azok előzetes, időszakos vagy soron kívüli jellegétől – 

minden esetben magába kell foglalnia az általános orvosi vizsgálatok elemeit, így a kórelőzmény (anamnézis) 

felvételét, a vizsgált személy alapos belgyógyászati és tájékozódó neurológiai vizsgálatát, valamint a 

látásélesség illetve hallás vizsgálatát is. Azon esetekben, ahol a soron kívüli vizsgálat indokát egy meghatározott 

betegség illetve kórállapot alkotja, úgy természetesen elengedhetetlen a korábban keletkezett szakorvosi leletek 

ismerete, illetve ezek hiányában a megfelelő szakorvosi kivizsgálás kezdeményezése szükséges. Az alapos, 

mindenre kiterjedő és tárgyilagos orvosi és pszichológiai vizsgálatot az a körülmény is csak még jobban 

kitünteti, hogy a vizsgált személyek az esetek egy részében ellenérdekeltek abban, hogy alkalmasságát korlátozó 

vagy kizáró vélemény szülessen, így elképzelhető a fennálló kórállapotok tüneteinek elhallgatása vagy álcázása 

is. Jelen fejezet kerete nem teszi lehetővé, hogy a fizikális illetve neurológiai vizsgálat menetét részletesen 

kifejtsük, ezek vonatkozásában utalunk a tananyag megfelelő szakaszaira. 

A fegyvertartási alkalmasság a jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében kötelező eleme a pszichológiai 

vizsgálat, melyre a gépjárművezetői alkalmasság esetében is adott esetben, pályaalkalmassági vizsgálat keretén 
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belül is sor kerülhet. A pszichológiai vizsgálatot minden esetben az orvosi alkalmassági vizsgálatot követően 

kell elvégezni. 

A fegyvertartási engedély megszerzéséhez illetve újításához, valamint a soron kívüli vizsgálatok alkalmával a 

következő esetekben szükséges a pszichológiai alkalmassági vizsgálat: 

• az orvosi alkalmassági vizsgálat során felmerül szükségessége 

• a vizsgált személy pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt, vagy 

• neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt állt, vagy 

• központi idegrendszere sérült 

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat elemei és lehetséges módszerei: 

a. klinikai pszichológiai interjú: mely egy kötetlen elbeszélgetés kapcsán a vizsgált személy viselkedésének 

megfigyelését foglalja magába. 

b. pszichológiai exploráció: mely a vizsgált személy olyan jelen élethelyzetére vonatkozik, amely a múltban 

gyökerezik és/vagy a jövőre is hatással van. Célja a vizsgált személy helyzetének megértése, hogy milyen 

módón éli meg a környezetéből érkező hatásokat. Ez társalgás jellegű irányított kikérdezésen keresztül 

valósul meg, amely az anamnesztikus adatokra gyakran visszakérdez, visszatér. 

c. figyelemvizsgálat: a figyelemkoncentráció, monotónia tűrés, telítődés, burn out, megosztott figyelem 

vizsgálatát foglalja magába, mely jellemzők 5 különböző módszerrel vizsgálhatók. 

Révész-Nagy figyelem teszt: A koncentráció és a mentális tevékenységnél bekövetkező fáradás mérésére 

szolgál, ahol megadott számokkal (pl. 100) periodikusan változó összeadásokat kell végezni (+1, +2, +3, +1, 

+2 stb.) és egy papírra leírni, 10 percen keresztül, melyet követően az összes és a hibás teljesítmény 

ismeretében kiszámítható a teljesítmény százalék (T%). 

Pieron teszt: a figyelem tartósságának, a monotónia tűrés mértékének vizsgálatára szolgál, mely során 

különböző jelek memorizálása, majd azonos sorrendben történő felismerése a cél. 

A figyelem és koncentráció mérésére alkalmas még a tachytoscop, tachyflex illetve koncentráció teszt is. A 

megosztott figyelmet konfliktométerrel vizsgálhatjuk, amely egy komplex szenzomotoros funkciót vizsgáló 

műszer, mely egyben a pszichomotoros gyorsaságot is vizsgálja. 

d. reakcióidő: a reakciókészség vizsgálata fény, hang illetve terheléses ingerre (pl. reakcióidő-méter, Control-

C). 

e. szenzomotoros koordináció: vizsgálható konfliktométerrel vagy tremométerrel, mely utóbbi a kéz remegését 

méri. 

f. pszichovegetatív paraméterek: a pszichofiziológiai és pszichés funkcionális szint szélsőséges stressz 

tolerancia ingadozásának vizsgálata (pl. Control-C, Kr-R). 

g. mentális funkciók: számos módszer létezik az értelmi képességek mérésére, melyek közül a gyakrabban 

használtak: 

Raven teszt: ez elsősorban az analóg és absztrakt gondolkodás értékelésére nyújt lehetőséget. (3. ábra) 

5.108. ábra - 3. ábra: Raven teszt 
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MAWI teszt: (Magyar Wechsler Intelligencia Teszt) a legismertebb intelligencia teszt. 10 részfeladatból áll: 

műveltség, számterjedelem, aritmetika, mozaik próba, összehasonlítás, élethelyzetek megértése, kép 

kiegészítés, képek sorba rendezése, tárgy összeillesztés és rejtjelezés. 

Otis I.-II.: pszichológiai teljesítmény teszt. 

Benton teszt: vizuális emlékezet, memóriazavarok, a téri tájékozódás és a motoros viselkedés terén jelentkező 

problémák azonosítását teszi lehetővé. 

h. emlékezet: betűsor, számsor felidéztetésével vizsgálható. 

i. személyiségvizsgálat: a személyiségtulajdonságok, érzelmi és indulati instabilitás, a proporcionált magatartás 

kérdőívekkel illetve projektív tesztekkel vizsgálható: 

Brengelmann: az 50 kérdésből álló teszt három faktor mentén méri az extraverzó/introverzió-t, 

neuroticizmust és rigiditást (nyitottság, kiegyensúlyozottság, szabálybetartás). 

CPI (California Psychological Inventory): leggyakrabban munkapszichológusok által használt, 300 

kérdésből álló teszt. 
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MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory): a személyiséget átfogóan többek között az egészségi 

állapot, társas attitűdök, öngyilkossági hajlam, A-típusú viselkedés, fóbiák, szerhasználat területén méri. 

Beck féle depressziós skála: önjellemző skála, melyet a hangulatzavarok feltárására dolgoztak ki. 

Szondi teszt: projektív személyiségteszt, az ösztönlélektan mérőeszköze, melynek alapfeltevése, hogy a 

sorsdöntő választásainkat lappangó ösztönadottságaink irányítják. Különböző ösztönbetegekről készült 

fényképek rokonszenv és ellenszenv szerinti kiválasztása nyomán következtet a vizsgált személy 

ösztönéletére. 

Lüscher: pszicho-diagnosztikai módszer, a személyiség pszichofiziológiai állapotának feltérképezését 

szolgálja. A módszer többek között olyan jellemzők feltárására alkalmas, mint például a stresszel szembeni 

ellenálló képesség, a teljesítmény és a kommunikáció. A színválasztáson alapuló teszt jól használható a testi 

tüneteket kiváltó pszichológiai stresszorok azonosítására is. 

Rorschach teszt: legszélesebb körben alkalmazott projektív mérőeszköz, amellyel mind az egészséges, mind 

a szomatikus és pszichés problémákkal küzdő személyek személyiségének struktúrája, pszichodinamikája - 

beleértve a kognitív és affektív jellemzőket, az ego-funkciókat, az elhárító mechanizmusokat, a 

konfliktusokat, valamint a megküzdést - kiválóan feltérképezhető. 

T.A.T (Thematic Apperception Test): Projektív személyiségteszt, amelyet leggyakrabban a klinikumban 

alkalmaznak. A 31 képből álló teszt a képzett vizsgáló számára feltárhatja a személyiség uralkodó hajtóerőit, 

a vizsgált személy érzelmeit, érzéseit, komplexusait és konfliktusait. A teszt a vizsgálati személy tudattalan 

fantáziáinak elemzését, látens szükségleteinek feltárását és értelmezését segíti azáltal, hogy értékeli a 

személy képek sorozatáról alkotott történeteit. 

j. foglalkozási, életkori sajátosságokból eredő kedvezőtlen személyiségkép 

A gépjárművezetői engedélyhez kötött pályaalkalmassági pszichológiai vizsgálatnak ki kell terjednie a 

reakciókészség (reakcióidő, a döntésreakció pontossága, terhelhetőség), a figyelmi funkciók, a közlekedési 

áttekintési képesség, a monotónia tűrés, a perifériás észlelés, nyomonkövetés, a szenzomotoros képesség, a 

sebesség és távolságbecslés, a vizuális emlékezet, az intelligencia, a közlekedési magatartást befolyásoló 

fokozott baleseti veszélyeztetettségre utaló személyiségvonások, és a viselkedési beállítódások vizsgálatára, 

melyek átfogóan határozzák meg a biztonságos közúti közlekedés alapjait. 

A közlekedéshez való alkalmazkodást befolyásoló személyiségjegyek az alábbi módszerekkel vizsgálhatók, 

(melyek egy részét fentebb részletesebben kifejtettünk): 

• Zulliger teszt: a Rorschach teszt egyszerűsített változata, a vizsgált egyén személyiségstruktúrájáról, az 

adaptációs képességéről és az aktuális pszichés állapotáról ad információt. 

• PFT (Picture Frustration Test): stressz helyzetben megmutatkozó reakciót és a frusztrációtűrést méri. 

• Továbbá: Benton, CPI, Lüscher, MMPI, MAWI, Rorschach és Szondi tesztek is alkalmasak. 

18.6. 6. Az alkalmasságot korlátozó illetve kizáró kórállapotok 

A következőkben azon pszichés illetve neurológiai kórállapotok kerülnek áttekintésre, melyek hátrányosan 

befolyásolhatják a közlekedésben való biztonságos részvételt illetve a lőfegyverek biztonságos használatát. Nem 

célja ennek a fejezetnek a feltüntetett, különböző eredetű betegségek részletes ismertetése, leírása, csupán a 

közlekedés- illetve fegyverhasználat- biztonsági szempontok és orvosi értékelésük lett kiemelve. A betegségek 

részletesebb leírása, diagnosztikus szempontjaik és kezelésük a tananyag megfelelő fejezeteiben megtalálható. 

Továbbá ezen fejezet csupán a pszichés és neurológiai vonatkozásban vizsgálja jelen területet, ezért külön 

hangsúlyozandó, hogy az itt külön nem említett kórállapotok, mint a látás- vagy hallásromlás, a szív-érrendszeri 

megbetegedések, a cukorbetegség, mozgásszervi megbetegedések és különböző vesebetegségek tünetei mind 

alkalmasak a biztonságos járművezetői- illetve fegyverhasználati képesség jelentős korlátozására vagy 

kizárására, így a teljes körű alkalmassági vizsgálatok során nem elhanyagolhatóak. 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében nem csak a gépjárművezetői / fegyvertartási engedéllyel 

rendelkező személynek, hanem a kezelőorvosnak is kötelessége kezdeményezni a soron kívüli alkalmassági 

vizsgálatot, ha az általa kezelt személynél olyan betegséget, vagy állapotot észlel, mely alkalmasságát 

kérdésessé teszi. 
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Minden orvosnak kezdeményeznie kell a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot, ha az általa vizsgált személynél 

• elmebetegséget, vagy annak maradványállapotát, 

• bármely eredetű tudatzavart, 

• epilepsziás tüneteket, 

• látás- vagy hallászavart, 

• a mozgásképesség és összerendezettség ismétlődő vagy tartós zavarát, 

• alkoholelvonó kezelést, 

• kábítószer függőséget 

állapított meg. 

A jogszabályok értelmében a központi vagy környéki idegrendszert befolyásoló betegségekkel vagy sebészi 

beavatkozással összefüggő olyan idegrendszeri zavarok, amelyek érzékelési, illetve mozgásszervi 

hiányosságokat idéznek elő, továbbá befolyásolják az egyensúly-, valamint a koordinációs érzéket, 

alkalmasságot korlátozó vagy kizáró tényezőt képezhetnek, így funkcionális hatásaikat és a súlyosbodás 

kockázatát figyelembe véve kell ezen eseteket kivizsgálni. 

Idegrendszeri kórállapotok vonatkozásában az alábbi esetekben szükséges a gépjárművezetői alkalmatlanságot 

megállapítani: 

• ismétlődő eszméletvesztés vagy homályállapot 

• rosszulléttel, eszméletvesztéssel járó vertebrobasilaris keringészavar 

• a központi vagy környéki idegrendszer valamilyen megbetegedéséből (éreredetű, gyulladásos, elfajulásos, 

daganatos, sérülésből származó stb.) eredő bénulás vagy myopathiás és egyéb öröklődő betegségből 

származó, a mozgásképesség és összerendezettség ismétlődő vagy tartós zavara 

• a központi idegrendszert közvetlenül ellátó érrendszer működési zavarai miatt létrejött szédülés, 

eszméletvesztés rendszeres előfordulása esetén 

• agysérülést vagy agyműtétet követő egy éven belül. 

Az alábbiakban a mindennapi gyakorlatban előforduló idegrendszeri és pszichés kórállapotok alkalmasságot 

befolyásoló szerepét vizsgáljuk, a korlátozott alkalmasság megállapításának feltételeivel. (4. ábra) Az alábbi 

esetek többsége főképp a gépjárművezetői alkalmasság vonatkozásában jelentősek, a fegyvertartási alkalmasság 

szempontjait külön tárgyaljuk. 

5.109. ábra - 4. ábra: Egészségi alkalmasságot korlátozó kórállapotok 
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A. Gerincvelő megbetegedései és sérülései 

Azon természetes kóreredetű vagy sérülés okozta gerincvelő bántalomban szenvedő személyek, akiknél a 

végtagok motoros funkciója károsodott, alkalmatlannak tekintendők gépjárművek biztonságos vezetésére. 

Amennyiben a mozgáskorlátozottság csak az alsó végtagokat érinti, úgy elviekben véleményezhető 

korlátozott alkalmasság olyan speciálisan átépített gépjárművek használatára, amelyek biztonságosan 

kezelhetők csupán a felső végtagok használatával. Minden esetben a kiegészítő idegsebészeti vagy 

neurológiai szakorvosi vélemény szükséges a kérdés elbírálásához. Amennyiben a betegség természetéből 

adódóan progresszív jellegű, úgy a jogszabályban előírt időtartamnál korábban (1-2 év) javasolt az egyes, 

alkalmasnak megítélt esetek felülvizsgálata. 

B. Neuromuszkuláris megbetegedések 

Azon személyek akik myopathiás izomsorvadásban, myastheniás illetve myotoniás tünetegyüttesben, vagy a 

vázizomzatot is érintő neuropathiás károsodásban szenvednek, nem tekinthetők alkalmasnak a biztonságos 

közlekedésben való részvételre. Az esetek súlyosságának megítélésében elengedhetetlen neurológus 

szakorvos véleménye. Az időszakosan, periodikusan fennálló bénulások esetében orvosilag dokumentáltan 

igazolni kell, hogy a tünetek a megfelelő kezelés hatására elmúltak, vagy a betegség progresszív lefolyásából 

kiindulva, a beteg még a kezdeti időszakban akaratlagosan képes befolyásolni az izomfunkciók csökkenését. 

Ezekben az esetekben is legfeljebb korlátozott alkalmasság véleményezhető, továbbá javasolni kell a 

szokványosnál korábbi (évenkénti) soron kívüli felülvizsgálatot is. 

C. Epilepszia 

Magyarországon ma a gyermek populációban 1, a felnőtt populációban 0,5 %-os prevalenciával számolva kb. 

50-60000 epilepsziás beteg él. Az érintett személyek viszonylagos nagy száma mellett, a rohamok alatt 
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előforduló különböző súlyosságú tudatzavarok olyan közvetlen balesetveszélyes élethelyzeteket képezhetnek, 

mely kiemelten indokolttá teszik az alkalmassági feltételek szigorú kezelését. Bármilyen formában megjelenő 

epilepsziás betegséget követően az alkalmasság - évenkénti orvosi felülvizsgálat előírása mellett - akkor 

állapítható meg, ha a neurológus szakorvos véleménye alapján a vizsgált személy gyógyultnak tekinthető. 

Gyógyultnak tekinthető a vizsgált személy, ha háromévi gyógyszerszedés melletti, majd kétévi 

gyógyszerszedés nélkül eltelt időszak után még teljesen rohammentes. 

Ettől eltérő esetben az epilepsziás beteg egészségi alkalmassága a neurológus szakorvos véleménye alapján 

évenkénti orvosi felülvizsgálattal megállapítható, ha a biztonságos vezetés feltételei, beleértve az 

antiepileptikumok mellékhatásait is, fennállnak. Ebben az esetben az egészségi alkalmasság 

a. idiopátiás generalizált epilepsziák: benignus lefolyás, gyógyszeres antiepileptikus kezelés, jó 

együttműködés, 1 év rohammentesség után 

b. fokális epilepszia szindrómák: antiepileptikus kezelés, jó együttműködés esetén 2 év rohammentesség 

után 

c. nem rohammentes betegek esetében, amennyiben csak alvás alatt jelentkező, vagy tudati alterációval nem 

járó ritka rohamok jelentkeznek 1 év után 

d. speciális esetekben, tartós tünetmentesség után, orvosi javaslatra történő gyógyszercsökkentés alatt 

jelentkező roham esetén az eredeti terápia visszaállítását követően 3 hónap után, oligoepilepszia illetve 

csak aura jelenség esetén a kezdettől számított 1 év után 

állapítható meg. 

Egyszeri spontán epilepsziás roham után 6 hónap rohammentes periódust követően, illetve többször lezajlott 

provokált epilepsziás rohamot követően egy év tünetmentesség után az egészségi alkalmasság 

megállapítható, amennyiben 

a. epilepsziás megbetegedés nem bizonyítható 

b. a lezajlott roham(ok) az „alkalmi epilepsziás” roham kategóriájába tartozott, és az alkalmi provokáló 

tényező(k) (pl. alvásmegvonás, alkoholfogyasztás, láz, stb.) megszűnése dokumentált, vagy 

c. az epilepsziás roham lezajlott és az gyógyult idegrendszeri betegség akut tünete volt, az EEG epilepsziás 

működészavart nem jelez. 

A II. alkalmassági csoportba tartozó személyeknél természetesen szigorúbb feltételekhez köthető az engedély 

megszerzése. Minden esetben alkalmatlannak kell tekinteni azt, akinél 

a. gyógyultnak nem tekinthető epilepsziás betegség esetén, 

b. egyszer vagy többször lezajlott epilepsziás rohamot követően 2 évnél rövidebb tünetmentes időszakban. 

Korlátozottan alkalmasnak tekinthető az a személy, akinél a neurológiai dokumentáció igazolja, hogy 

a. antiepileptikummal 3 évig, majd antiepileptikumok nélkül 2 évig rohammentes, a részletes neurológiai 

vizsgálat során releváns agyi patológiás elváltozás és az EEG felvételen epileptiform agyi tevékenység 

nem mutatkozott, 

b. első vagy egyszeri nem provokált epilepsziás rohamon átesett, de antiepileptikumok szedése nélkül 

legalább 3 éven keresztül rohammentes, és ezt megfelelő neurológiai vizsgálat is alátámasztja; ezen 

időszak lejárta előtt is megállapítható az egészségi alkalmasság, amennyiben a rosszullétét jól 

behatárolható, megelőző kórjelek kísérték, 

c. alkalmi epilepsziás rohamot követően a neurológus szakorvos véleménye alapján egy év 

rohammentességet követően azon esetekben, ahol a provokáló tényező azonosítható volt, és amely 

vezetéskor valószínűsíthetően nem ismétlődik meg, továbbá az epilepsziás rohamok előfordulásának 

megnövekedett kockázatát hordozó strukturális agyi lézió nem igazolódott. Az alkalmi epilepsziás 

rohamot követően EEG-vizsgálatra és megfelelő neurológiai diagnózisra van szükség. 
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Az epilepsziás személyek alkalmasságának ilyen részletekbe menő és szigorú szabályozása egyértelműen 

maguknak a betegeknek az érdekeit, de nem elhanyagolható módon a közlekedési biztonságot szolgálják. 

D. Éreredetű központi idegrendszeri betegségek 

Vertebrobasilaris keringési zavart követően az egészségi alkalmasság a neurológus vagy fül-orr-gégész 

szakorvos véleménye alapján, évenkénti felülvizsgálat mellett akkor állapítható meg, ha a megfelelő intézeti 

kezelések után a keringés és az oto-neurológiai leletek dokumentáltan normalizálódtak. A II. alkalmassági 

csoportban még ezen feltételek mellett sem adható ki az alkalmasság. Külön kiemelendő, hogy az arteria 

carotis szűkülete okozta agyi keringészavarok is kizáró tényezőt jelentenek. 

A stroke különböző formái illetve az átmeneti agy keringészavar (TIA) közvetlenül az agyi eseményt 

követően alkalmatlanságot vonnak maguk után. Gyógyulást követően azonban, függően a neurológus 

szakorvosi vizsgálat és maradványtünetek súlyosságától mérlegelhető esetenként az alkalmasság, feltéve, 

hogy orvosilag igazoltan nem áll fenn az ismétlődés illetve recidíva kialakulásának veszélye. 

E. Agyműtét utáni állapot, veleszületett illetve sérüléses eredetű agykárosodás 

Agysérülést és agyműtétet követően, egy év eltelte után az egészségi alkalmasság - lehetőleg a műtétet végző 

- intézetben végzett kontrollvizsgálat eredményének figyelembevételével állapítható csak meg, az I. 

alkalmassági csoportban. Bármilyen eredetű agykárosodást követően az esetleges alkalmasság 

mérlegelésének alapját az agyi funkciók (motoros, szenzoros, stb.) neuropszichológiai vizsgálata és 

értékelése képezi. 

F. Parkinson kór, parkinsonismus, egyéb extrapyramidalis megbetegedések 

A felsorolt kórállapotok általánosságban oly mértékű teljesítmény- és terhelhetőség csökkenést képeznek 

melyek mellett az alkalmasság kizárható. Szakorvosi és pszichológusi vélemények alapján, eredményes 

kezelés mellett, amennyiben nagyon enyhe tünetek állnak csak fenn, úgy esetileg mérlegelhető az 

alkalmasság kérdése, a beteg rendszeres (éves szintű) utánkövetése feltételével. 

G. Organikus pszichoszindrómák 

Az organikus pszichoszindrómák, mint a delíriumok, amnesztikus szindrómák (pl. Korsakow), 

tudatborússággal járó állapotok, vagy organikus pszichózisok paranoid, mániás vagy depresszív tüneteinek 

heveny fennállása kizárja az alkalmasság lehetőségét. A kórállapotok maradványtünetek nélküli lecsengése 

után, megfelelő pszichiátriai kivizsgálást követően, amennyiben a kiváltó tényezők sikeresen kiiktathatók, 

mérlegelhető az alkalmasság kérdése. 

H. Mentális rendellenességek 

A hatályos jogszabályok értelmében a súlyos elmezavar, jelentős fokú gyengeelméjűség, korral járó 

viselkedési problémák, illetve az ítélőképességet, viselkedést vagy alkalmazkodóképességet súlyosan 

gyengítő személyiségzavarok megfelelő mérlegelése csak pszichiáter szakorvos véleménye alapján, esetileg 

lehetséges. Az alkalmasság csupán nagyon enyhe tünetek fennállása mellett, és csak az I. alkalmassági 

csoportban képzelhető el, természetesen az érintettek rendszeres után követése mellett. 

Az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok életkorhoz kötött, egyre csökkenő időtartamú 

kialakítását az időskori teljesítményromlás, demencia illetve viselkedésváltozások alapozták meg, melyek 

alkalmatlanná teszik az érintetteket a közlekedésben való biztonságos és felelős részvételre. Az idős életkor 

azonban nem csak a pszichés hanyatlás lehetősége miatt kiemelt jelentőségű, hanem a sorsszerű 

megbetegedések (és azok tüneteinek hátrányos hatása) nagyobb számban és valószínűséggel való 

megjelenése is kiemeltté teszi e kérdéskört. 

Az affektív pszichózisok esetében, különös tekintettel a súlyos depressziók, téveszmékkel, stuporózus vagy 

önsértés veszélyével járó szakaszaiban, továbbá a mániás fázisokban az érintettek biztonságos közlekedésben 

való részvétele nem elképzelhető, így alkalmatlannak tekintendők. Az alkalmasság – pszichiátriai javaslat 

alapján – csak abban az esetben mérlegelhető, ha megfelelő gyógyszeres és támogató kezelés mellett a 

tünetek lecsengtek, illetve azok nem halmozottan fordultak elő, így megjósolhatóvá válik a betegség 

lefolyása. Amennyiben rövid időn belül halmozottan fordultak elő a mániás illetve depresszív epizódok, úgy 

nem javasolt az alkalmasság megítélése, tekintettel a kiszámíthatatlan kórlefolyásra. 
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A skizofrén pszichózisok akut szakaszaiban az alkalmasság kizárható. Amennyiben a tünetek (téveszmék, 

hallucinációk, súlyos kognitív deficitek, stb.) és így a realitásérzék nem explorálhatók, pszichiátriai 

javaslatra, megfelelő gyógyszeres kezelés (azok esetleges káros hatásainak figyelembe vételével) mellett 

mérlegelhető az alkalmasság megítélése. Tekintettel a kórkép heterogén természetére, egységes bírálati 

szempontok nem adhatók meg, az esetek egyedi véleményezése lehetséges csak. 

I. Alkohol- és kábítószer fogyasztás 

Az alkohol- és bódító hatású szerek fogyasztása okozta tünetek nem képezik jelen fejezet tematikáját, így 

csak utalni tudunk a kapcsolódó társfejezetekben foglaltakra, mindazonáltal kijelentendő, hogy napjainkban a 

közlekedési balesetek egyik leggyakoribb közreható tényezője a heveny alkoholos befolyásoltság illetve 

bódult állapot. (3. animáció) 

Egészségi alkalmatlanság véleményezendő mindkét alkalmassági csoportban, amennyiben a vizsgált személy 

alkohol- illetve kábítószer függőségben szenved. Hosszabb absztinens időszakot követően az alkalmasság 

esetileg, pszichiáter és addiktológus szakvéleménye alapján mérlegelés tárgyát képezheti. 

5.110. ábra - 3. animáció 

 

J. Gyógyszeres kezelés, abúzus 

Kiemelt fontosságú minden gyakorló orvos számára az általa, betegeinek felírt, gépjárművezetési-képességet 

hátrányosan befolyásoló gyógyszerek ilyen jellegű hatásának ismerete, továbbá a beteg erre kiterjedő 

tájékoztatása. Jelen jogi környezetben nem kizárható az orvos büntetőjogi felelőssége olyan esetben, ahol 

bizonyítható, hogy elmulasztotta azon beteg ilyen irányú, legalább szóbeli tájékoztatását, aki a gyógyszer 

hatása alatt közlekedési balesetet okoz és így bűncselekményt követ el. 

A gépjárművezetést hátrányosan befolyásoló különböző gyógyszerhatóanyag csoportok felsorolását az alábbi 

táblázat (3. ábra) tartalmazza. 

A lőfegyvertartási alkalmasságot kizáró kórállapotok: 

• eszméletvesztéssel, illetve agyi oxigénhiánnyal járó kórképek 

• veleszületett, vagy szerzett mentális károsodás 

• alkoholizmus, kábítószer függőség 

• személyiségzavarok 

• elmebetegség bármely formája. 
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A lőfegyvertartási alkalmasság soron kívüli felülvizsgálata, illetve szakorvosi kivizsgálás szükséges az alábbi 

kórállapotok tüneteinek felismerésekor: 

• beszéd útján történő kommunikáció zavara (hangképzés, beszéd- vagy hallászavar) 

• egyensúlyzavarral járó kórképek 

• érzészavarok, melyek a lőfegyver biztonságos kezelését zavarják 

• a passzív és aktív mozgásrendszer fogáskészséget illetve lőfegyver kezelési képességet befolyásoló zavarai 

• központi és perifériás idegrendszer bármilyen betegsége, és annak maradványtünetei, ha olyan funkciókiesést 

okoznak, hogy a lőfegyver biztonságos használatát befolyásolják 

Ezekbe a csoportokba tartozó kórállapotok és megbetegedések nagy része a korábban felsoroltak között már 

érintve lett. 

18.6.1. Tesztkérdések 

1. A gépjárművezetői egészségi alkalmasság esetleges kizáró tényező lehet, kivéve: (C) 

A. Érzékszervi fogyatékosság 

B. Mozgássérült állapot 

C. Magasvérnyomás betegség 

D. Szellemi fogyatékosság 

2. Közlekedési balesetet okozó külső tényező: (D) 

A. Betegség 

B. Gyógyszerhatás 

C. Alkohol 

D. Gépjármű műszaki hibája 

3. Nem a II. gépjárművezetői alkalmassági csoportba tartozik: (B) 

A. Buszsofőr 

B. Motorkerékpáros 

C. Rendőrjárőr 

D. Mentősofőr 

4. 40 év alatt hány évente szükséges az időszakos egészségi gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat: (A) 

A. 10 

B. 5 

C. 3 

D. 1 

5. Kinek kötelessége a gépjárművezetői alkalmasságot kizáró új betegség jelentése és a soron kívüli 

alkalmassági vizsgálat kezdeményezése: (C) 

A. A betegnek 
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B. A kezelőorvosnak 

C. Mindkettőnek 

D. Egyiknek sem 

6. Ki végzi az I. fokú gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatot: (D) 

A. Neurológus 

B. Belgyógyász 

C. Pszichiáter 

D. Háziorvos 

7. Magyarországon engedélyezett célú lőfegyvertartás: (C) 

A. Önvédelmi 

B. Sportcélú 

C. Mindkettő 

D. Egyik sem 

8. Előzetes fegyvertartási alkalmassági vizsgálat kötelező része: (C) 

A. Orvosi vizsgálat 

B. Pszichológiai vizsgálat 

C. Mindkettő 

D. Egyik sem 

9. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat lehetséges eleme, kivéve: (A) 

A. Apnoe teszt 

B. Rorschach teszt 

C. Szondi teszt 

D. CPI teszt 

10. Soron kívüli gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatot indokoló körülmények, kivéve: (D) 

A. Kábítószer függőség 

B. Alkohol elvonó kezelés 

C. Első epilepsziás roham 

D. Hypercholesterinaemia 

11. Mindenképpen gépjárművezetői alkalmatlanságot jelent, kivéve: (B) 

A. Ismétlődő eszméletvesztés 

B. Epilepszia 

C. Vertebrobasilaris syndroma 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 5. Komplex agyi tevékenységek. A 

tudat (cognitív rendszer). 

Tudatmódosító szerek 

 

 1401  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

D. Agysérülést követően 

12. Nagyrohammal járó epilepszia esetén milyen hosszú tünetmentes időszak szükséges az egészségi 

alkalmasság megajánlásához: (A) 

A. 1 év 

B. 6 hónap 

C. 3 hónap 

D. 2 hét 

13. Agysérülést követően mennyi idővel jöhet szóba az egészségi alkalmasság megajánlása: (A) 

A. 1 év 

B. 6 hónap 

C. 3 hónap 

D. 2 hét 

14. Gépjárművezetési képességet hátrányosan befolyásoló gyógyszer, kivéve: (C) 

A. Benzodiazepin 

B. Antiepileptikum 

C. Antibiotikum 

D. Antihistamin 

15. Lőfegyvertartást kizáró állapotok, kivéve: (B) 

A. Antiszociális személyiségzavar 

B. Terhesség 

C. Alkoholizmus 

D. Kábítószer függőség 

Felhasznált irodalom 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 

29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és 

tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról 

9/2010. (III. 18.) EüM rendelete a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és 

tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról  szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 

módosításáról 

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról 

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről 
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Berghaus, H. Graß, B. Friedel, E. Lappe, B. Madea, F. Mußhoff, G. Reinhardt: Verkehrsmedizin; Handbuch 

Gerichtliche Medizin Band 2, 833-988, 2003 
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6. fejezet - 6. Személyiség, társas 
kapcsolatok 

1. 6.a. A személyiség kialakulása (filo- és 
ontogenezis), típusai, meghatározó elméletei és 
zavarai. – Hegedűs Gábor [Szakmai lektor: Kuritárné 
Szabó Ildikó] 

1.1. 1. Bevezetés 

A most bemutatásra kerülő fejezetnek kettős célja van: egyrészt az, hogy bemutassa a személyiségfejlődést, 

másrészt pedig a személyiség tudományát igyekszik nagyító alá helyezni abból az aspektusból, hogy melyek az 

orvos–beteg kapcsolat szempontjából kiemelt jelentőséggel rendelkező személyiségelméletek. A fejezet az 

orvostanhallgatók ismereteinek bővítését célozza meg, nem szándékozik részletes bemutatót adni a témában, de 

segítséget nyújt abban, hogy a hallgató a releváns elméleteken és példákon keresztül betekintést nyerjen a 

számára érdekes témakörökbe. 

A személyiségfejlődésre vonatkozóan napjainkban is tudományos vita folyik, amelynek részletes kifejtésére itt 

nem vállalkozunk. A személyiség összetett, bonyolult jelenségek és folyamatok rendszere. Annak ellenére, hogy 

számos elmélet próbálkozott a személyiség definiálásával, mind a mai napig nem sikerült egy egységes elméleti 

keret kialakítása. Így egységes meghatározása nincs, fejlődésének leírásai így szükségszerűen olyan redukált 

modellek, amelyek egy-egy aspektusból engednek betekintést az adott elméletbe. Ugyanakkor a különböző 

aspektusok áttekintésével árnyalt képet kaphatunk a témáról. 

1.2. 2. A személyiség fogalma 

Mindennapi beszélgetéseinkben egy ideje jelen van a személyiség fogalma. Maga a szó a latin persona szóból 

ered, amely maszkot jelent. Személyiséggel csak az ember rendelkezik, így mindig is igénye volt arra, hogy az 

őt körülvevő világot leírja a maga számára, és ez az igény természetesen kiterjedt a szociális környezetre is, 

hogy a másik milyen ember, milyen szavakkal, fogalmakkal lehet őt a leginkább megragadni. Az, hogy ki 

milyen személyiséggel bír, az élet számos területén kiemelt jelentőséggel rendelkezik, mint például a 

párválasztás, a munkaalkalmasság vagy a gyógyítás kérdéskörei. A személyiség leírására a köznapi nyelvben 

számos szót használunk, például lehet valakinek a személyisége „megnyerő”, vagy „nagyszerű”, azonban a 

hétköznapokban nem gondolkozunk el azon, hogy tulajdonképpen ezekkel a szavakkal az illető személyiségét 

próbáljuk meg leírni. A személyiség leírása az illető ember lényegének megragadására tett kísérlet. 

Allport (1961) definíciója szerint: „A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan dinamikus 

szerveződése, amely az egyén jellegzetes gondolat-, viselkedés- és érzésmintáit hozza létre.” E definíció alapján 

a személyiség a gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés jellemzőinek olyan rendszere, amely meghatározza az 

egyének személyes működését és stílusát, illetve a környezettel való kapcsolatát. Ugyanakkor a személyiség 

nem pusztán elemek halmaza, hanem olyan dinamikus szerveződésű rendszer, amely az időben stabil, állandó, 

és amely így az identitásunk alapja (McCrae és Costa, 1988). Lényeges szempont, hogy az egyéni viselkedés a 

személyen belüli forrásból táplálkozik, az egyénen belül folyamatosság és állandóság van a tulajdonságok 

(amelyeket a pszichológia személyiség vonásoknak nevez) tekintetében. Minél alapvetőbb egy tulajdonság, 

annál jobban jelzi előre a személy viselkedését. Abban, hogy megítéljük, hogy a másik ember milyen is, szintén 

nagy szerepe van annak, hogy a másik tulajdonságait képesek vagyunk-e helyesen érzékelni (Moskowitz, 1988). 

A személyiség egyedi, nincs két egyforma személyiségű ember, az emberek személyiségében nagyfokú a 

variabilitás. 

1.3. 3. A személyiség kialakulása 

1.3.1. 3.1. Filo- és ontogenetika 
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A személyiség kialakulásának meghatározott törvényszerűségei vannak, akárcsak a biológiai fejlődésnek. A 

személyiség a családi, majd a társadalmi szocializációs hatások eredményeként jön létre. A társadalmi hatások 

az egyén környezetén keresztül fejtik ki a hatásukat. A külső (szocializációs) hatások és belső (genetikusan 

meghatározott) adottságok interakciójának eredményeképpen alakul ki, és kialakulásában két fő komponenst 

különíthetünk el: a filogenetikait és az ontogenetikait. A filogenetikai aspektus alapján a fajfejlődés során 

különböző környezeti hatásokra olyan faji jellegzetességek alakulnak ki, amelyek – mivel növelik az egyén 

túlélését – továbböröklődnek (genetika), mint például a gondolkodás, vagy a szociabilitás (társas létre való 

hajlam) képessége (Bereczkei, 2003a). Őseink közösségekben éltek, tehát egy szociális környezetben érte az 

egyéneket az a szelekciós nyomás (az evolúciós múlt során alkalmazkodni kellett a változó problémák 

megoldásához és csak a megfelelő alkalmazkodás biztosította a túlélést), amelynek hatására érte el az emberi 

elme a ma rá jellemző struktúrát és működési módot (Buss, 1995; Cosmides és Tooby, 1997; részletesebben 

lásd: Bereczkei, 2003a). Később a kulturális evolúció során a hierarchikus viszonyok megkövetelték a szociális 

alkalmazkodást és a különféle szociális stresszorokkal (különböző stresszt okozó társakkal kapcsolatos 

jelenségek) való megküzdési módokat. Az ontogenetikai komponens az élőlény egyéni fejlődését jelenti a 

megtermékenyítéstől a teljes kifejlődésig. Mivel az ember társas lény, társas környezetbe születik, a genetikai és 

a környezeti faktorok a fogantatástól kezdődően interakcióban működve meghatározott irányba terelik az egyéni 

fejlődést. 

1.3.2. 3.2. Környezeti hatások 

A környezeti és a szociális hatások támogathatják vagy gátolhatják a gyermek genetikailag meghatározott 

adottságainak kifejlődését. Az eltérő szociális hatások miatt az adott képességek különböző mértékben 

realizálódnak/bontakoznak ki, mert a környezet (otthoni szocializációs környezet, óvodai-iskolai szocializációs 

környezet stb.) bizonyos tulajdonságok kifejlődését támogatja, bizonyosakét pedig gátolja. 

1.3.3. 3.3. Temperamentum 

A temperamentum az ember fizikai, biológiai és lelki tulajdonságainak rendszere, amely meghatározza a 

különböző ingerekre adott érzékenységét és az azokra adott válaszait. A temperamentum alapvetően biológiai 

(genetikai) gyökerű (Buss és Plomin, 1984). Meghatározza az aktivitás és emocionalitás (érzelmesség) 

kifejeződését. A temperamentum és az egyén szociális környezete interakciójának eredményeképpen alakulnak 

ki a személyiségvonások (Rothbart és Ahadi, 1994). Ugyanakkor a genetikai hatás miatt a temperamentum 

hatása átfogóbb, mint egy-egy személyiségvonás, nem csak magát a viselkedést, hanem annak kivitelezését is 

meghatározza (Buss és Plomin, 1984). Az egyéni fejlődés menetében minél inkább megfelel egymásnak a 

gyermek temperamentuma és az otthoni környezet, annál inkább beszélhetünk egészséges 

személyiségfejlődésről. Ugyanakkor a temperamentum hatása kétirányú, bizonyos környezeti hatásokat a 

gyermek temperamentuma is befolyásol, így hatással van az őt körülvevő személyek vele szemben tanúsított 

viselkedésére és attitűdjeire (Strelau, 1998). A fejlődés menetének folyamán az öröklött temperamentum 

kifejeződése először a korai szocializációtól, majd felnőtt korban egyre inkább az egyéni élettapasztalatokból 

történő tanulástól és a különböző helyzetek megkívánta viselkedéstől függ (Goldsmith és Campos, 1990). A 

felnőttkorra tehát az egyre gyengülő genetikai hatás jellemző (Viken és munkatársai, 1994). A szocializációs 

környezet és a veleszületett gyermeki temperamentum interakciójából lehet csak következetéseket levonni arra 

vonatkozóan, hogy mennyire egészséges a gyermeki személyiség fejlődésmenete. A genetikai és környezeti 

hatásokat az 1. ábra foglalja össze. 

A temperamentumnak egyes kutatások szerint három összetevője van. Ezek a szociabilitás, az emocionalitás 

(érzelmesség vagy érzelmi jellemzők, érzelmi stabilitás), az impulzivitás-aktivitás szintje. A korábban említett 

szociabilitás, – amely a temperamentum kifejeződését döntően meghatározza –, a másokkal történő együttlétre 

való hajlamot, illetve a magányosság érzésének a kerülését és általában a különböző társas interakciókra és 

közös tevékenységekre való igényt jelenti. Az érzelmesség meghatározza, hogy mennyire hajlamos valaki 

intenzív vagy kevésbé intenzív érzelmek átélésére, egyaránt vonatkozik az általa kiváltott izgalmi szint 

intenzitására és az adott érzelem kiválthatóságára (Buss és Plomin, 1984). Az impulzivitás esetében is 

kimutatták, hogy rendelkezik genetikai alappal (Pedersen és munkatársai, 1988), azonban az vitatott, hogy a 

temperamentum egyik fő összetevőjének tekinthető-e. Az aktivitási szint egyrészt a személy sok energiát 

megkövetelő erőteljes viselkedését (például a sporttevékenységek) jelenti. A magas aktivitási szinttel rendelkező 

személyek nagy energiát fektetnek minden tevékenységükbe. Másrészt az aktivitási szint a cselekvés 

sebességére, tempójára vonatkozik. A magas aktivitásszintű személyek gyorsabban végzik tevékenységeiket, 

míg az alacsonyabb aktivitási szinttel rendelkezők nyugodtabban, ráérősebben cselekszenek (Buss és Plomin, 

1984). A három temperamentumot meghatározó személyiségdiszpozíció tekintetében kimutatták az 

öröklékenységet, genetikai hatás mutatkozik meg azt adott személyiségvonáson. Az aktivitási szint és a 
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szociabilitás tekintetében Loehlin és munkatársai (1985), az érzelmi stabilitás tekintetében például Eysenck és 

Eysenck (1985) mutatták ki a genetikai hatást. 

6.1. ábra - 1. ábra: A személyiség működését meghatározó tényezők 

 

1.4. 4. Szocializáció, anya-gyermek kapcsolat, kötődés 

1.4.1. 4.1. Az anya-gyermek kapcsolat kiemelt jelentősége 

A személyiség kialakulásában – az eddig tárgyalt öröklött genetikai tényezőkön túl – alapvető szerepet játszik az 

anya-gyerek kapcsolat minősége (amelybe beleértendő a terhesség folyamata is, az anya és magzatának 

kapcsolata), az anya és gyermek közötti kötődés és a koragyermekkori történések, tehát a korai szocializációs 

környezet. A szülés után egy szenzitív periódus van, amely alatt a kötődés kialakulása miatt fontos, hogy az 

anya és gyermeke között mielőbb létrejöjjön a testi kontaktus. Ugyanakkor az anya-gyermek kapcsolat 

alakulásának szempontjából az összes életszakasz fontos, nem köthetjük egyetlen szakaszhoz a minőségét. A 

korai években jön létre a személyiség alapja. Az anya-gyermek kapcsolat legfontosabb aspektusai az érzelmi 

összehangolódás, az anya válaszkészsége, gyermekével kapcsolatos érzékenysége, hogy mennyiben érti meg 

annak mentális állapotait és mennyiben tud pozitívan reagálni azokra, csillapítani a gyermekében létrejövő 

feszültségeket (ezeket és az ezekkel kapcsolatos rossz közérzetet, sírást enyhíteni) a mindennapi 

rutingondoskodás epizódjainak folyamatában. E gondoskodás folyamatában az anya nem-verbális 

kommunikációjában megjelenik az, hogy mennyire képes örülni gyermekének, és mivel képessége van a nem-

verbális kommunikáció olvasására, előhúrozott a szociális ingerekre, ezt azonnal érzékeli. Az egészséges 

személyiségfejlődéshez fontos az anya pozitív elfogadó, szeretetet tükröző érzelmi hozzáállása, – amely az 

arcán is megjelenik – és amelyet a csecsemő a saját létével kapcsolatos jelzésként értelmez (jó hogy létezik 

(anyai mosoly), vagy nem (érzelemmentes anyai arc)). A megfelelő gondozás során a gyermek megtanulja azt, 

hogy az aktuális rossz állapotokból van kiút, azok elmúlnak, támaszkodhat az anyjára, aki az érzelmi tükrözés 

tónusának megváltoztatásával adott esetben segít gyermekének az érzelmi és a testi működésekre vonatkozó 

szabályozásban. Így a gyermek személyiségébe a gondozás folyamán, fokozatosan beépül egy belső támasz, 

belső biztonság, (egy belső kép az anyáról) amely vele lesz az élete során. Így a gyermek elvárásokat vesz át az 

élettel és a másikkal (általánosítva az emberekkel) kapcsolatban, megtanulja, hogy mire számíthat a világban az 

emberektől. Az anyai viselkedés következtében a gyermekben kialakuló belső modell egy életre 

meghatározhatja a későbbiekben a másokhoz és saját magához való viszonyt (az úgynevezett ősbizalom 

kialakulása is ettől függ). A megfelelő gondozásnál a másokkal kapcsolatos elvárások pozitívak, egy olyan belső 

reprezentáció erősödik meg a személyiségben, amely átsegíti a rossz állapotokon. Ha a tapasztalatok ebben a 

korai időszakban kedvezőtlenek, az anya nem hangolódott megfelelően gyermekére, ha gyermekével 

kapcsolatban kommunikációs zavar, szeretetmegvonás, esetleg bántalmazás történt, akkor ez a gyermekben 

negatív elvárásokhoz, a belső reprezentáció, a biztonságélmény gyengüléséhez és bizonyos esetekben a 

személyiségben különféle pszichopatológiákhoz, lelki sérülésekhez vezethet. A rossz lelki állapotokat a 

gyermek (és a későbbiekben a felnőtt személy) nehezen tudja egyedül elviselni (az érzelemszabályozás 

hiányosságai miatt például alacsony szorongás- és stressztolerancia, alacsony önkontrollra való képesség) és 
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ezek csillapítását vagy külső segítséggel oldja meg (például kémiai szerekkel történő érzelemszabályozás: 

alkohol, drogok, gyógyszerek) vagy deviáns, akár önsértő viselkedéssel. 

1.4.2. 4.2. Az anya-gyermek kapcsolat 

A csecsemő ragaszkodik anyjához, az anya pedig reagál erre és kettejük között jó esetben összehangolt 

tranzakciósorozatot (a kommunikáció oda-vissza történő jelzései) hoznak létre. Ebben kölcsönösen megerősítik 

egymás szerepét, és kielégítik egymás érzelmi, testi igényeit (természetesen testi igényeket csak az anya elégít 

ki), hiszen kettejük viszonylatában nem csak a csecsemőnek fontos a testi és érzelmi kapcsolat, hanem az 

anyának is. Ez a folyamat segíti elő a kötődés kialakulását (Pulay K., 1997). Kapcsolatuk legfontosabb funkciója 

a testi közelség fenntartása. Ebből jön létre az a biztonság, amely a csecsemőnek oly fontos, és amelyhez 

felfedező útjaiból vissza-vissza térhet. A csecsemő aktívan szabályozza a kapcsolatuk távolságát (a közelséget 

keresi és fenntartja), miközben a számára érdekes ingereket, tárgyakat is aktívan el akarja érni. 

Megkülönböztethetünk „nehéz” és „könnyű” temperamentumú csecsemőket (Pulay K., 1997). A könnyű 

temperamentumú csecsemők mosolygósak, gyorsabban alkalmazkodnak, viszonylag hamar megnyugtathatóak 

és szeretik a testi közelséget. Így megerősítő hatással vannak anyjuk anyai szerepére. Az anyai 

kompetenciaérzés növekszik. Míg a nehéz temperamentumú csecsemők sokat sírnak, nem szeretik annyira a 

testi közelséget, túl intenzíven reagálnak az ingerekre, alvásuk kevésbé szabályos, gyakrabban felébrednek. 

Ettől anyjuk kompetenciaérzése csökken, csalódást és szorongást élhet át. Ugyanakkor az anyai feladatok szinte 

minden anyában előidézhetnek kisebb szorongásos epizódot (főként az első gyermeknél), de ezen a pozitív, a 

kompetencia érzését megerősítő tapasztalatok hatására túl lehet lépni. Az anya-gyermek közötti kölcsönös 

szocializációs hatás miatt egy elég érzékeny anyai gondoskodás segíthet átalakítani a nehéz temperamentumot. 

A nem megfelelő gondoskodás viszont a könnyű csecsemő temperamentumát is nehezebben kezelhetővé teheti. 

Az anya-gyermek közötti kötődési mintázat, a gyermek temperamentuma, az anyai viselkedés és kettejük 

interakciója meghatározza a gyermek személyiségfejlődését. A modern csecsemőmegfigyelések alapján a 

csecsemő az anyával történő interakcióban aktív, kezdeményez és válaszol. Kettejük – időben tartós, sokszor 

ismétlődő – interakciójának segítségével alakítja ki a gyermek az önmagáról, a fontos másikról és a 

kapcsolatban történő létezés élményéről alkotott belső reprezentációját, amely a belső biztonságot nyújtja 

számára, és a későbbi kapcsolatok alapját is képezi (Ajkay, 1996). Továbbá az önmagáról kialakított (nem 

tudatos) hiedelmeket (pl. „akkor is szerethető vagyok, ha nem mindig vagyok jó”, vagy: „bármit teszek, az rossz 

és nem vagyok szerethető”) és belső reprezentációkat (belső önkép) is ennek segítségével hozza létre (az 

interakciós és kötődési mintázatok segítségével). 

Mivel a csecsemő kezdetben egyedül életképtelen, az első év az életfenntartásával kapcsolatos alkalmazkodási 

módok kialakításáról szól. Az anya nyújt mindent, ami ehhez szükséges, és a csecsemő saját belső állapotait 

kezdetben teljes egészében az anya szabályozza, majd az érésének megfelelően fokozatosan a külső szabályozás 

belsővé válik (2. ábra). Az anyának ebben is nagy szerepe van. Pl. a csecsemő egy idő után átveszi az irányítást 

a vizelést és a székelést szabályozó szfinkter izmok felett, és már nem lesz szüksége pelenkára. Az e téren 

bekövetkező fejlődésben az anyai visszajelzés, pozitív érzelmeket tükröző jelenléte az a jutalom, amely miatt a 

gyermek gyorsan fejlődik ebben. A játéktevékenységet átszövik az utánzások és a kialakuló önkontrollal egy 

időben lassan azonosul a tevékenységgel, és már neki lesz fontos, hogy erre képes. Hároméves kor körül 

kialakul az én-tudat (a gyermek már tudja, hogy ő az, aki valamit csinál, („én csinálom” érzése), amelyre 

ráépülhetnek a belső szabályozó funkciók. Az anya tiltásaira – két fázisban – kialakul egy belső tilalmi rendszer 

is („nem szabad”, „ezt ne” stb.) és az ebből fakadó lelki tilalmi rendszer lesz a lelkiismeret alapja (3. ábra). 

6.2. ábra - 2. ábra: A pozitív önszabályozó funkciók 
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6.3. ábra - 3. ábra: A negatív önszabályozó funkciók 

 

1.4.3. 4.3. Kötődés 

A kötődés egy evolúciósan megalapozott veleszületett hajlam, amelynek kialakulási módja befolyásolja a 

későbbi személyiséget. A kötődési rendszer biológiai célja a biztonság tapasztalata, amely a homeosztatikus 

bioszociális (testi működések egyensúlyban tartása a társas kapcsolatokon keresztül) szabályozáson és az 

érzelmi kötődésen keresztül valósul meg (lásd: a 6.1.7. alfejezetben a Maslow piramis első három szintjét – 11. 

ábra). A kötődés univerzális szükséglet. A gondoskodás során az anya az által, hogy ráhangolódik gyermekére, 

megnyugtatja, ha annak magas az érzelmi, indulati feszültsége, illetve fiziológiai szükségleteire ugyanilyen 

érzékenyen reagál. Ha ezekben súlyos hiányosságok vannak, akkor a biztonságélmény károsodik. Később 

ezekből a kötődési mintázatokból különböző érzelemszabályozó viselkedési módok alakulnak ki. Különösen az 

első életévben kialakuló kötődési mintázat fontos, mert az ebben az időszakban létrejövő konfliktusmegoldó 

belső munkamódok a későbbi kritikus időszakokban ismét megjelennek. A kötődési mintázatok egyediek, 

hiszen nincs két egyforma csecsemő és anya. A korai kapcsolatok kölcsönösek. Például, ha az anya 

ráhangolódik csecsemőjére és sikeresen csökkenti annak belső feszültségét, akkor a baba ezt mosollyal 

jutalmazza és kettejük kapcsolata fokozatosan elmélyül az ilyen eseményektől. Ha az anyai ráhangolódás eleve 

nem megfelelő, akkor a csecsemő visszajelzései még inkább elbizonytalaníthatják az anyát saját szerepében, ami 

a kapcsolatuk megromlásához vezethet. 

1.4.4. 4.4. Kötődés a különböző életkorokban 

Bowlby (1969) a gyermeki kötődésben több fázist különít el. Az ún. differenciálatlan kötődés fázisában (0-2 

hónapos kor) az újszülött mindenkihez kötődik, aki a szükségleteit kielégíti. Az ún. differenciálatlan 

diszkrimináló fázisában (2-7 hónapos kor) elsősorban a gondozójához kötődik, de más emberekkel is 

barátságos. A differenciált kötődés fázisában két szakaszt különít el. A specifikus megkülönböztetés szakaszát 

(7 hónapos kortól 2 éves korig), amelyben a csecsemő az anyjához (gondozójához) erősen ragaszkodik 

(rátapad), az ő jelzéseire reagál. Ebben az időszakban elsősorban a gondozás minősége a fontos. Itt kialakul egy 

specifikus kötődés az anyához. A második szakasz a partneri viszony szakasza (2 éves kortól), amelyben a 

külvilág egyre inkább leköti a gyermek figyelmét, már nem tapad olyan erősen az anyjára, de az igényei 

kielégítése továbbra is fontos számára. Az anyán kívüli fontos személyekhez is kötődik. 
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Az első életévben történő elválasztásra tiltakozás és reménytelenség a gyermek reakciója. A kötődés a büntetés 

ellenére is kialakul (pl. bántalmazó szülő), sőt még erősödik is, mert a gyermek erősödő szorongását úgy 

próbálja meg leküzdeni, hogy ahhoz a személyhez kötődik erősebben, akitől elvileg a biztonságot remélhetné. 

A kötődés több típusát különböztethetjük meg. A biztonsággal kötődő gyermekek bíznak az anyában, az anya 

távozásakor nyugtalanná válnak, de visszatértekor hamar megnyugszanak. A bizonytalanul kötődő gyermekek 

az anyát nem eresztik el, de ha mégis távozik, dühösek, sírnak, majd amikor visszajön dacosak, haragosak. Az 

úgynevezett elkerülő gyermekek reakcióit láthatóan nem befolyásolja, hogy az anya jelen van-e vagy sem (lásd: 

Ainsworth és Wittig, 1969)1, miközben testi szinten intenzív distresszt élnek meg. 

Bowlby az anyai gondoskodás hiányát illetően két típust különbözetet meg. Egyrészt ha a gyermekeknek nincs 

szerető anyai kapcsolata, akkor mire felnőnek, fennáll a veszélye annak, hogy az érzelem nélküli pszichopátia 

személyiségjegyeit fogják magunkon viselni. Ha volt szeretetkapcsolatuk, de elveszítették, akkor az is 

lehetséges, hogy a személyiségük visszafordíthatatlanul sérül (4. ábra), de mindez az összes kapcsolati tényező 

függvénye. 

6.4. ábra - 4. ábra: Az anyai gondoskodás hiányának lehetséges hatásai 

 

Diszfunkcionális anyai viselkedés: a túlzott anyai aggodalmaskodás mögött sokszor az anya gyermeke elleni fel 

nem vállalható ellenséges indulatai húzódnak meg, amely miatt bűntudatot érez és túlgondoskodik. Az ilyen 

állandóan aggódó anyai magatartás a csecsemő testi zavaraihoz is vezethet (ekcéma, hasgörcsök). Ha az anya 

következetlen és hol elkényezteti, hol bünteti gyermekét, a gyermek nem fog bízni benne, nem tudja átélni, hogy 

szeretik, nem alakul ki egy stabil biztonságot nyújtó belső anyakép. Ha az anya tartósan távol van és nincs 

elérhető „pótanya”, akkor depressziós lesz a gyermek (búskomor, levert, beszűkült érdeklődés, apatikus 

arckifejezés, intenzív érzelmi kapcsolatok kialakítására való képtelenség, alacsony fájdalomküszöb stb.). 

Például hosszabb kórházi tartózkodás esetén. A nem megfelelő anyai viselkedés hátterében gyakran áll a 

generációk közötti mintaátadás (transzgenerációs transzmisszió). Ez azt jelenti, hogy az anya (vagy az apa) 

gyermekkorában nem megfelelő szülői bánásmódot tapasztalt, amely miatt feldolgozatlan lelki traumát hordoz 

magában, és ezt öntudatlanul továbbadja gyermekének. De állhat a háttérben a családi rendszer aktuális krízise 

is, pl. válási trauma, az anya egyedül maradt a gyermekével, és depressziója miatt nem képes megfelelően 

ráhangolódni gyermekére. 

(A kötődés témakörét bővebben a 2.10. fejezet tárgyalja) 

1.4.5. 4.5. A szocializáció szintjei 

A 30-as évektől kezdték el felfedezni azt, hogy az egyéni személyiségfejlődés és a környezeti jellemzők (mint 

pl. a gyermeknevelési attitűd és a később kialakuló gyermeki jellem és viselkedés) között összefüggés van, a 

szocializáció mindig egy adott közösségben zajlik (Baumrind, 1967), ezért az egyénben lévő pszichológiai 

folyamatok csak az őt körülvevő környezet ismeretében érthetők meg (Segall et al, 1990). Az interakcionista 

                                                           
1Ainsworth és Wittigh vizsgálatukban 1-2 éves gyermekeket vizsgáltak játékszituációban. A gyermekeknek az anya jelenlétében kellett 

játszaniuk, majd egy idegen jelent meg és az anya is jelen volt. Ezt követően az anya kiment a szobából és csak az idegen maradt bent. Kis 

idő elteltével az anya visszajött. A gyermekek viselkedése alapján három különböző kötődési típust sikerült meghatározniuk (Ainsworth & 
Barbara Wittig 1969). 
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fejlődéselmélet ezt az alapvetést követve jött létre. E szerint a személyiségbeli és a környezeti faktorok hatása 

összeadódik és folyamatos kölcsönhatásban áll egymással, az egyén és környezete kölcsönösen hatnak 

egymásra. Bronfenbrenner (1979) ökológiai modelljében négy olyan szintet említ, amelyek között ilyen 

interakció zajlik. A környezetet kitágítva értelmezi, figyelembe veszi az anya-gyerek kapcsolaton túlnyúló társas 

rendszerek hatását is a gyermek fejlődésében. A mikrorendszer a közvetlen szociális és fizikai környezetet 

jelenti (pl. a család), amelyben a közvetlen szocializáció zajlik. Itt zajlanak a családi interakciók, amelyek – a 

szülők hitrendszere mellett – a legnagyobb hatással vannak az egyéni személyiségfejlődésre. A kisgyermek 

kognitív- és személyiségfejlődésére az anya – mint környezetének legjelentősebb személye – értékrendje van a 

leginkább hatással. A mezorendszerbe a különböző mikrorendszerek (pl.: otthon, iskola, barátok) közötti 

kölcsönhatások tartoznak, amelyek az adott fejlődési keretek között történnek. Erre a rendszerre például a 

tanítók és a közeli barátok hitrendszerének személyiségfejlődésre gyakorolt hatása jellemző. Az exorendszer 

azokat a területeket jelenti, amelyek működése hatással van az egyén fejlődésére, de a személy nem vesz részt 

benne közvetlenül (pl. szülők munkahelye, oktatási rendszer). A szülő munkahelyi történései lehetnek pozitív 

vagy negatív hatással is a gyermekre. Ha a szülő stresszesen ér haza, viselkedésével ezt könnyen továbbadhatja 

gyermekének, de ugyanúgy a sikerek vagy jó kollektíva okozta pozitív hangulatot is. A makrorendszer a 

legszélesebb kulturális kontextus, amelyben az összes többi rendszerint létezik (pl. az adott kultúra, a történelmi 

hatások stb.) (5. ábra). 

6.5. ábra - 5. ábra: Az interakcionista fejlődéselmélet struktúrája 

 

A környezet és az egyén közötti interakcióban mindegyik rendszer hatással van az egyéni pszichológiai 

fejlődésre, és ez már a csecsemőre is érvényes. Az interakció minőségében különbség van a társadalmi 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 6. Személyiség, társas kapcsolatok  

 1410  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

osztályok között. Eltérő intellektus, iskolázottság, gyermeknevelési szokások, attitűdök, hitrendszerek. Ezek 

átadódnak generációról generációra, és így befolyással vannak a gyermek kialakuló személyiségére. A család 

közvetlen tagjai demonstrálják a gondolkodásra jellemző mintákat, az értékrendet, a gyermeknevelési 

attitűdöket. Ezek alakítják a gyermek attitűdjeit és személyiségét (Bronfenbrenner, 1995), mivel minden 

családtag hatással van az összes többi családtag fejlődési irányára. Minden családi rendszer egyedi, a rá jellemző 

sajátosságokkal és működésmódokkal. Ez egy egyedi mintázatot alakít ki a tartós együttélés során, amely 

hatással van a családtagok önállóságára, érzelmi viszonyaira, cselekvési lehetőségeire, 

alkalmazkodóképességére és az emberi kapcsolatokról kialakított elképzeléseikre. Minden család önszabályozó 

rendszerként működik, és a családtagok viselkedése – egy körkörös hatás szerint – oka és következménye is egy 

másik családtag viselkedésének. Az önszabályozást dinamikus egyensúlyra törekvés jellemzi, amely miatt, ha 

valamelyik családtag viselkedésével a család rendszerének egyensúlyát veszélyezteti, akkor a többiek próbálják 

meggátolni ezt a viselkedést. Ennek ellenére ez a szándék sokszor felerősítheti az adott viselkedést, és a családi 

rendszer egyensúlyának további gyengülését okozhatja. Így a probléma megszüntetésére való törekvés ellentétes 

hatást is eredményezhet, mint az, amit a családtagok el szerettek volna érni. Például a makrorendszer részeként a 

történelmi hatások és trendek a fiatal generációkat olyan fejlődési irányba terelhetik, amellyel szüleik nem 

értenek egyet, amely konfliktust, szembenállást okozhat a generációk között, és a szülők helytelenítése adott 

esetben oda vezethet, hogy a fiatal még inkább a helytelenített viselkedés irányába mozdulhat el. Gondoljunk 

például a tradicionális szülői attitűdre és a mai korra jellemző élethez való szabadabb hozzáállásra. Az ilyen és 

hasonló generációk közötti ellentétekre szélsőséges esetben a fiatal részéről deviáns viselkedési módok is 

megjelenhetnek (Bronfenbrenner, 1995). Ugyanakkor a kultúra és az egyén kapcsolata is kétirányú, az egyén is 

hatással lehet a kultúrára, és képes lehet abban változásokat eszközölni (Valsiner, 1989). 

Itt érdemes megjegyezni a gyermeki önszocializációt, amely elmélet alapján a személy képes önmagára 

reflektálni és kiválasztani a neki megfelelő önszocializációs médiumot, majd elérni az ebben saját magának 

kitűzött célt. Ugyanakkor a már kialakult személyes meggyőződések mérséklik az önszocializációs folyamatot. 

Serdülőkorban a feléledő új identitáskeresés igénye a serdülőket aktív önszocializációra készteti. Erre a 

médiahasználat, közösségi médiumok (TV, internet stb.) különösen alkalmasak, az ezekből megszerezhető 

információk miatt. A gyermek így hatással van a szüleire is és a kialakított új identitása nem feltétlenül fog 

elfogadásra találni a szülei részéről. Gondoljunk a jelen kor különböző serdülők által kialakított szubkultúráira, 

amelybe az önszocializált, új identitással bíró serdülők csatlakoznak. 

1.5. 5. A pszichoanalitikus személyiségelmélet 

1.5.1. 5.1. Elméleti alapok 

Sigmund Freud a pszichoanalízis megalkotója a saját pszichoterápiás tapasztalatai alapján hozta létre a 

pszichoanalízist, ezért az elmélet nem választható el magától a pszichoterápiás módszertől. Elmélete ebből a 

szempontból is egyedülálló és meglehetősen összetett. A pszichoanalitikus irányzat mellett a behaviorizmus volt 

a korszak másik nagy pszichológiai iskolája. Amennyire a behaviorizmus mindent a külső környezeti hatásokra 

vezetett vissza és nem foglalkozott az ember belső világával, a klasszikus pszichoanalízis ugyanilyen mértékben 

mindent belső, főként a személy tudattalanjában lévő okokkal magyarázott az emberi személyiség tekintetében. 

A modern pszichodinamikus iskolák nagy szerepet tulajdonítanak a korai kapcsolati tapasztalatoknak, 

értelmezésükben lényegében a gyerek ugyanúgy a korai kapcsolatok közegében formálódik, ahogyan azt a 

kötődéselméletek és a modern fejlődéslélektani kutatások ábrázolják. Freud elmélete ún. pszichodinamikus 

személyiségelmélet, mert alapja az, hogy az embernek veleszületett ősi ösztönei vannak, ugyanakkor a 

viselkedést meghatározó erők és okok döntően tudattalanok. A tudat csak kis része a személyiségnek és a 

személyiséget az erők és ellenerők dinamikusan változó kölcsönhatása jellemzi, ezért teóriája dinamikus 

elmélet. Freud eredményei mind a mai napig jól használhatóak a pszichoterápiában, gyakorlati jelentőséggel 

rendelkeznek. 

1.5.2. 5.2. Topografikus modell 

Freud a személyiségfejlődés alapjának az ún. libidófejlődést tekintette, amelyen egy szexuális jellegű, erős, 

biológiailag megalapozott hajtóerőt értett. A libidó (hajtóerő, feszültség) különböző tárgyakhoz, személyekhez 

kötődik, amelyek a szükségletkielégítés eszközeiként szolgálnak. A személyiségfejlődés célja, hogy a nyers 

biológiai hajtóerőket magasabb rendű emberi viszonyokba (kötődés, szeretet) és értelemteli tevékenységekbe 

fordítsuk. 

A pszichoanalitikus személyiségkép alapvetően különbözik a többi elmélettől. Az úgynevezett topografikus 

modell keretein belül a személyiséget tudatos, tudatelőttes és tudattalan összetevőkre bontja szét (6. ábra). A 
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tudatos rész az a lelki terület, amelyről az adott pillanatban éppen tudomásunk van. A tudatelőttes pedig az 

akaratlagosan könnyen a tudatba emelhető tudattartalmakat jelenti. A tudattalan ellenben egy olyan terület, 

amely erőfeszítéseink ellenére sem tudatosítható, közvetlenül nem hozzáférhető számunkra, mert bizonyos a 

pszichében lévő törvényszerűségek, működésmódok meggátolják. Ugyanakkor a személyiség igazán fontos 

működései a tudattalanban zajlanak. A tudattalan tartomány a szorongással és a fájdalmas lelki konfliktusokkal 

kapcsolatban lévő vágyaink, érzéseink, gondolataink területe (Rhawn, 1980). 

6.6. ábra - 6. ábra: A topografikus modell 

 

1.5.3. 5.3. Strukturális modell 

Freud egy másik, az úgynevezett strukturális modellben (Freud, 1962) három további részre osztotta a 

személyiséget (7. ábra). Ezek az ösztön-én, az én és a felettes-én. Természetesen e három rész között nincsen 

olyan értelemben hierarchia, hogy bármelyik is fontosabb vagy értékesebb lenne, mint a másik. A személyiség 

stabilitásának szempontjából sokkal inkább a három személyiségrész egyensúlya az, ami fontos. 

6.7. ábra - 7. ábra: A strukturális modell 
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Az ösztön-én a személyiség ősi, öröklött alapvető és ösztönös aspektusait foglalja magában. Teljes egészében 

tudattalan és a realitással nincs kapcsolata, nem tud különbséget tenni a valóság és a képzelet között. A 

csecsemő ezen a szinten létezik, a személyiség többi része csak később fejlődik ki. Az ún. örömelv alapján 

működik (Freud, 1949), amely szerint a szükségletek azonnali kielégülését igényli (pl. éhség, szexuális vágy), 

ellenkező esetben kellemetlen feszültségi állapot jelentkezik. Ez a feszültség pl. a csecsemő esetében sírást 

eredményez, amelyre az anya reagál, megnyugtatja. Az ösztönös biológiai folyamatok az ösztön-énhez 

tartoznak. Mivel az ezekhez kapcsolódó vágyak közvetlen kielégítéséért felel, nem feladata, hogy megküzdjön 

az objektív realitással. Az ösztön-én másik működési elve a kínkerülés, amely szerint az emberi organizmus arra 

törekszik, hogy a minél több öröm mellett a lehető legkevesebb fájdalmat, kínt élje át. 

Az (ego) a személyiség azon része, amely a realitással áll kapcsolatban, lényegében az ösztön-énből érkező 

impulzusokat, a külvilág reális követelményeit és a felettes-én tiltásait figyelembe véve segíti az egyént vágyai 

megvalósításában. Az ego a környezettel történő (társas és tárgyi) interakciók hatására fejlődik ki. Segítségével 

vesszük át a szülői megoldási módokat és pl. az anya-gyermek viszonylatban a vágykielégülés késleltetését 

tanuljuk meg (pl. a növekedő csecsemő vágyait az anya egyre inkább késleltetve elégíti ki, hogy gyermekét a 

realitáshoz hozzászoktassa). A megfelelő anyai gondoskodás hozzá segíti a csecsemőt, hogy fokozatosan 

elviselje a késleltetésből eredő feszültségeket és alkalmazkodjon a realitáshoz. Így az én az ösztön-énnel 

szemben a reális gondolkodás, racionális problémamegoldás, következtetés és a különböző cselekvések 

megtervezésének eszközeivel rendelkezik és a vágyak kielégítését a reális lehetőségekhez igazítja (Bergmann, 

1980). 
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A felettes-én (Szuperego) a személyiség morális részét képviseli, amely a szülőktől és a társadalomból származó 

értékrendet jelenti. A társas, szülői hatásra átvett szabályokat, tiltásokat tartalmazza. A felettes-én további két 

része az énideál és a lelkiismeret. Az énideál a megfelelő, ideális viselkedési szabályokat tartalmazza, amelynek 

betartására a realitással kapcsolatban álló énnek törekednie kell. A lelkiismeret a nem megfelelő viselkedéseket 

tartalmazza, amelyek a szülők által helytelenített cselekvésekből és tiltásokból épülnek fel (Sederer és 

Seidenberg, 1976). A nem megfelelő viselkedés (vagy akár gondolkodás és érzelem) a felettes-énhez tartozó 

meglehetősen kellemetlen bűntudat érzését hívja elő, amelyet igyekszünk elkerülni és inkább az átvett 

normáknak megfelelően viselkedni. Ennek megfelelően a felettes-énnek három alapvető funkciója van: 1. hogy 

teljesen legátolja a szülők vagy a társadalom által helytelennek ítélt viselkedéseket (amelyek egyébként az 

ösztön-énből törekednének a megnyilvánulás felé), 2. hogy hatással legyen az énre, hogy az a realitáselv helyett 

morális elvek alapján cselekedjen, 3. a személyt igyekszik a tökéletesség felé terelni. A gyermek átveszi szülei 

szabályait, mert szülei szeretete mindennél fontosabb számára, a szeretet megvonását, illetve a büntetést 

igyekszik elkerülni. Ahogy növekszik, környezetében másoktól is átvesz normákat, értékrendeket, de a felettes-

ént alapvetően meghatározó normák a szülőktől származnak. 

1.5.4. 5.4. Lelki konfliktus 

Az énnek az ösztönén és a felettes én egymástól merőben eltérő igényeit is ki kell egyensúlyoznia, ami nem 

könnyű feladat (Stolar és Fromm, 1974). Mivel az énnek az ösztön-énből érkező igényeket és vágyakat a 

realitáshoz igazítva, társadalmilag elfogadható módon kell megvalósítania, az örömelv és a realitáselv gyakran 

nem összeegyeztethető. Ezért az ösztön-én és az én – érthető módon – gyakran kerül konfliktusba egymással, 

hiszen az ösztön-én a vágyak azonnali kielégülését akarja, míg az én a realitáselvnek megfelelően késleltetni 

próbálja ezt a kedvezőbb feltételek beálltáig. A felettes-én pedig az ideáljaiból és normáiból eredő tiltások 

alapján, a helytelennek ítélt viselkedésünk következményeként a bűntudat érzését okozza, amelyet pedig mint 

kínzó érzést, érthető módon igyekszünk elkerülni. Ezt a dinamikus rendszert a topografikus és a strukturális 

modellt egyszerre mutató. 8. ábra szemlélteti. 

6.8. ábra - 8. ábra: A topografikus és strukturális modell dinamikus működése 
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A felettes-énben lévő tiltások, amelyek az ösztön-én impulzusaira és ösztöntörekvéseire vonatkoznak, lehetnek 

tudatosak vagy tudattalanok is. Ha az én és az ösztön-én közötti egyensúly felborul, szorongás lép fel, amely 

különféle elhárító mechanizmusokat igényel az egyensúly újbóli helyreállításához. Az egészséges 

személyiséghez a három személyiségrész egyensúlyára van szükség. 

1.5.5. 5.5. A fejlődés fázisai 

Freud a személyiségfejlődést pszichoszexuális fejlődésként konceptualizálta és a szexuális jellegű energia 

(libido) által dominált testtájak szakaszokra történő elkülöníthetőségében látta. Lényegében a gyermek 

figyelmét aktuálisan lekötő testtájról van szó. Ezek az: 

• Orális szakasz (0-1,5 éves kor) 

Ebben a szakaszban az előtérben a táplálékfelvétel áll (szoptatás), mely a száj körüli régióhoz kötött. Az 

orális terület fokozottan érzékeny, a kielégülés túlzott volta az orális aktivitás magatartásformáiban rögzülhet 

(alkoholfogyasztás, dohányzás, beszéddel kapcsolatos túlzott aktivitás stb.) Az anyával való kapcsolatot a 

csecsemő részéről az erős ráutaltság jellemzi. 

• Anális szakasz (1,5-3 éves kor) 

Ezt a szakasz a toilet-tréning (szobatisztaságra szoktatás) időszaka. A visszatartás-kiürítés szabályozás 

megtanulása jellemzi, amely az első olyan dolog az életben, amelyet a kisgyermek saját maga kontrollál. Így 

az önkontroll, önuralom és önértékelés alapjai is ekkor alakulnak ki. A teljesítmény, alkotás, kreativitás 

kialakulásának kezdete is itt alakul ki. A kisgyermek itt találkozik először a fegyelemmel, kialakul a 

megfelelés képessége. Ehhez a szakaszhoz az anális személyiségvonások köthetőek: ragaszkodás a 

tisztasághoz, rendhez, illetve tisztátalanság, rendetlenség. Makacsság, önfejűség, gyűjtögetés, zsugoriság és 

kóros személyiségfejlődés esetében kényszercselekvések. 

• Fallikus-ödipális szakasz (3-6 éves kor) 

Ebben az életszakaszban előtör a szexuális érdeklődés, a nemek közti különbségek felfedezése és a libidó a 

genitáliákon rögzül. Létrejön a nemi azonosulás az azonos nemű szülővel. A fiúk kötődnek az anyához és 

ellenséges beállítódásuk lesz az apával szemben (Ödipus komplexus), amely szorongással jár (szociálisan 

nem elfogadható vágyak miatt). A fiú ezért azonosul az apával, így oldja fel a lelki konfliktust. A lányok 

kötődnek az anyához, és vonzódnak az apához (Elektra komplexus). A konfliktus megoldásaként azonosulnak 

az anyával. Ha a konfliktus megoldása nem sikerül, akkor ez fiúknál a nemi identitás bizonytalanságaival, a 

férfiről illetve nőről alkotott képzetek bizonytalanságával, túlhangsúlyozott, de éretlen szexussal, vagy 

elnyomott, elfojtott szexuális késztetésekkel járhat. (http://www.kislexikon.hu/odipusz-komplexus.html) 

• Látencia szakasza (7-11 éves kor) 

Ebben a szakaszban a szexuális mozzanatok háttérbe szorulnak és a tanulás, az iskolai teljesítmények, a 

fizikai aktivitás válik hangsúlyossá. 

• Genitális szakasz, a serdülőkor (11-20 éves kor, pubertástól a fiatal felnőttkorig). 

Ezt a szakaszt a biológiai érés, a szexuális érdeklődés újraéledése, az udvarlás, a párkapcsolatok, barátságok, 

a szexuális identitás megerősödése jellemzi. Megjelenik az önállóságra törekvés, a gyermeki függőség helyett 

az önállóság kialakulása, a felnőtt státus megszerzése. Az értékrendben, a beállítódások, célok és a 

magatartásformák alakulásában a szülők helyett a kortársak lesznek a meghatározóak. A növekvő felelősség, 

mások jogainak tiszteletben tartása és a genitális szex megjelenése jellemzi még ezt a szakaszt. 

1.6. 6. A krízis, mint fejlődés: pszichoszociális interakciók – E. 
Erikson 

1.6.1. 6.1. Elméleti alapok 

Az eddigi elméletekben leírt szocializáció és a pszichés fejlődés folyamatában néha elkerülhetetlenek a krízisek, 

amelyek nem csak a gyermek-, hanem a felnőttkorra is jellemzőek. A krízis eredeti jelentése fordulópont. Olyan 

változást jelez az egyén életében, mely vagy a személyiség gazdagodását, új minőségét hozza létre vagy 

összeomlást. A kritikus időszakokat olyan jelentős szituációk vagy események váltják ki, melyekre nem volt az 
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egyénnek megfelelő megoldása vagy alkalmazkodási eszköze. A helyzettel való megbirkózáshoz új 

mechanizmusokat kell létrehoznia, amelyek beépülnek a személyiségébe és a továbbiakban segítik a hasonló 

helyzetekben. A fejlődés során átélt normatív krízisek a személyiség érését eredményezik; mondható úgy is, 

hogy maga a krízis a változás, a személyes növekedés folyamata. A nem szokványos életeseményekkel együtt 

járó (ún. akcidentális) krízisek – jelentős traumák, katasztrófák, áldozattá válás stb. – feldolgozása is fejlődési 

potenciált jelenthet szerencsés esetben az egyén számára. A poszttraumás állapotból érettebben, magasabb rendű 

értékrenddel, más világszemlélettel kerülhet ki az egyén. A kríziseken keresztül zajló személyiségérés modelljét 

Erik Erikson dolgozta ki. 

Erik Erikson munkássága pszichoanalitikus alapokról indult, az én-pszichológiai irányzathoz kötődik. A 

klasszikus freudi analitikus modellel szemben a személyiségfejlődést az intrapszichés és a szociális tényezők és 

folyamatok szoros kölcsönhatásában látta megérthetőnek. A fejlődést élethosszig tartó folyamatnak tekinti, 

melynek során nyolc hosszabb fejlődési szakasz különíthető el (9. ábra). A szakaszokat kritikus időszakok 

(fejlődési krízisek) kötik össze, melyekben a személyiség intenzív fejlődése zajlik, vagy a fejlődés elakadhat. 

6.9. ábra - 9. ábra: A fejlődési szakaszok Erik Erikson szerint 

 

1.6.2. 6.2. Fejlődési fázisok, én-identitás, fejlődési krízis 

1.6.2.1. 6.2.1. A fejlődési szakaszok (fejlődési fázisok) jellegzetességei 

• A személyiségfejlődés a születéstől a halálig tartó folyamatos, egymásra épülő fázisokban zajló folyamat 

• a fejlődés folyamán a személyiségnek az adott életkorra, interperszonális viszonyokra, tevékenységekre, 

szükségletekre stb. jellemző vonásai állnak előtérben 

• a fejlődő egyénnek meg kell felelnie az új életszakasz követelményeinek (fejlődési feladat), ehhez 

személyiségének új tulajdonságait kell kifejlesztenie 

• a fejlődés az egyén identitásának változása 
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1.6.2.2. 6.2.2. Én-identitás 

• A személyiség jellegzetességei az egyes szakaszokban: az identitás a fejlődés folyamatának megfelelően 

változik 

• a személyiség integritásának folyamatossága a múlt-jelen jövőben: annak az élménynek a kettőssége, hogy az 

egyén folyton változik, mégis önmaga marad 

• identikus személyiség: az énkép belső konzisztenciája jellemzi 

1.6.2.3. 6.2.3. Fejlődési krízis (pszichoszociális krízis, normatív krízis, identitás krízis) 

• A fejlődés alapfeltétele az egyes szakaszra jellemző fejlődési feladatok, illetve a fejlődés során létrejött 

konfliktusok megoldása 

• az életszakaszok új helyzetei, az új feladatok új identitás megteremtését kívánják meg 

• két fázis (két identitás) közötti váltás krízisállapoton, átmeneti egyensúlyvesztésen keresztül történik 

• a krízis kedvező megoldásának eredménye a következő fázisra jellemző identitás kialakulása lesz 

• a krízis kimenetele (megoldása) a személyiség érése, integrációja szempontjából sikeres vagy kedvezőtlen, 

sikertelen lehet. (Identikus Én vagy az identitás zavara.) 

• a fejlődési krízis a személyiség integrációs folyamata 

1.6.3. 6.3. A fejlődés nyolc szakasza, fejlődési feladatok és a fejlődési krízisek 
kimenetele 

1. Orális-szenzoros szakasz (0-2. év) 

A csecsemő pszichofiziológiai-pszichológiai szimbiózisban él az anyával. A családba születve megváltoztatja 

annak életét is. Az anyai gondoskodáson keresztül meg kell tapasztalnia a világban, hogy a segítés, törődés, a 

szeretet elérhető. Az anyai törődés minősége közvetíti számára az első tapasztalatokat a világról. Kedvező 

tapasztalatok esetén bizalom és optimizmus alakul ki benne a világ (és mások) iránt, míg az ellentmondásos, 

bizonytalan gondoskodás bizalmatlansághoz vezet. 

2. Muszkuláris-anális szakasz (2-3. év) 

A szobatisztaságra szoktatás folyamatában a szabályozás (visszatartás-elengedés) megtanulása zajlik. Kifejlődik 

az akarat, vetélkedés a saját és szülői akarat között. Találkozik a szabályokkal, elvárásokkal, renddel, 

fegyelemmel. Megtapasztalja a szociális nyomást, de tud saját döntést hozni. Az elvárások és a pozitív 

megerősítések eredményeképpen kifejlődik az autonómia, önkontroll és megfelelésérzés, míg a negatív 

visszajelzések, a büntetés szégyenhez és önmaga alkalmasságába vetett kételyhez vezetnek. 

3. Lokomotoros-genitális szakasz (3-5. év) 

Felébred a gyermeki szexuális érdeklődés, amit a szülők szabályoznak. Kifejlődik a lelkiismeret. A játékon 

keresztül felfedezi a teret, időt és fantáziát, melyekkel megjelenik a szándék és a cél képzete is. A játék során 

zajlik az identifikáció a nemi és szociális szerepekkel, megjelennek az ideálok prototípusai. A fejlődési krízis 

kedvező kimenetele a saját cselekvések kezdeményezését, a tervezés és megvalósítás képességét eredményezi, 

kedvezőtlen esetben bűntudat alakul ki a saját szándékokkal szemben. 

4. Látencia szakasza (6-11. év) 

A gyermeknél a tanulásban mutatott teljesítmény kerül előtérbe, amit a családon kívüli személyek ítélnek meg. 

A kortársaival végzett tevékenységek során a társas együttműködés készségeinek tanulása. Megerősítés a 

képességekben, fogadnia kell a visszajelzéseket. Kedvező tapasztalatok a szorgalomhoz és a kompetencia 

kialakulásához vezetnek (intellektuális, szociális és fizikai képességekben). Kedvezőtlen élmények a 

csökkentértékűség (kisebbrendűség) érzésének és tudatának kifejlődését eredményezik. 

5. Serdülőkor (adoleszcencia) (10-es évek) 
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Változások a testi fejlődésben. A gyermekkori életmód feladása. Megjelennek a későbbi szociális szerepek 

különböző aspektusainak kezdeti elemei. Szembesül annak kettősségével, ahogy önmagát látja, és ahogy őt látja 

a társadalom: kongruencia vagy annak hiánya (milyen vagyok én, milyennek látnak?). Váltás a gyermeki 

létmódról a felnőttre: befogadás a felnőttek közé. Barátságok építése, ideák szerepe. Férfi-nő szerep: a nemi 

identitás megerősítése, gyakorlása. Pályaválasztás. Kedvező kimenetel: az én-identitás, azaz, saját magáról, mint 

egyedi személyről alkotott egységes kép kialakulása. Kedvezőtlen kimenetel: szerepdiffúzió, vagyis az énkép 

elemei ellentmondásosak, integrálatlanok maradnak; illetve korai zárás, azaz a szerepeit (pl. pályaválasztás) az 

elvárásoknak és nem a személyes szükségleteinek megfelelően választja. 

6. Fiatal felnőttkor (20-as évek) 

Szociális és genitális érettség. Intimitásra való képesség: a másik nemmel valódi intim kapcsolat kialakítása. 

Kölcsönösség a szexualitásban és az orgazmusban, elfogadó szerelem. A határokat felismeri, képes kontrollálni. 

Elköteleződés a választott pálya iránt. A kedvező kimenetel az intimitás, szoros és tartós kapcsolatok 

létrehozásának képessége. Kedvezőtlen esetben társas izoláció lesz a krízis következménye. 

7. Felnőttkor (50-es évekig) 

Szerelem és intimitás: utódok nemzése, felnevelése. Törődés a következő nemzedékkel. Alkotás és öröm a 

munkában. A személyes biztonság megteremtése. Kedvező esetben: törődés a családdal, a társadalommal és a 

jövő generációval. Kedvezőtlen kimenetel: stagnálás, megrekedtség. 

8. Érett kor (50-es évektől) 

Aktív készülés az öregségre. Szembesülés az élet eljövendő lezárásával, a halállal. Visszatekintés az életpályára, 

mérlegkészítés. Visszavonulás a munkától, szeretett személyek elvesztése. Az egyéni létforma és életút 

vállalása. Kedvező kimenetel: én-integritás. A beteljesülés és az élettel való megelégedettség érzése, 

hajlandóság a halállal való szembenézésre. Az életútját nem vállaló, életével elégedetlen személy felismeri, 

hogy élete múlóban, nincs már lehetősége újrakezdésre, korrekciókra, élete egységben látására, megértésére és 

elfogadására. A krízis kedvezőtlen kimenetele a kétségbeesés, a közelgő halál elutasítása. 

1.7. 7. Humanisztikus megközelítés 

1.7.1. 7.1. Elméleti bevezető 

A humanisztikus személyiségkoncepciók a két nagy tradicionális pszichológiai iskola, a pszichoanalízis és a 

klasszikus behaviorizmus kritikájaként ún. „harmadik út”-ként jöttek létre. A pszichoanalízis pesszimizmusát, 

determináltságát, illetve a korai behaviorizmus túlegyszerűsítő, élettani automatizmusokra épülő emberképét 

ellensúlyozandó, úgy tették fel az ember megismerésének kérdését, hogy a pszichológiának arra kell 

válaszolnia, hogy mi a jó az emberben. A humanisztikus emberkép a pozitívumot, értéket, önmaga 

lehetőségeinek kibontását, teljessé válását, egész léte megélésének lehetőségeit keresi az emberben. Ebben az 

alfejezetben két híres humanista pszichológus, Carl Rogers és Abraham Maslow munkáját vázoljuk. 

1.7.2. 7.2. Carl Rogers elmélete 

Carl Rogers (1959) szerint – aki elsősorban a pszichoterápiát gazdagította személyiségközpontú elméletével – az 

emberek azzal a képességgel születnek, hogy képesek legyenek önmaguk fejlődését az egészségesség útján 

tartani, célként a teljesség elérését tűzve ki, amit Rogers is önmegvalósításnak nevez. Minden ember 

automatikusan értékeli a saját cselekedeteit, tapasztalatait abból a szempontból, hogy azok előmozdították-e az 

önmegvalósítást. Ha nem mozdították elő, akkor zavaró érzés keletkezik bennünk, amely jelzi, hogy valami 

nincs rendben. Személyiségképében ez az elmélet nem egy bizonyos fajta személyiséget ír le, hanem egy olyan 

működési módot javasol, amely nagyban pozitivista és amelyet bármely ember elsajátíthat. Rogers 

személyközpontú megközelítésének alapfeltevései: az egyén képes önmaga jóllétéért tenni, és képes önmagáért 

felelősséget vállalni, (10. ábra). 

6.10. ábra - 10. ábra: A személyiség rogers-i jellegzetességei 
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1.7.3. 7.3. Abraham Maslow elmélete 

A humanisztikus személyiségelmélet másik nagy alakja Abraham Maslow, aki Rogershez hasonlóan az 

önmegvalósítást tartotta az egyéni élet csúcsának. Maslow (1970) egy hierarchikus piramisban (11. ábra) 

foglalta össze az emberi szükségleteket, amelyben a szükségletek szintjei az alapvető életben maradáshoz 

nélkülözhetetlen szükségletektől hierarchikusan emelkedve a már specifikusan emberi igények felé tartanak és 

csak a legfelsőbb emberi szükséglet az önmegvalósítás. 

Az egyén belső szükségletein, motivációin alapuló fejlődés modellje jól használható keret a személyiség 

érésének, kibontakozásának megértéséhez. Az egészségpszichológia különösen a viselkedés megváltoztatását 

építheti az egyén motiváltságára. A motiváció biztosítja a célirányos cselekvés és fejlődés hajtóerejét, így végső 

soron az egyén jóllétét, harmóniáját és kibontakozását. Abraham Maslow szerint az egyénben keletkező 

szükségletek (hiányállapotok, illetve a fejlődés igénye) feszültséget keltenek. A motivált cselekvés célja a 

szükségletek kielégítése, így az egyensúlyi állapot és komfortérzet megőrzése. Az ember feszültségeit 

kielégítetlen szükségletei, motivált viselkedésének frusztrációi okozzák. A tartósan kielégítetlen szükségletek 

szorongást, boldogtalanságot, hiányosan megvalósuló életet eredményeznek. 

6.11. ábra - 11. ábra: A szükségletek hierarchiája Maslow szerint 
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A szükséglet-motívumok hierarchikus rendbe szerveződnek (Maslow-féle szükséglet-piramis, 11. ábra). 

1. Hiányszükségletek. A hierarchia-struktúra alsó szintjein az élet fenntartásához szükséges alapvető biológiai-

élettani, illetve az egyén biztonságát, védettségét biztosító szükségletek állnak. Az élettani szükségletek: 

táplálék, víz, levegő, pihenés, szexualitás stb. A biztonság szükségletei: fizikai biztonság és védettség igénye. 

A következő szinteken a valahová tartozás, másokhoz tartozás, a szeretés és szeretettség szükséglete, illetve 

az önbecsülés és megbecsültség, tisztelet és elismerés igénye áll (pszichológiai szükségletek). A 

hiányszükségletek jellemzője, hogy elérésük, kielégítésük csökkenti a feszültséget az egyénben. 

2. Növekedés alapú szükségletek. A hierarchia felső szintjén az egyén növekedését, kibontakozását, teljessé 

válását biztosító szükségletek állnak: a tudás, megismerés és felfedezés kognitív szükségletei; a rend, szépség 

és szimmetria esztétikai igényei; összességében az önmegvalósítás, önkiteljesítés szükséglete. (A Maslow 

piramis szükségleteinek részletesebb leírását a 12. ábra mutatja) 

6.12. ábra - 12. ábra: A maslow-i szükségletek részletesebb leírása 
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Az önmegvalósítás Maslow kulcsfogalma (13. ábra), azt a folyamatot jelenti, amelyben az egyén 

kibontakoztatja, megvalósítja a személyiségében rejlő teljes fejlődési potenciált. Az önmegvalósító egyén 

valóság-orientált, spontán, probléma-beállítódású, kreatív, független, elfogadja önmagát és másokat. Az 

önmegvalósítás csúcsán a transzcendencia áll. Az egyén időnként képes meghaladni – transzcendálni – a 

közvetlen tapasztalás szintjét, és olyan különleges, spirituális élményállapotokat megélni, melyeket átfogó, 

egészleges élményként, gyakran az univerzummal való eggyé válásként írnak le. A transzcendens 

csúcsélmények a mindennapi realitás szintjén nem megragadható élményminőségekkel járnak, segítik a lét 

értelmére adott személyes válasz kimunkálását (Maslow, 1963). 

6.13. ábra - 13. ábra: Az önmegvalósítás 

 

Az önmegvalósítás szintjét nem minden ember éri el. Az ilyen emberek közös személyiségjellemzőit a 14. ábra 

foglalja össze. 

6.14. ábra - 14. ábra: Az önmegvalósítás jellegzetességei 
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1. animáció. 

 

1. animáció. 

A szükségletek maslow-i hierarchikus elrendezésből következik a kérdés, hogy kit tekinthetünk érett 

személyiségű embernek. Erre a kérdésre a következő alfejezetben próbálunk meg választ adni. 

1.8. 8. Az érett személyiség 

Az érett vagy egészséges személyiség kérdésének megközelítése a humanisztikus szemlélethez áll a 

legközelebb, ugyanakkor például Allport is a humanista pszichológusokhoz hasonló következtetésre jutott. Az 

egyik nézőpont alapján az egészséges személyiségű ember az, aki viselkedésével nem tér el a társadalmilag 

elvárttól, egyik személyiségvonása sem eltúlzott. A másik nézőpont alapján – amelyet Allport is vallott – az 

egészséges vagy érett személyiség sokkal inkább egy ideális vagy elérendő cél, amely egy olyan emberi 

teljesítmény, amelyet csak keveseknek sikerül megvalósítaniuk. Allport nézőpontja annak köszönhető, hogy 

nem a klinikai tapasztalatok, hanem a személyiségpszichológia tudományának segítségével jutott el az érett 

személyiség meghatározásához. Ennek köszönhetően Allport megközelítése az emberi személyiséget tekintve 
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az, hogy minden ember egyedi egy-egy adott tulajdonság mentén (Allport, 1937), annak ellenére, hogy 

természetesen számos olyan közös emberi tulajdonság létezik, amelyekben az emberek hasonlóak (Chaplin és 

Krawiec, 1968). 

Allport az érett személyiségről a következő kritériumokat fogalmazta meg: pontos valóságészlelés, hatékony és 

célirányos tevékenység, a feladatmegoldásban kognitív műveletek alkalmazása, gazdasági érettség, jó 

önértékelés, megbízhatóság, felelősségteljesség, tolerancia, jó személyközi kommunikáció és alkalmazkodás, 

bizalom, elmélyülés. Olyan életút, amely az általa kiválasztott hosszú távú cél mentén rendeződik, 

pályaválasztásában az elhivatottság és az értékorientáció a meghatározóak (15. ábra), (Allport, 1955). Fontos 

kiemelni, hogy az érettség a tapasztalat és nem az életkor függvénye. Allport továbbá hangsúlyozta, hogy az 

érett személyiség feladat centrikus, a munkát és a felelősséget az élet fontos momentumának tartja (Allport, 

1961). 

6.15. ábra - 15. ábra: Az érett személyiség jellemzői Allport szerint 

 

Rogers (1961) az érett személyiséget a teljes mértékben funkcionáló személy terminusával határozza meg, 

amely szerinte nem egy cél, hanem egy folyamat. Rogers szerint az önaktualizáció egy bonyolult és fájdalmas 

folyamat, amely próbára teszi az egyént és folyamatos kihívások elé állítja. Az önaktualizáció útját járó ember 

teljesen önmaga, nem tettet semmi olyat, ami nem ő, más szóval hiteles és nyitott az új tapasztalatokra (Rogers, 

1961). 

1.9. 9. A vonáselméleti személyiségelméletek 

1.9.1. 9.1. Történelmi alapok 

A vonáselméleti személyiségelméletek kialakulását a klinikai alkalmazhatóság inspirálta. Az eddigi 

elméletekkel szemben, nem kötődik egyik átfogó pszichológiai megközelítéshez sem, hanem tapasztalatilag 

vizsgálja a személyiség dimenzióit és statisztikai eszközökkel igyekszik az alapvető személyiségdimenziókat 

igazolni. Az emberek különböző típusokba sorolásának igénye nem új keletű. Például Hippokratész már az 

ókorban (i.e. 400 környékén) a testfolyadékok alapján négy embertípust állapított meg ennek szellemében. 

Ezek: a kolerikus (ingerlékeny), a melankolikus (lehangolt), a szangvinikus (derűlátó) és a flegmatikus 

(nyugodt) típusok. Hippokratész a melankolikus típust a fekete epével, a kolerikus típust a sárga epével, a 

szangvinikus típust a vérrel, a flegmatikus típust pedig a nyálkával hozta összefüggésbe, abban az értelemben, 

hogy ezek a testfolyadékok vannak hatással a hozzájuk társított személyiségvonásra. 

1.9.2. 9.2. A vonáselméletek módszertana 
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A múlt században sok kutató kereste a választ arra a kérdésre, hogy melyek azok a fő vonások, amelyek a 

személyiséget alkothatják. E folyamatban a faktoranalízis módszerével, Allport és Odbert (1936) körülbelül 

18000 olyan tulajdonságjelzőt (szót) talált (az angol szótárból indult ki), amely valamely a személyiségre 

vonatkozó tulajdonság volt. Ezt követően Cattel fejlesztette tovább Allporték munkásságát. Abból indult ki, 

hogy az emberi viselkedés meghatározható vonások mentén, de ezeket a vonásokat tapasztalati úton kell 

meghatározni. Az egy-egy adott személyiségvonásra használt szavak száma eltérő, amely az adott vonás 

fontosságával áll összefüggésben. A fentiek miatt Cattell, Allport már meglévő eredményeiből kiindulva 

faktoranalízis segítségével 4500 vonást különített el, amelyeket egy hosszabb, több ezer személyre kiterjedő 

kutatásban 16 olyan alapvető dimenzióra redukált, amellyel a személyiség lényegileg megragadható. 

1.9.3. 9.3. A Cattel féle 16 személyiségdimenzió 

Cattell (1965) 16 olyan dimenziót írt le, amellyel a személyiség lényegileg meghatározható (16. ábra). Cattell 

szerint ezek az elsődleges személyiségvonások, amelyek mérésére kidolgozta a 16PF kérdőívet (Cattell és 

munkatársai, 1977). A vonáselmélet szerint a személyiségvonások minden emberre jellemzőek, de egyedi 

mintázatot adva. 

6.16. ábra - 16. ábra: Cattell 16 személyiség dimenziója 
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1.9.4. 9.4. Eysenck személyiségelmélete 
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Eysenck szerint a személyiség olyan alkati tényezők összessége, amelyek az időben állandóan jellemzik a 

személyt, és amelyben megmutatkoznak az egyéni különbségek. A hippokratészi alapokból kiindulva 

megkülönböztet erős érzelmű, de bizonytalan vonásokat (kolerikus és melankolikus), illetve kevésbé heves 

érzelmű és szilárdabb vonásokat (szangvinikus és flegmatikus). Ennek megfelelően megkülönböztet stabil és 

labilis érzelmű vonásokkal rendelkező embereket. A stabil érzelműekre jellemző, hogy nyugodtak, kontrolláltak, 

lassúak és érzelmi egyensúllyal rendelkeznek. A labilis érzelműek szorongóak, szélsőséges válaszokra képesek, 

irracionalitás jellemzi őket (Eysenck, 1967). Megkülönböztet még extrovertált és introvertált vonásokat is. A 

tipikusan extrovertált ember jellemzője, hogy: szociábilis, igényli, hogy mindig legyen vele valaki, nem szeret 

egyedül lenni, fontos számára a tevékenység, szereti az izgalmakat, keresi a veszélyt, impulzív, kedveli a 

változásokat, optimista, hajlamos agresszivitásra, kicsi az önuralma. A tipikusan introvertált ember jellemzője, 

hogy: visszahúzódó, szeret egyedül lenni, kevés barátja van, halk, előre gondolkozik és tervez, komolyan veszi a 

dolgokat, nem spontán, önuralma magas, megbízható, inkább pesszimista, magas az etikai mércéje (Eysenck, 

1967). A kontinuumok végpontjai között bárhol elhelyezkedhet az egy-egy emberre jellemző személyiségvonás. 

A személyiség két mögöttes dimenziója tehát Eysenck szerint az introverzió-extroverzió és az érzelmi labilitás-

stabilitás (vagy neuroticizmus – normalitás), amelyet egy koordináta rendszerhez hasonló kétdimenziós 

rendszerben ábrázolhatunk (17. ábra), (Eysenck, 1975). 

6.17. ábra - 17. ábra: Az Eysenck-féle személyiségelmélet kétdimenziós ábrázolása 

 

Eysenck arra vonatkozóan is végzett vizsgálatokat, hogy milyen neurobiológiai tényezők okozhatják az egyéni 

eltéréseket. Eredményei alapján az egyéni személyiségbeli eltéréseket az ARAS (ascending reticular activating 

system (http://hu.wikipedia.org/wiki/Retikul%C3%A1ris_rendszer)) rendszer öröklött tényezői okozzák. Ebből 

következően a személyiségfaktorok nem öröklődnek közvetlenül, hanem csak az idegrendszer bizonyos 
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aktivitási jellege az, amely öröklődik. Az egyéni különbségek tekintetében az ARAS rendszer aktivitása az 

introvertált személyeknél magasabb, ezért visszahúzódóbbak ezek a személyek. Hiszen az ARAS rendszer 

nagyobb fokú belső aktivitást (magasabb arousalt) eredményez, amely miatt a személy az ingereket nem a 

külvilágban fogja keresni (Eysenck, 1967; Eysenck és Eysenck, 1985). Eysenck elmélete az ARAS rendszerről 

az előzőekben már tárgyalt veleszületett temperamentum-jellemzőknek feleltethető meg. 

1.9.5. 9.5. „Big Five” – univerzális humán személyiségdimenziók 

Az elmúlt évtizedek kutatásait követően a személyiségpszichológusok konszenzusra jutottak azokat az alapvető 

emberi személyiségdimenziókat illetően, amelyek kultúrától függetlenül univerzálisnak tekinthetők és úgy 

tűnik, hogy az emberi faj olyan alapvető sajátosságait jelentik, amelyek jelentős részben biológiailag, 

örökletesen meghatározottak (18. ábra). 

6.18. ábra - 18. ábra: A BIG FIVE dimenziói 

 

1.10. 10. A személyiség zavarai 

A maladaptív (rosszul alkalmazkodó) személyiségvonásokat csak nem régóta hívják személyiségzavaroknak, 

amelyek lényegében mentális betegségek. A maladaptív személyiségvonásokat már az ókorban különféle 

rendszerekbe igyekeztek besorolni, hogy értelmezésüket megkönnyítsék. Jelenleg a DSM-IV tíz különböző 

személyiségzavart ír le. Ezeket három csoport alapján osztották el. Az „A” csoport (excentrikus zavarok) közé 

tartozik a paranoid, a skizoid és a skizotip személyiségzavar, a „B” csoport (dramatikus zavarok) közé tartozik 

az antiszociális, a borderline, a hisztrionikus és a nárcisztikus személyiségzavar, a „C” csoport (szorongásos 

zavarok) közé tartozik az elkerülő, a dependens és az obszesszív-kompulzív (rögeszmés-kényszeres) 

személyiségzavar. 

A személyiségzavarban szenvedők a népesség körülbelül 10-20%-át érintik, ami azt jelenti, hogy ezek az 

emberek egy vagy több személyiségzavar kritériumainak is megfelelnek. A kóros személyiségre a DSM-IV a 
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következő definíciót adja: „Az élmény és a viselkedés olyan tartós, rugalmatlan mintája, amely jelentősen eltér a 

személyes kultúra elvárásaitól. Jelentős szenvedést vagy a szociális, a foglalkozási funkciók romlását okozza. 

Már a gyermek és serdülőkorban kezdődhet, tartósan a felnőttkorban mutatkozik meg, és egész életen át tart.” 

(APA, 1994). A személyiségzavarok kialakulásában egyaránt szerepet játszanak a genetikai, biológiai, 

fejlődéslélektani és a szociokulturális tényezők (Döme, 2001). A szociokulturális tényezők alatt főleg a 

gyermekkorban kapott bánásmód minősége, például az elhanyagolás (Parker és Asher, 1987), vagy az agresszív 

szülői minta (Loeber és Dishion, 1983) azok a faktorok, amelyek a személyiségzavarok kialakulásában szerepet 

játszanak. 

A személyiségzavarok általában a serdülőkorban már felismerhetőek, majd folyamatosan jelen vannak a 

felnőttkorban is (APA, 1994). A felnőttkorban kialakuló személyiségváltozások már olyan zavarokra utalnak, 

amelyek az egészségi állapot megromlásával, szerhasználattal vagy komolyabb mentális betegségek 

kialakulásával állnak összefüggésben. Általánosságban elmondható, hogy a személyiségzavarok az élet több 

területén kialakuló zavarokhoz vezetnek el, mint például az emberekkel való (interperszonális) kapcsolatok 

zavarához is (Kiesler, 1986). Egyes specifikus személyiségzavarban szenvedő személyek hajlamosak lehetnek a 

dependenciára, elszigeteltségre, magányosságra és szorongásra. Ugyanakkor számos ilyen beteg hajlamos arra, 

hogy a maladaptív tulajdonságai, viselkedése őt magát ne zavarja, e helyett a beteg környezetében élők azok, 

akiket ez zavar (McLemore és Brokaw, 1987). Ennek ellenére az összes személyiségzavarban szenvedőnél 

közös jellemző, hogy a zavar komoly nehézségeket okoz számukra a társas és munkahelyi alkalmazkodásban. 

Ez az oka annak, hogy a legtöbb esetben nem a betegségük, hanem krízisállapotok, vagy más társuló mentális- 

és viselkedészavarok, a társas vagy munkahelyi problémáik miatt kérnek segítséget egy szakembertől. A 

személyiségzavarban szenvedők pszichoterápiája több szakember szerint sokszor hosszadalmas és sok esetben 

kihívást jelentő feladat, noha a személyiségzavarok sokfélék. 

(A személyiségzavarok részletes leírása az 5.3. fejezetben található.) 

1.11. 11. Összefoglalás 

A különböző személyiségelméletek nagyban eltérnek egymástól, ugyanakkor számos hasonlóságot is mutatnak. 

Egyik elméletre sem mondhatjuk, hogy „tökéletesen” leírja a személyiséget. Így nem megfelelő a kérdés, hogy 

melyik az az elmélet, amely tökéletesen írja azt le. Sokkal inkább a különböző megközelítések szintézise az, 

amelynek segítségével egy átfogó képet kapunk, hiszen figyelembe kell venni azt is, hogy a kutatók különböző 

gyakorlati és elméleti keretek között dolgozták ki személyiségelméleteiket. Ez az eklekticizmus hasznos lehet, 

hiszen egy jelenség megértéséhez a több szemszög nagyobb rálátást biztosít. A különböző személyiségelméletek 

kölcsönösen támogatják egymást. 

1.11.1. Tesztkérdések 

1. Allport szerint a személyiség 

A. dinamikus szerveződésű 

B. statikus szerveződésű 

C. nem hoz létre egyéni gondolat- és viselkedésmintákat 

2. A temperamentum 

A. alapvetően genetikailag meghatározott 

B. alapvetően a szociális környezet által meghatározott 

C. genetikailag és a környezet által együttesen meghatározott 

3. Az anya-gyermek kapcsolat legfontosabb összetevője 

A. az anya válaszkészsége, érzékenysége 

B. az anyának az a tulajdonsága, hogy megérti gyermeke mentális állapotait 

C. mindkettő 
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4. A könnyű temperamentumú csecsemők 

A. nem igénylik túlságosan az anya közelségét 

B. hamar megnyugtathatóak 

C. csökkentik az anya kompetencia érzését 

5. A csecsemő belső szabályozásában fontos 

A. hogy az anya pozitív érzelmeket mutasson 

B. az énérzés kialakulása 

C. mindkettő 

6. A korai kötődés 

A. hiánya nincs hatással a későbbi kötődési képességre 

B. nem feltételez kölcsönösséget az anya és a gyermeke között 

C. egyik sem 

7. A gyermeknevelési szokások befolyásolják 

A. nem adódnak át a következő generációra 

B. az egyéni pszichés fejlődést 

C. mindkettő 

8. A szociális tanuláselmélet szerint a 

A. személyiségfejlődést nem befolyásolja lényegesen a szocializáció 

B. személyiség állandó és stabil 

C. személyiség veleszületett adottságok által alakul ki 

9. A szociális tanuláselmélet szerint 

A. a modellkövetésben nincs szerepe a jutalmazásnak 

B. az emberek empátiás készsége közel azonos 

C. az empátiás készség fontos a megfigyeléses tanulásban 

10. A pszichoanalitikus elméletben a személyiség működésében 

A. a tudattalannak elenyésző szerep jut 

B. a felettes én morális szabályokat tartalmaz 

C. a realitással való kapcsolat a felettes én feladata 

11. A pszichoanalitikus elmélet fejlődési szakaszaiban 

A. az anális szakasz a táplálkozással függ össze 

B. az ödipális szakasznak nincs jó megoldása 

C. az orális szakasz a szoptatással függ össze 
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12. Erikson elméletében 

A. a krízisek segítik a személyiség érését 

B. a személyiség érése a fiatal felnőttkorig tart 

C. egy-egy krízishelyzet megoldható új megoldási módok nélkül is 

13. Carl Rogers szerint a személyiség 

A. az önelfogadás könnyebb, ha a másik ember másnak lát minket, mint amilyenek vagyunk 

B. az önelfogadás könnyebb, ha mások is elfogadnak 

C. egyik sem 

14. Maslow szerint 

A. az önmegvalósítás szintjét minden ember elérheti 

B. a hiányállapotok kielégítés univerzális emberi igény 

C. mindkettő 

15. Eysenck személyiségelméletében 

A. az egyéni eltéréseket az ARAS rendszer öröklött eltérései okozzák 

B. az egyéni különbségeket az ARAS rendszer szocializáció során keletkezett eltérései okozzák 

C. az egyéni eltérésekben az ARAS rendszernek nincs szerepe 
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2. 6.b. Szociális viselkedés anatómiai és élettani 
alapjai, zavarai.1 – Kállai János [Szakmai lektor: Kéri 
Szabolcs] 

2.1. 1. Bevezetés 

                                                           
1A címben jelzett téma részletesebb kifejtése Kállai (2013) Társas kapcsolatok neuropszichológiája című könyvében is megtalálható. 
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Az orvos és beteg, terapeuta és páciens kapcsolatában kiemelt szerepe van a társas képességeknek. Az ellátás 

során fel kell ismerni a beteg igényeit, a rejtett tüneteket, továbbá elő kell segíteni a beteg számára érdektelenek 

tűnő, de a betegségét mégis alapvetően meghatározó fontos életrajzi, anamnesztikus adatok felszínre hozását. A 

manuális képességek fejlesztésén, a technikai lehetőségek és eszközök ismeretén túl, a diagnosztika kiemelt 

eleme a társas kapcsolatokban való jártasság. Az esetenként tünékeny, megbízhatatlan, helyzetfüggő érzéseken, 

impressziókon, a személyes élettapasztalatokon túl a pszichológia és az idegtudományok széles tudományos 

bázisa áll rendelkezésre az emberi agy és a viselkedés korrelációinak megértéséhez, és ezen keresztül a 

gyógyítás hatékonyságának fokozásához. A személyesség és a tudományos szemlélet együttese biztosítja a 

betegellátás magas minőségét. Az elektrofiziológiai, képalkotó és biokémiai eljárások alkalmazása számos 

viselkedéses jelenség megértését teszik lehetővé, egy sejt aktivitásának mérésétől a globális aktivációs hálózatok 

feltérképezéséig terjednek ezek a lehetőségek. A mintavétel lehetőségének akadályai, az agyfunkciók 

lokalizációs pontosságának korlátai ellenére a jelenlegi ismereteink mégis biztosítják a megfelelő 

kiindulópontokat. Körülhatárolható a viselkedés, agyműködés és a betegségek kialakulásának kapcsolata, és 

ezek alapján kialakíthatók a legmegfelelőbb kezelési stratégiák. A vizsgálati személyek és a betegek egy része 

esetében is tapasztalható idegenkedés a vizsgálati szituációtól, a vizsgálatok során megmutatkozó különböző 

mértékű bevonódás, az agy felépítésének individuális különbségei gyakran hátrányosan befolyásolják az 

eredmények, a leletek megbízhatóságát. Többnyire csak modelleket alkothatunk, amelyek különböző mértékű 

megbízhatósággal közelítik meg a valós helyzetet. Ennek ellenére mégis összefoglalhatók azok a meghatározó 

jelentőségű ismeretek, melyek integrált rendszerbe illesztik az emberi test, az agy, a viselkedés, a betegség 

kialakulás és a gyógykezelés egészét. Ez a fejezet anatómiai, élettani alapokról szól, mégis az ember összetett 

szociális viselkedéséről beszél, nem csak a sorok között, de adatokkal, agyi léziókat leíró esettanulmányokból 

hozott példákon keresztül bizonyítja a biológiai funkciók és lélektani műveletek mindennapi kölcsönhatásait. 

A szociális idegtudomány, a társas viselkedés és az agy szerkezetének és működésének korrelációit vizsgálja. A 

vizsgálat tárgya, esemény zajlása során regisztrálható, egy sejt működésének elemzésétől a központi 

idegrendszer különböző hálózatainak korreláló aktivációs mintázatának feltérképezésig terjed. A szociális 

eseményekkel egyidejű változások, valamint a tartós működési eltéréseket eredményező, egyes régiókra, 

giruszokra vonatkozó agyszövet volumenkülönbségek és az élő szövet válaszkészségének aktivitásmérésére a 

jól ismert DTI, PET, fMRI, ERP, EEG, MEG, TMS módszerek kínálnak lehetőséget. Más körülmények között 

egy viselkedésváltozás oka esettanulmányok alapján, standard neurológiai vizsgálattal, posztmortem mikro- és 

makroszkopikus, valamint biokémiai agyszövet eltérések elemzésével szintén felderíthető. Az adott 

eseményekkel szinkronban zajló funkcionális képalkotó és részben elektrofiziológiai válaszmintázatok 

elemzésével nyert adatok a viselkedés okainak, mechanizmusainak megértése szempontjából szintén fontos 

tényezők. A szociális idegtudomány által követett gyakorlat szerint – mely a kognitív és szociális funkciók 

egymásba kapcsolódó hálózatát, úgymond hierarchikus struktúráját helyezi az elemzések központjába – 

standard neuropszichológiai eszközökkel szerzett eredményeket is be fogunk mutatni. Elsősorban a klinikai-, 

kognitív neuropszichológia és az általános szociális idegtudományok területéről származó adatokat elemezzük. 

2.2. 2. A társas kapcsolatok idegtudományi megközelítése 

Az elmúlt évtizedben jelentős változás tapasztalható a neuropszichológiai vizsgálóeljárások és rehabilitációs 

módszerek alkalmazása területén.2 Az agyműködés perceptuális, kognitív és szociális funkciókban betöltött 

organizációs tevékenységének részletes ismerete, a beteg ellátásának alapfeltétele. Az agy megfelelő működését 

a genetikai készlet, az adottságok, és az évek során előrehaladó fejlődés során egymásra rakódó, hierarchikusan 

kognitív rendszerek, funkcionális hálózatok biztosítják. Ezek felépülését, kapcsolódási pontjaikat, stabilitásukat, 

a társas kapcsolatok, a perceptuális és kognitív fejlődés, a szülői támogatás és a társakkal való kommunikációs 

lehetőségek biztosítják. A társas kapcsolatok idegtudományi értelmezésében a beteg vizsgálata és rehabilitációs 

fejlesztése során nem az a kérdés hogy hol, hanem az hogy mi a baj. A kulcsfontosságú funkciók meglétét, 

mértékét és más funkciókkal összemért hatékonyságát vizsgáljuk. Az agyszövet léziója nem csak egyes konkrét 

funkciókat érint, de számos, a fejlődés során már túlhaladott kognitív és szociális műveleteket is a felszínre hoz, 

funkcionális regressziót eredményez. Az adott életkorhoz nem illő regresszív affektív és kognitív műveletek 

inadaptív hatásainak kiküszöbölésére az agy a rendelkezésére álló lehetőségek szerint kompenzációs eljárásokat 

léptet életbe, melyek az esetek többségében nem a sérült agy adott lokális területével, hanem a sérült személy 

kognitív fejlődési sajátosságaival hozhatók összefüggésbe. Esettanulmányok bizonyítják, hogy kiterjedt 

parietális lebenysérülés az egyik személynél idegen kéz szindrómát idéz elő, míg hasonló sérüléstől szenvedő 

más személynél nem jelenik meg ilyen tünet. Más esetben egészséges személyek fMRI vizsgálata során 

azonosított fuziform arc terület sérülése prozopagnóziát eredményez, másik személynél hasonló sérülés inkább 

                                                           
2A neuropszichológiai rehabilitáció kiteljesedésének egyik speciális irányú (pszichoszociális, pszichoterápiás és családterápiás) hazai 
lehetőségeit Verseghi (2008), Pataky (2008), Karádi, Horváth és Kállai (2011) munkái mutatják be részletesebben. 
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tárgyfelismerési zavart vált ki. Példaként: a pöttyös labda és arc felismerése nem ugyanaz a perceptuális feladat. 

Az adott funkció, a személy korábbi fejlődési lehetőségei, társas kapcsolati viszonyai, érzelemkezelő stratégiái, 

kivitelező funkciókban megmutatkozó kontrollképessége szerint szerveződik, és a sérülést követően szerveződik 

újjá. A sérülés által érintett mentális folyamatok alkotórészei az individuális fejlődésmenetet felidéző 

kombinációt mutatnak, regresszió következményeként disszociálódnak, és új konfigurációban próbálják 

megkeresni a helyüket. Kora gyermekkorban elszenvedett kiterjedt ventromediális prefrontális lebeny sérülések 

felnőttkorra kifejtett hatásai azonban jelzik, hogy a kompenzációnak vannak korlátai. Egyes szociális funkciók 

működéséhez nélkülözhetetlen bizonyos agyterületek épsége. A társas viselkedés idegtudományok 

tapasztalataira épülő szemlélete tehát rehabilitációs lehetőségeket fejt ki, gyakorlati igényeit fogalmazza meg, 

módszereiben folyamatosan új lehetőségek után kutat. A fő kérdés mindig az: 

• hogyan szerveződik a kognitív rendszer, 

• milyen következményekkel jár annak regressziója, 

• milyen eszközökkel lehet feltárni a mentális állapotokban és funkciókban megjelenő individuális és 

funkcióspecifikus különbségeket, 

• azaz a személy milyen módon észleli a környezetét, és milyen perspektívából tekint az egyén önmagára. 

2.3. 3. A szociális agy 

A társas kapcsolatok idegtudományi megközelítése, a neurológia, neuropszichológia, idegsebészet, 

pszichológia, filozófia, pszichiátria képviselői számára kölcsönös hivatkozásokkal átszőtt folyamatos szakmai 

kihívást jelent. Nehéz megtalálni a közös fogalmi készletet, ami nehezíti a tudásbázisok, ismeretek közötti 

szabad átjárást. Mégis akadnak olyan hídverők, akik megpróbálkoznak a fogalmi rendszer egyesítésével. A 

percepció, a memória és a gondolkodás fejlődését követő összehasonlító pszichológiai és antropológiai 

vizsgálatok bizonyítják, hogy a főemlősöknél az alak, a szín, az auditoros észlelési rendszer csaknem azonos, az 

érzelem produkciós mimikai mintázata hasonló, a domináns és a szubmisszív magatartás posztúrális és 

hormonális megjelenése megegyező. A humán egyedek fajon átívelő, emlős agyra jellemző szerkezetet 

hordoznak, melynek megkülönböztető faji egyediségét a kulturális környezet biztosítja. Tehát az emberi agy 

fejlettségét, összetett szerkezetét az embert körülvevő kultúra alakítja ki. Mindezek figyelembevételével 

gondoljuk végig, hogy a fajfejlődés során, a fajra jellemző egyediség ellenére meglehetősen egységes anatómiai 

képleteket, milyen kovász tartja egyben? Milyen szerep jut az agy architektúrájának kialakításában a társas 

kapcsolatok különböző formáinak? 

Az agy fejlődése tehát a fizikai és szociális környezet által támasztott kihívásokon múlik. A neuroantropológiai 

és evolúciós lélektani kutatások a környezet által kínált, az élet fenntartásához szükséges erőforrások 

mennyiségének és minőségének vizsgálatából indulnak ki. A rendelkezésre álló és az adott körülmények között 

előállítható táplálék mennyisége, a megtermelés és feldolgozás módja, az arra fordítandó energia mennyisége, 

valamint a táplálék illetve az erőforrások elosztásának társas gyakorlata áll ezeknek a vizsgálatoknak az 

előterében. Az alábbi magatartáselemek képezik a társas kapcsolati hálózat meghatározó elemeit: 

6.1. táblázat - 1. táblázat: A környezeti erőforrások elosztásának és hatékony 

felhasználásának összetevői emlősöknél 
 

• szokások megtartása, 

• a magatartás célszerűsége és eredményessége (a környezettel való kapcsolat minőségi 

hálózata), 

• a biztonságélmény, 

• a kiszolgáltatottság elkerülése, 

• szokásrendszereket magukba foglaló szerepekkel való identifikáció, 

• intenciók kivitelezésének végeredményét sejtető várakozások, 
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• kontrollképesség, 

• kompetencia 

A rendelkezésre álló táplálék mennyisége elősegíti az agy fejlődését és térfogatának növekedését, de nem az 

egyetlen eleme annak. Az agytömeg fejlődése a társas kapcsolatok összetettségén múlik. Dunbar (2009) 

emberszabású majmok, pápaszemes maki majmok, előemberek agykoponya méretét tanulmányozva 

megállapítja, hogy az egész agyhoz viszonyított neokortex térfogata és az adott egyed közösségeinek átlagos 

egyedszáma összefüggést mutat. Következésképpen az emlős agyfejlődésének egyik legfontosabb facilitátora a 

társas közeg, mely folyamatos alkalmazkodásra, társas normák követésére, a viselkedési lehetőségek gátlásának 

és indításának finom szabályozásán keresztül ösztönzi a csoporttagokat új képességek elsajátítására. Ez a 

szociális komplexitás, azaz a folyamatos asszimilációs, akkomodációs és individualizációs igény, az agyfejlődés 

egyik legfontosabb hajtóereje. A neokortex más agyterületekhez viszonyított kiterjedését leginkább a szorosabb 

családi kötelék, a szexuális vagy anyagi érdekből szerveződő klikkek, gyakori társas játéktevékenység, átmeneti 

érdekszövetségek, úgynevezett koalíciók jelenléte befolyásolja. A neokortex fejlődésére vonatkozó ökológiai 

hipotézis szerint, a környezeti kihívások, az erőforrások jelenléte és azokhoz való hozzájutás fejlődést katalizáló 

hatásán túl, – a szociális agy hipotézise értelmében – számolni kell a szociális komplexitásból adódó fejlődési 

kihívások ösztönző hatásaival is. Az ökológiai kihívásokra adott válasz szelektív hatású. Azok az egyedek élik 

túl a viszontagságokat, akik az erőforrásokért folyó versenyben a kompetitív törekvéseiket (hatalom, győzelem, 

tekintélyelvűség, birtoklás, kisajátítás, elhatárolódás, kirekesztés, tulajdonszerzés, érdekvezéreltség, 

megvesztegetés, machiavellista beállítódás) részben háttérbe szorítva, társas kohéziót képesek kialakítani és 

fenntartani. Azaz kooperatív módon viselkednek, tudás és érték megosztás, kölcsönös segítségnyújtás, 

tiszteletadás, demokratikus érdekérvényesítés, altruizmus, empátia, szolidaritás, tolerancia és impulzusgátlás 

képességével rendelkeznek. Továbbá, a kooperatív egyénnek saját benyomásait időnként félretéve meg kell 

tanulnia olvasni a másik gondolataiban, elmélyültebb kapcsolataiban pedig a hosszabb távú együttélés szándéka 

miatt, mentális modellt kell alkotnia arról, hogy is látja a partnere a világot valójában. Ezen megközelítés 

alapján két domináns problémamegoldási stratégia körvonalait látjuk. Az első aktivitásra, a szükségletek 

impulzív kielégítésére, a személyes tartalmakkal, vágyakkal kapcsolatos intenzív átélésre, azok személyes 

érvényesítésére, valamint az ökológiai szempontból fontos céllal kapcsolatos szoros kapcsolat (tulajdon, pénz, 

táplálék) fenntartására épít, míg a második stratégiában inkább a viselkedésgátlási folyamatok és a társas 

kapcsolatok szabályozását jobban elősegítő interperszonális érzékenység válik hangsúlyossá. Agyi képalkotó 

vizsgálatok, elektrofiziológiai, biokémiai és agyszöveti léziók, valamint neuropszichológiai esetek elemzése 

egyértelműen mutatja, hogy a fentiekben kiemelt aktivitás és gátlás, a viselkedés szándékvezérelt tudatos 

szabályozása szorosan kötődik a neokortex egyes területeihez, elsősorban a prefrontális lebeny gátlást és 

aktivitást szabályozó területeihez.3 

6.2. táblázat - 2. táblázat: A neokortex fejlődésére ható szociális komplexitás 

jellegzetességei, az asszimilációs, akkomodációs és individualizációs igény 

megnyilvánulásai 
 

A neokortex hatékony fejlődését elősegítő társas megnyilvánulások, emlősöknél és 

humán egyedeknél 

• a szorosabb családi kötelék, szexuális vagy anyagi érdekből szerveződő klikkek 

• gyakori társas játéktevékenység 

• átmeneti érdekszövetségek, koalíciók 

• kompetitív törekvéseik héttérbe szorítása (hatalom, győzelem, tekintélyelvűség, birtoklás, 

kisajátítás, elhatárolódás, kirekesztés, tulajdonszerzés, érdekvezéreltség, megvesztegetés, 

machiavellista beállítódás) 

• társas kohézió kialakítása és fenntartása 

                                                           
3Dunbar (2009) megállapításai a főemlősökre vonatkoznak, madaraknál már nem található meg a szociális komplexitás, a párkapcsolati típus 
és a neokortex nagysága közötti kapcsolat. 
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A neokortex hatékony fejlődését elősegítő társas megnyilvánulások, emlősöknél és 

humán egyedeknél 

• kooperativitás 

• tudás és érték megosztása 

• kölcsönös segítségnyújtás (altruizmus) 

• tiszteletadás 

• demokratikus érdekérvényesítés 

• empátia, szolidaritás 

• tolerancia és impulzusgátlás képessége 

• képesség olvasni a másik gondolataiban 

• mentális modell arról, hogy partnere hogy látja a világot 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

2.3.1. 3.1. Kognitív és affektív kölcsönhatások, szociális idegtudomány 

Az anatómiai struktúrák épsége, a neuroendokrin rendszer stabilitása mellett a cél elérése érdekében 

megvalósuló összehangolt kognitív és affektív szabályozó képességek a szociális alkalmazkodás fokmérői 

(tolerancia, célvezéreltség, tervek követésének képessége, viselkedéskontroll, jutalommal és büntetéssel 

kapcsolatos megfelelő érzékenység, fiziológiai és figyelmi erőforrások fenntartása és szükség esetén azok 

célszerű megosztása). A kognitív idegtudomány összenőtt az affektív idegtudománnyal kutatási terület és 

vizsgálati módszer tekintetében egyaránt, és megalapozta a napjainkra határozott karaktert öltő új 

tudományterületet, a szociális idegtudományt, mely a pszichiátriai és klinikai pszichológiai és a 

pszichopatológiai folyamatok értelmezésén túl elsősorban a mindennapi társas kapcsolatok összetett 

neuropszichológiai alapmechanizmusainak feltárásával foglalkozik. E gondolkodásmód rámutat a modern 

gyógyászat alapeszméire, az egyénre szabott és rendszerszemléletű látásmódra, a több jelenségszintet vizsgáló 

megközelítésre. A vizsgálatok és az ellátás célpontjai nem csak hasonló paraméterekkel rendelkező csoportok, 

de egyedi, szubjektív személyes élmények formájában kibontakozó úgynevezett fenomének (gyötrődés, jóllét, 

elégedettség) idegtudományi vizsgálatát is lehetővé teszi. Nem kerülhetjük el azonban azt a tényt, hogy a 

szociális idegtudomány által feltárt ismeretek, a sejt és neurális rendszerek, ingerátvivő anyagok hatásairól 

szerzett tudás, személyes élettörténetek, élménymódok, tudatállapotok, szándékok kapcsolatáról még heves 

viták zajlanak. A rendszerközpontú egészségügyi ellátási keretekben elért eredmények azt mutatják, hogy a 

vitatott pontok többsége esetében a megfelelő megoldás lehetősége kibontakozófélben van. A 

biopszichoszociális rendszerszemlélet, anélkül hogy a beavatkozók szerepét korlátozná, ki tudja jelölni a 

határokat, és biztosítani tudja a megfelelő elméleti keretet a vitatott kérdések megnyugtató lezárásához. 

Napjainkra egyértelművé vált, hogy a kognitív tevékenység és az érzelmek szabályozása egymással szoros 

kapcsolatban lévő neurális rendszerek irányítása alatt áll. A limbikus rendszer részt vesz az emlékezés az 

arcfelismerés, a tárgyak azonosításának folyamatában, ahogy a neokortex is részesedik az érzelmi folyamatok 

felismerésében, a megerősítés intenzitásának behangolásában, ingerkomponenseinek értékelésében. A 

prefrontális kortex (PFC) bizonyos területei adott érzelmi állapot vagy adott kognitív feladat megoldása során 

azonos mértékben aktiválódnak, aktivitásuk mind az affektív mind a kognitív műveletek eredményes 

lefutásában nélkülözhetetlen. Például a PFC dorzolaterális részének fokozott aktivitása tapasztalható jelentős 

munkamemóriát igénylő feladatok esetén, de az aktivitás anticipált és motivált célok megvalósítására törekvő 

képzeleti tevékenység esetén is megjelenik, különösen ha a tervezett viselkedés következményei szorongást, 

félelmet vagy pozitív érzelmi állapotokat mobilizálnak. Az érzelmi állapotok megjelenítésekor aktív amygdala, 
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a perceptuális inger formai elemeinek feldolgozásában és a figyelmi szelekciós folyamatok irányításában is részt 

vesz (Davidson, 2000). Egy adott agyterület aktivitása tehát eltérő szerepű funkciók esetében is kiváltható. 

2.3.2. 3.2. Funkcionális specificitás 

Fokális agysérülések neuropszichológiai elemzése során megállapították (Lurija, 1979), hogy az agy nagy 

kiterjedésű, a másodlagos és harmadlagos asszociációs kéreghez tartozó területei nem vizsgálhatók „egy terület 

– egy funkció” módszerrel. Az asszociációs területek a szociális viselkedés, a megismerés és a beszéd összetett 

funkcióinak kialakításában nagyon fontos szerepet töltenek be. A sérült terület jelentőségét nem a sérülés által 

kiváltott általános tüneteken, inkább a kognitív és szociális viselkedés szabályozásában betöltött szerepén 

keresztül lehet meghatározni. Az új közelítésmód értelmében az agy egyes területeihez kapcsolódóan a 

lokalizált funkció megnevezés helyett a funkcionális rendszer kifejezést használjuk. E változás arra hívja fel a 

figyelmet, hogy egy funkció fenntartásában az egész agy, mint egy összetett funkcionális rendszer vesz részt, 

mely bizonyos korlátok között plasztikusan választja meg, hogy az adott körülmények között, stresszhelyzetben 

vagy egy sérülést követő rehabilitációs folyamatban, mely területek aktivitására támaszkodik a leginkább. 

Ebben a megközelítésben egy funkció nem lokalizálódik egy agyterületen, hanem megoszlik a különböző 

területek között. A sérülés esetén tapasztalt funkciókiesés csak arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott terület 

kiemelt módon specifikus, mások mellett határozottabban részesül az adott műveletek ellátásában. Ez a 

forradalmi gondolat tette lehetővé a kognitív idegtudományok és a modern neuropszichológia máig is tartó 

intenzív fejlődését, az ember viselkedésének alapmechanizmusairól alkotott új tudományos paradigmák 

kialakítását. 

2.4. 4. Lokális léziók társas viselkedésre gyakorolt globális 
hatásai 

Az elmúlt évtizedekben kialakult biopszichoszociális koncepciók kiegyensúlyozzák a kóroktani és terápiás 

komponensek esetleges aránytalanságát, és törekvésük szerint kiemelik a betegségtől szenvedő személy aktív 

részvételét az ellátás menetében. Ennek a törekvésnek a megvalósulását a kognitív tudományok ismereteinek 

gyakorlati alkalmazása nagymértékben elősegíti. A betegségek tüneti dimenziója változó, a tünetek genezise is 

többszintű. 

A kezelési eljárások az alábbi általános szempontokat hangsúlyozzák: 

• biopszichoszociális szemlélet 

• egyénre, az individuális adottságokra, képességekre, a személy életpályájára és a pillanatnyi állapotára szabott 

terápia 

• rendszerelvű beavatkozás, azaz bármely szinten végzett intervenció vagy különböző módszer alkalmazása 

befolyásolja a személy egész működését 

• a végzett munka szociális környezetben zajlik, a tüneteknek és a beavatkozás közegének pszichológiai 

realitása van, mely nem vihető át közvetlenül, csupán insight megszemélyesítése révén a mindennapi 

tevékenységbe 

• a beavatkozások hatása egymásra épülő terápiás lépések eredményeként, a kommunikációs eszköztár 

szakmailag kifinomult alkalmazásával, egy önmaga és mások megértésében professzionális jártasságot 

szerzett személy, a terapeuta segítségével zajlik. 

Mindemellett, a beavatkozás szempontjából fontos a személy nézőpontjától, beállítódásától független 

természettudományos tényszerűség. A felsorolt szempontok rámutatnak arra, hogy a betegellátás menetében a 

természettudományos objektivitásnak és a szociális érzékenységnek, a pszichológiai ismereteknek és a 

személyes részvételnek egyaránt hangsúlyos szerepe van a minőségi ellátásban. Mint korábban utaltunk rá, a 

mindennapi tevékenységhez kötődő gondolatok, érzelmi állapotokkal kapcsolatos kontroll, a tervező és 

kivitelező funkciók, a kijelölt célok követésének képessége az érett társas viselkedés minőségi komponensei. A 

társas viselkedés minősége szoros összefüggést mutat a prefrontal cortex (PFC) érettségével, főleg abban az 

esetben, amikor a célok kijelölése, az eléréséhez szükséges viselkedés megformálása még nem automatizálódott, 

tehát elsősorban fiatal felnőttkorban mutatkozik meg ez az anatómiai és lélektani funkciók közötti szoros 

kapcsolat. Tehát a pszichológiai tapasztalatok gyarapodása, annak speciális minősége vagy modalitása nem csak 

emléknyomokat és sémákat hagynak maguk után, de konkrét anatómiai változásokat is az agy 

szövetállományában (Bunge és Zelezo, 2006). 
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2.4.1. 4.1. Az agysérülések hatása a társas viselkedésben 

A modern képalkotó eljárások eredményei egyre pontosabban lokalizálják a léziók helyét. Ez a tény lehetővé 

teszi a kognitív és affektív funkciók konstitucionális bázisának pontosabb megrajzolását, az érintett funkcionális 

hálózatok feltérképezését. A finomodó technikai lehetőségek, vizsgálati paradigmák és matematikai statisztikai 

eljárások komplexebb hálózatelvű megközelítések segítségével megteremtik a kognitív jelenségek összetett 

dinamikájának új szemléletét és vizsgálati lehetőségeit. Mindezek fényében azonban a bemutatandó adatok 

reális megítélése szempontjából érdemes rögzítenünk az alábbi megállapításokat: 

• Az MR berendezés nem alkalmas kisszámú neuroncsoport aktivitásának vizsgálatára, következéskép csak 

kiterjedtebb aktivációt létrehozó jelenségek azonosíthatók. A finom változások detektálása tehát korlátozott, 

mint ahogy az e módszerrel vizsgálható pszichikus jelenségek száma is. 

• Némely terület metabolikus rátája fokozott mentális tevékenység mellett is alacsony. Nem rendelkezünk még 

megbízható ismeretekkel e különbségek okairól, így ezek csökkentik az értelmezések validitását. 

• Nem tudjuk pontosan, hogy az adott szövet neuronjai mennyire előfeszítettek, tehát mihez képest jön létre 

változás. A MR vizsgálat mechanikus, kognitív és motoros lehetőségek tekintetében egyaránt korlátozó, 

mesterséges környezete nem teszi lehetővé a mentális erőfeszítés pontos mérését. Ez a tény szintén 

értelmezési hibákhoz vezethet. 

• Az invazív eszközökkel végzett validitásvizsgálatok, melyek a BOLD vagy EEG aktiváció és a 

mikroelektródás aktivitás mérések korrelációjára épül, jelentős mértékben a nonhumán agy funkcionális 

vizsgálatából származtatható, melyek főleg a magasabb kognitív funkciók esetén, szükségszerűen hibákkal 

terheltek. 

2.4.2. 4.2. A tervező, kontrolláló és kivitelező funkciók 

A mentális tervező és a megvalósítást ellenőrző kognitív funkciók többszörös visszacsatolás (feedforward) és 

eltérő absztraktság szintű döntési hálózatokon keresztül fejtik ki a hatásukat. Célok, motívumok, szükségletetek, 

azaz gondolatok, képzetek, fantáziák, vágyak, előítéletek, interpretációk tartják fenn a működését. Számos, 

elsősorban a prefrontális kortexet érintő alternatív modellben összegezhetőek a megvalósító (executive) 

funkciók lényeges mozzanatait. A tervező és kivitelező funkció a gondolkodás, intellektuális feladatmegoldás, 

önkontroll, a szociális interakciók logikus és morális elemeinek szabályozásában lát el kiemelt szerepet. A 

kívánatos, elérendő cél érdekében a viselkedés előkészítését, valamint a kivitelezést ellenőrzi, gátolja vagy 

ösztönzi egyes akciók megjelenését, szabályozza az energiaráfordítást, és elosztja a rendelkezésre álló figyelmi 

forrásokat (Lezak, 1982). Tehát felméri a lehetőségeket (assessment) és irányítja a cél magvalósítását 

(locomotion) (Higgins és mtsai., 2003). Az összetett motiváció- és viselkedéskombinációkat, a szokásokat, az 

automatikus viselkedések mindennapi gyakorlatát magatartásnak nevezzük. 

A motivált viselkedés szervezésében az affektív elemek jelentősége meghatározó. Továbbá megállapíthatjuk, 

hogy a kognitív tevékenység irányítása nem szakad el a viselkedés energizálását, célkomponenseit és a 

megvalósítás által szerezhető előny (öröm, jutalom) vagy veszély, hátrány illetve büntetés affektív tónusától. A 

kognitív és érzelmi erőforrások anticipációja egységes, de esetenként disszociálódik. 

A kivitelező folyamatok információbázisa nem állandó, a személy tudatállapotától, aktivációs szintjétől, a 

környezet által kínált lehetőségektől, és pszichoszomatikus kondícióitól függ. A tervező és a megvalósító 

folyamatok nem kötődnek az agy jól körülhatárolt területéhez. Mindennek ellenére vannak olyan területek, 

melyek léziója alapvető károsodást okoz a viselkedés szervezésében. A léziók ugyanis az adott területen 

elpusztítják az agyszövet egyes részeit, de ezzel párhuzamosan az agy számos, a lézió helyétől távol lévő 

ideghálózatának működését is átrendezik. 

Az eddigiek alapján tehát kiemelhetjük a késleltetés, válaszszelekció, válaszgátlás, figyelemelosztás és 

energiamobilizálás funkciókat. Ezek a funkciók alapvetően a szociális magatartás szabályozásában, a 

személyiség tapasztalatainak integrálásában, a konstruktív és a kreatív tapasztalatok megjelenítésében, a 

stratégiai tervezésben, a célokkal kapcsolatos aktuális mentális reprezentációk fenntartásában játszanak vezető 

szerepet. A neuropszichológiai esetekkel kapcsolatos tapasztalatok szerinti tervező és kivitelező mentális 

műveleteket az alábbiakban csoportosíthatjuk (Anderson, 2008): 
 

FUNKCIÓ SÉRÜLÉS 
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FUNKCIÓ SÉRÜLÉS 

• A feladat elvárásainak megfelelő figyelmi 

erőforrások kihelyezése 
• Figyelem fenntartásának képtelensége, elterelhetőség. A 

folyamatba csak korlátozott mértékben tudja bevonni saját 

magáról tett megfigyeléseit. Nem tudja, hogyan kell 

önmagáról információt szerezni. 

• Impulzuskontroll és önszabályozás • Impulzivitás, dühkitörés, hetero- és autóagresszió, 

intolerancia, gyanakvás, alternatív lehetőségek esetén a rövid 

távú előnyökkel szemben, a hosszabb távú siker ellenére, a 

közvetlen jutalom megszerzésére törekszik. Képtelen 

vágyainak késleltetésére. 

• Viselkedésaktivitás kezdeményezése, 

ösztönzése 
• Hosszú távú tervezésre való képtelenség, konfliktusokra való 

beszűkülés 

• Munkamemória fenntartása és 

működtetése 
• Beszűkült munkamemória kapacitás 

• Mentális rugalmasság és a tevékenység 

eredményének visszajelentése 
• A célorientált viselkedés motívumainak, valamint az 

eredményesség értékelésének képtelensége. Képtelen tanulni 

a hibáiból 

• Problémamegoldási stratégiák kiválasztása • Elmarad a viselkedés hatékonyságát elősegítő stratégiákban 

való gondolkodás, rendszerezés, késleltetés, válaszgátlás 

• Kognitív, viselkedéses és emocionális 

összetevők integrációja, szelfreguláció 
• Érzelmi események következtében kialakult diszorganizáció, 

racionális szempontok mérlegelésének képtelensége, 

önirányítás deficitje (Barkley, 1997) 

• Viselkedéstervezés és organizáció • Gátolatlanság, perszeveráció, rugalmatlanság, megszokotthoz 

való ragaszkodás, értelmetlen kényszeres ismétlődés, célszerű 

váltásra való képtelenség, drogokkal és személyekkel 

kapcsolatos függés. Deviáns viselkedés. 

A fentiekben részletezett deficitek a kognitív és affektív funkciók általános regressziójára vezethetők vissza. 

Érthető tehát, hogy annak ellenére, hogy kifejezett mentális deficit nem mutatkozik, ez a magatartás jelentősen 

visszaveti a szociális adaptációs képességet, a munkahelyi és a szellemi tevékenység színvonalát, elsősorban 

természetesen az új, összetett, célorientált viselkedést igénylő feladatokban. 

2.4.3. 4.3. A kivitelező és kontrolláló (executív) folyamatok kognitív 
neuropszichológiai alapmechanizmusai 

Az agy struktúrája plasztikusan válaszol a stresszekkel, kognitív feladatokkal, rendszeres gyakorlatokkal 

kapcsolatos hosszabb távú kihívásokra. Sejtszám, szinapszis és volumen növekedés vagy csökkenés mutatható 

ki pszichotraumák, tanulási folyamatok és szisztematikus tanulás eredményeként. Volumenváltozások 

elsősorban a percepcióban és a kivitelező, ellenőrző, tervező memóriafunkciókban érintett területeken a 

legszámottevőbbek (1. ábra). Feltételezhető, hogy az agy strukturális változása a komplex mentális tréninget 

jelentő pszichoterápiás folyamat eredményeként is bekövetkezik. 

6.19. ábra - 1. ábra: Kognitív funkciókkal kapcsolatos specificitás globális mintázata az 

anterior-poszterior tengely mentén, Brodmann mezők feltüntetésével 
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Az intenzív stressz és a pszichotraumák makroszkopikus hatásainak egy részét már ismerjük, de a 

pszichoterápia során létrejött strukturális változások természetét még kevéssé. Az agy morfológiája és 

volumenviszonyai nagyrészt összefüggésbe hozhatóak a dominánsan ellátott kognitív funkciók komplexitásával, 

a kivitelező, megvalósító funkciókban való részvétel mértékével. Az agy anterior területei, a prefrontális kortex 

inkább a memória, gátlás, absztrakció és a primer ingerek másodlagos feldolgozásában, míg a poszterior 

területek a szenzoros jellegzetességek felfogásában, rendezésében és azonosításában látnak el meghatározó 

feladatot. A parietális kortex inferior területei, valamint a temporoparietális találkozási zónák a személyes én-

állapotok, a humán identifikáció valamint az „én és a másik” megkülönböztetésében és összekapcsolásában 

látnak el magas rendű kognitív feladatokat (Br. 40 és 39). Más fejezetekben részletesebben ki fogunk térni, hogy 

is működik az én és a másik elkülönítés valójában, és milyen módon értelmezhetjük az empátia kognitív 

neuropszichológiai alapmechanizmusait. 

2.4.4. 4.4. Viselkedésszervezés, kontroll, válaszgátlás, tervezés és 
önszabályozás zavara: klinikai tapasztalatok 

A címben említett magasabb kognitív szervező folyamatok, melyek új helyzetekben is lehetővé teszik a 

kihívásoknak való megfelelést, hozzásegítik a személyt új viselkedésmódok, gondolkodási stratégiák, 

beállítódások, attitűdök kialakítására az önmagával kapcsolatos tudás, azaz a szelfséma fejlesztéséhez. A 

tervezés és megvalósítás, a tervek realizálása során folyamatos módosítást, a változó külső és belső 

körülményekhez való alkalmazkodást igényel (representational updating). Központi eleme az a kontrollfunkció, 

mely a lehetőségek közül az esetek többségében tudatosan választja ki a kitűzött cél eléréséhez szükséges 

viselkedésprodukciót, más válaszokat ugyanakkor háttérbe szorítva, gátlás alá helyez. Összetett komputációs 

rendszereken keresztül is modellezhetők ezek a funkciók, melynek kiemeljük néhány fontos elemét. 

A hatékony magas szintű kontrollált rendszer fő funkciói: 
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• Aktuális tervek és a jövőre vonatkozó elképzelések bevonása a viselkedés szabályozásába (tervezés). 

• Akaratlagos váltás képessége egyik motivált viselkedésről egy másikra, annak eredeti motivációs tartalmától 

függetlenül (célszerűség). 

• Nem csak a folyamatban lévő, de a késleltetett, illetve a hosszabb távra vonatkozó viselkedés 

célkongruenciáját is igyekszik megtartani (válaszgátlás és késleltetés). 

• Külső követelményektől és sodró erejű belső szükségletektől való viszonylagos függetlenség megtartása 

(individualitás és autonómia). 

A racionális okokból háttérbe szorított késztetések, viselkedésmozgósító erők azonban nem maradnak 

hatástalanok, interferáló vagy katalizáló hatásai a viselkedés fenotípusát jelentős mértékben átalakítják. Ennek 

ellenére mondhatjuk, hogy a személy nem csak tudja, hogy mit tesz, de igyekszik azt tenni, amit gondol. A 

végeredmény feedbackja alapján mind a rövid, mid a hosszabb távú korrekció folyamatos. 

A hosszabb távú célok, a viselkedés módja és a kontroll formája természetesen nem csupán logikus és jól 

szervezett tevékenység mellett zajlik.4 

2.5. 5. Agyi lézió és a szociális magatartás 

A neuropszichológiai tankönyvek nélkülözhetetlen része Phinaes Gage vasútépítő munkás esetének ismertetése. 

Munkavégzés közben, ez az egyébként békés természetű, családját és munkáját szerető ember balesetet 

szenvedett, egy vasrúd fúródott a fejébe. Agyának ventromediális prefrontális lebenye megsérült (VMPL) (lásd 

2. ábra), de sérülése szerencsésen meggyógyult. Felépülését követően intellektusa intakt maradt, mégis 

környezete azt tapasztalta, hogy frusztrációs helyzetekben türelmetlenebbé, ingerlékennyé vált, rövidebb és 

hosszabb távra nem tudta tevékenységét világosan megtervezni, összeférhetetlen, megbízhatatlan ember lett. 

Emiatt munkáját is elveszítette. 

6.20. ábra - 2. ábra: P.G. beteg VMPL lebenysérülésének grafikus rekonstrukciója 

                                                           
4Itt felesleges részletesen szóba hozni a freudi strukturális modellt, vagy a tárgykapcsolatokból származó ingerületátvivő katekolamin 

rendszerek hatásait, és azt sem, hogy genetikai prediszpozíciók befolyásolják a tervezési és kontrollfolyamatok formáját és 

intenzitásmutatóit. A következő fejezetekben a megerősítéssel kapcsolatos temperamentum-modell kifejtésekor vissza fogunk térni ezek 
részletesebb kifejtésére. 
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Az elmúlt évszázadban, különösen a második világháború sajnálatos következményeként, számos lehetőség 

adódott hasonló területen sérült személyek szociális viselkedésében bekövetkező változások tanulmányozására. 

Megállapították, hogy a VMPL sérülés az életet nagyrészt végigkísérve az alábbi tüneteket okozza: 

6.3. táblázat - 3. táblázat: A ventromediális prefrontális kéreg sérülésének társas 

viselkedést érintő következményei 
 

• saját belső állapotokkal kapcsolatos insight hiány 

• kezdeményezőkészség hiánya, apátia 

• labilitás, döntésképtelenség, helyzethez nem illő affektusok 

• alacsony frusztrációtűrő képesség, viselkedéses és kognitív rigiditás 

• hosszabb távú tervezés hiánya 

• akarati erőfeszítés hiányában, életvezetésükben zavar keletkezik 
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• megbízhatatlanság miatt elvesztik a foglalkozásukat 

• szociális kapcsolatok szabályozásában lényeges szerepet betöltő direkt vagy indirekt 

szociális büntetés iránt érzéketlenné válnak 

• fantáziájukban önmagukat túlértékelik 

• gyermekies szabadosság, zabolátlanság, impulzivitás, hencegés, vidámság, tapintatlanság, 

„malackodó” humor, empátiahiány, a jövővel kapcsolatos aggodalom hiánya, másokkal 

szembeni figyelmetlenség 

Az esetek többségében a lézió következményei viszonylag tartósak, gondos rehabilitációs munkával is csak 

korlátozott eredményekre számíthatunk. Enyhébb sérülések esetén a társas magatartás szakszerű tréningje szép 

eredményekre vezethet. A fentiekben felsorolt úgynevezett szerzett szociopátiás magatartás egy bizonyos típusa, 

tehát az agy viszonylag nagy területére kiterjedő, de mégis lokális sérülésére vezethető vissza. Figyelembe véve 

az agyi plaszticitásban lévő lehetőségeket, felvethető a kérdés, mi történik fiatalabb korban, esetleg 

gyermekkorban azonos területet érintő sérülések esetében. 

1. számú eset: 

Egy 15 hónapos kislány autóbaleset következtében VMPL sérülést szenvedett, melyből szerencsésen felépült. A 

szeretetteljes, gondoskodó szülői környezetben látszólag problémamentesen fejlődött. Iskolába kerülve, új 

helyzetekhez való alkalmazkodás során azonban nehézségei támadtak. Az általános iskolában irányíthatatlan 

volt a viselkedése, hatodikos korában csavargott, hazudozott, 18 évesen gyereket szült, gyermekével 

közönyösen viselkedett, hiányzott belőle az empátia, magatartászavarral kezelték. Önálló keresettel nem 

rendelkezett, a jövőjével nem foglalkozott, a szülei tartották el. Mind a gyógyszeres, mind a pszichoterápiás 

kezelések hatástalanok voltak. A 3/A. ábra mutatja a sérülés felnőttkorban is látható helyét. 

2. számú eset: 

Egy kisfiúnak 6 hónapos korában tumor miatt el kellett távolítani a VMPL egy részét. (3/B. ábra). 

Panaszmentesen gyógyult. Gondoskodó családi miliőben fejlődve nem voltak számottevő problémái addig, míg 

iskolába nem került, ahol fokozott alkalmazkodási kihívásokkal kellett szembenéznie. Az általános iskola első 

osztályában társkapcsolati nehézségei támadtak. Személyes higiénéjére nem ügyelt, feladatait nem látta el, 

figyelmetlen és impulzív volt. Intelligencia teszteredményei alapján átlagos, néhány próbában pedig átlag feletti 

övezetbe tartozott, mégis speciális iskolába küldték. Középiskola elvégzése után munkahelyeit váltogatta. Az 

emberi kapcsolatok kialakításához és megtartásához szükséges empátiával nem rendelkezett. Nem voltak reális 

jövőtervei. 

Tudjuk, hogy a ventromediális prefrontális kortex és a dorzolaterális prefrontális kortex a mentális fékek 

fejlődésével párhuzamosan az adoleszcens kor után éri el a teljes funkcionális érettségét, de az azt követő 

időszakban is jelentős anatómiai változásokon megy keresztül. Ezek a területek funkciójuk tekintetében „belső 

ingeradók” (munkamemória), melyek a környezeti ingerek változásával szemben fenntartanak bizonyos 

konzisztenciát a célokkal, értékekkel és a fennmaradással kapcsolatosan. Integrálják a kognitív és affektív 

műveleteket. Ennek a területnek a jelentős sérülése a fejlődés, új tapasztalatok szerzése esetén is csak részben 

kompenzálható. Hosszabb távon csökken a lehetőség számos tervező, végrehajtó és ellenőrző funkció hatékony 

működtetésére. 

6.21. ábra - 3. ábra: A. és B. ábra a VMPL sérülés kiterjedtségét mutatja az 1. és a 2. 

számú esetben 
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Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a prefrontális kéreg léziója akadályozza a szociális információk 

feldolgozását. A szociális magatartás motívumai és a pillanatnyi helyzethez való alkalmazkodás a fenti 

képességhiányok miatt súlyos problémákkal terhelt. A problémamegoldás zavara, különböző részfunkciók 

regressziójával magyarázható: 

• Sztereotípia: automatikusan kiváltódó, habituális viselkedések, mozgásos és mentális egység, melyeket nem 

tart féken és nem artikulál megfelelő viselkedésgátló folyamat. 

• A koncentrált figyelem zavara: a megfelelő input szelekció, a zavaró eseményekkel kapcsolatos védekezés 

sérül. 

• A tervezési folyamat zavara: a különböző modalitásból származó és kiterjedt munkamemóriát igénylő 

viselkedésprogramok, tervek kialakítása és fenntartása sérül. 

• Fenntartott figyelem zavara: szerepek és célok követéséhez szükséges folyamatos törekvés, a tervezett 

viselkedés előrevetítése sérül. 

• Értékelés zavara: az elvégzett tevékenység következményeinek, a folyamatban lévő viselkedés eredményei 

mérlegelésének sérülése. 

• Modulációs funkció zavara: a külső események monitorozása, és a személy által kialakított viselkedési 

program összeillesztése nem történik meg. 

2.6. 6. Összefoglalás. A tervezést és kivitelezést ellenőrző 
neuropszichológiai kontrollrendszer 

A tervezést és a kivitelezést ellenőrző rendszer alapgondolata a fejlődés-neuropszichológia ismeretrendszeréből 

táplálkozik, és alapvetően faktoranalitikus tanulmányok révén feltárt adatokon és klinikai megfigyeléseken 

nyugszik. Anderson (2002) alábbiakban bemutatott modelljében négy egymástól elkülöníthető különböző 

fejlődési pályát befutó, egymással kétoldalú kapcsolatban lévő kontrollrendszert azonosít. 

A kontrollrendszer hatékony működése alapvetően prefrontális területhez köthető, de szubkortikális, motoros és 

az agy poszterior területeiről származó kapcsolatrendszerek tartják életben. 

• A figyelmi kontrollrendszer hosszabb távú adott ingerre vonatkozó, tehát szelektív figyelmi kapacitásra épül, 

mely így lehetővé teszi a folyamatban lévő történések monitorozását, a viselkedési lépések helyes 

sorrendjének kontrollját, a célkijelölés és a célelérés összekapcsolását. Az önszabályozás keretei között él a 

viselkedés eredményének utólagos, késleltetett gratifikációjának lehetőségével. Ezek hiányában a személy 

impulzív kontrollvesztett, az adott feladat keretei közül rendszeresen kiszakadó, az instrukciók tartalma iránt 

érzéketlenné váló. 

• A kognitív flexibilitás a modellek központi eleme. Válaszbeállítódások közötti váltás, a hibákból tanulást 

segítő következtetések levonása, megosztott figyelemre való képesség és több különböző forrásból származó 

információ hatékony felhasználása jellemzi. Az időlegesen rendelkezésre álló információk integrálása, a 

munkamemória hatékony működtetése tartozik még ide. Deficit tünetek: rigid, ritualisztikus viselkedés, 

változásokhoz való feszültségteli alkalmazkodás, új kihívásokkal szembeni ellenállás. Perszeveratív 

viselkedés miatt a téves következtetéseken a személy nem tud úrrá lenni, és nem ismeri fel, hogy gyakran 

szándékai ellenére cselekszik. Tudja, hogy kell a dolgokat kivitelezni, de ezt a tudását nem tudja realizálni. 

• A harmadik faktor a célokkal kapcsolatos beállítódás. Az akaratlagos viselkedésindítás, a szándéknak 

megfelelő, az akciókat pontosan időzítő logikus, szisztematikus, a stratégiai szempontokat is figyelembe vevő 

lebonyolítás, az eredeti terv szem előtt tartása. Károsodás esetén gyenge problémamegoldó képességgel, 

tervezetlen tevékenységgel, szervezetlenséggel, koncepciótlansággal találkozunk. 

• Végül az információfeldolgozás minőségi összetevőit emelik ki. A tervezés és kivitelezés kontrollja 

különböző faktorainak hatékony működését a faktoranalitikus tanulmányok által feltárt perceptuális és 

motoros gyorsaság, fluens kategóriaváltás, intellektuális folyamatok általános gyorsasága biztosítják az 

információ minőségi feldolgozását. Az információfeldolgozás gyorsasága elsősorban az összetett és új 

kihívásokat igénylő feladatokban mutat kapcsolatot a szándékos viselkedés eredményességével. Diszfunkció 
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esetén hezitációval, válaszkéséssel, lassú reakcióidővel az úgynevezett „lépcsőház szindrómával” 

találkozunk.5 

Feltételezések szerint a fentiekben bemutatott Anderson (2002) modell elemeinek eredményessége, a 

prefrontális területek organizációs szintjével mutat szoros összefüggést. Tipikus prefrontális kéreg léziót követő 

maradványtünet a tervező és kivitelező, a munkamemória kapacitását is érintő probléma. Egy agysérülése 

következményi miatt panaszkodó beteg ember beszámolójából származó példa, a „konyhafőnök problémája”6: 

„Korábban egy nagy forgalmú konyha főnöke voltam. Rajtam múlott az ételkészítés szervezése, tudnom kellett, 

hogy a menü elkészítéséhez kinek, mikor, mivel, mit kell tennie. Szeretem ezt a munkát és minden jól ment a 

balesetem bekövetkeztéig. Megsérült a fejem, a mindennapokban látszólag semmi bajom nem volt, de 

szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy a munkahelyemen nem látom úgy át a dolgokat, ahogy korábban. 

Nem tudtam megszervezni a munkát a konyhában. Fel kellett adnom az állásomat”. 

Részben hasonló problémák zajlanak az új helyzetekhez alkalmazkodni képtelen, pszichoterápiás segítséget 

kereső kliensek esetében is, természetesen azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben anatómiai defektus nem 

szerepel a zavar patogenezisében. A bevezető fejezetben szereplő gondolatok természetükből adódóan 

szerteágazóak, és a konvencionális gyakorlatnak megfelelően elkerülik a későbbiekben részletezett témakörök 

értelmezési kereteit lezáró meghatározásokat.7 

Az ember lélektani működésének fejlesztésével, a fejlődési vonal korrekciójával kapcsolatos elképzelések a 

neuroantropológia és a kognitív idegtudomány új eredményeinek fényében, paradigmaváltás előtt állnak. Az új 

koncepciók ökológiai rendszerekben, és a személy illetve a személy és közössége közötti kapcsolat 

újjáértékelésében gondolkodnak. Ez a paradigmaváltás azonban új lélektani fejlesztési eljárások és terápiák 

megjelenésével is együtt fog járni. Reményeink szerint a biológiai, anatómiai, élettani ismeretek és a 

társadalomtudományi ismeretek hatékonyabb integrációja biztosítani fogja a várható fejlődéshez a megfelelő 

alapokat. 

2.6.1. Tesztkérdések 

1. Az agy és a kognitív funkció kapcsolatát vizsgálva, mit jelent a funkcionális specificitás fogalma? (egy 

oda illő választ jelöljön) 

A. a kognitív funciók az agy adott területének épségéhez köthetők 

B. a retrográd memória zavarát a cinguláris girusz néhány milliméteres területén jelentkező léziója váltja ki 

C. egy agyterület több funkció kivitelezésében kiterjedt hálózat részeként vesz részt 

D. a kognitív funkciók a kortexben pontosan lokalizálhatók 

2. Milyen hatást gyakorol az agyszövet körülírt léziója a kognitív funkciókra? (az oda nem illőt jelölje) 

A. egyidejűleg több egymással összefüggésben lévő kognitív funkciót zavar meg 

B. a fejlődés során már túlhaladott kognitív és szociális műveleteket is a felszínre hoz 

C. a rendelkezésére álló lehetőségek szerint kompenzációs eljárásokat léptet életbe 

D. nem befolyásolja a kognitív funkciók működését 

3. Mely tényezők a legfontosabbak az agy megfelelő funkcióképességének fentartásában? (az oda nem 

illőt jelölje) 

A. az agy szerkezeti épsége, sértetlen genetikai készlet és adottságok 

B. az életévek során előrehaladó, fejlődés során egymásra rakódó, hierarchikusan kognitív rendszerek 

                                                           
5 A lényeges gondolat akkor jut az ember eszébe, amikor már kilépett a szituációból, elhagyta a helyiséget, vagy a beszélgetés más 
kontextusba helyeződött. 
6Stuss és mukatársai (2002) gyűjteményéből származó példa. 
7A fentiekben idézett, jelen kontextusból kitekintő álláspont részletesebb kifejtésével ezen a helyen nem foglakozunk. A pszichiátriával való 
ismerkedés során bőven lesz lehetőség ilyen jellegő kérdések realitásának megvitatásara. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 6. Személyiség, társas kapcsolatok  

 1446  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

C. a társas kapcsolatok, a szülői támogatás és a társakkal való kommunikációs lehetőségek 

D. az átlagot meghaladó anyagi források az optimális életfeltételek és életkörülmények biztosításához 

4. Kognitív területeken milyen tüneteket eredményez az agysérülés következtében megjelenő regresszió? 

(az oda nem illőt jelölje). 

A. az egyébként összetartozó kognitív műveletek disszociációját 

B. teljes funkcióképtelenséget, kómához hasonló állapotot 

C. korábbi élekorra, fejlődési fokra jellemző viselkedésmódok előtérbe kerülését 

D. a fajfejlődésben korábbi fejlődési szintre utaló állapotok részbeni visszatérését 

5. Az agy fejlődése a fizikai és szociális környezet által támasztott kihívásokon múlik. Melyek ezek közül 

a legfontosabbak? (az oda nem illőt jelölje) 

A. szokásrendszereket magukba foglaló szerepekkel való identifikáció 

B. kontrollképesség, kooperativitás, altruizmus 

C. intenciók kivitelezésének végeredményét sejtető várakozások fenntartása 

D. az agy, mint autonóm működésű szerv a szociális környezettől függetlenül is képes a megfelelő fejlődésre 

6. A prefrontális kortex funkcionális érettsége az exekutív funkciókon keresztül felmérhető. Mely elemek 

tatoznak az exekutív funkciók közé? (az oda nem illőt jelölje). 

A. tervezés 

B. az ösztönök ébrentartása 

C. kivitelezés és az eredmény visszajelentése 

D. válaszgátlás 

7. A ventromediális prefrontális lebeny sérülés tünetei a szociális viselkedésben (az oda nem illőt jelölje) 

A. saját belső állapotokkal kapcsolatos insight hiány 

B. hosszabb távú tervezés hiánya 

C. szexuális visszafogottság 

D. önmagát túlértékelő fantáziák 

8. A prefrontális kéreg léziója akadályozza a szociális információk feldolgozását és a problémamegoldást. 

Mely tünetek igazolják ezt az állítást? (az oda nem illőt jelölje) 

A. felerősődő sztereotípiák 

B. prozopagnózia 

C. fenntartott figyelem zavara 

D. viselkedéstervezés hiányossága 

9. A kora gyermekkorban elszenvedett ventromediális prefrontális kortex sérülés hosszabb távon 

befolyásolja-e a szociális viselkedés fejlődését? (az oda nem illőt jelölje) 

A. igen, mert az agy plaszticitásának köszönhetően minden hiba kijavítható 

B. igen 
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C. igen, mert gyakran súlyos zavarokat eredményez a felnőttkori kapcsolatokban 

D. igen, főleg az empátia és a morális fejlődés mutat elakadást 

10. Emlősök agya és szociális viselkedése összehasonlító elemzésének eredménye szerint mely 

tulajdonságok ösztönzik a legjobban az agy prefrontális lebenyének anatómiai és fiziológiai érését? (az 

oda nem illőt jelölje). 

A. szoros családi kötelék kialakításának képessége 

B. kompetitív törekvések előtérbe állítása 

C. tudás és értékek megosztása 

D. empátia és szolidaritás 

11. Milyen hatást gyakorol az agyszövet körülírt léziója a kognitív funkciókra? (az oda nem illőt 

jelölje) 

A. egyidejűleg több egymással összefüggésben lévő kognitív funkciót zavar meg 

B. a fejlődés során már túlhaladott kognitív és szociális műveleteket is a felszínre hoz 

C. a rendelkezésére álló lehetőségek szerint kompenzációs eljárásokat léptet életbe 

D. a szellemi műveleteket nem befolyásolja 

12. Kognitív területeken milyen tüneteket eredményez az agysérülés következtében megjelenő 

regresszió? (az oda nem illőt jelölje). 

A. hátráltatja a kognitiv részfunkciók integrációját 

B. teljes funkcióképtelenséget, kómához hasonló állapotot 

C. korábbi élekorra, fejlődési fokra jellemző viselkedésmódok előtérbe kerülését 

D. fajfejlődésben korábbi fejlődési szintre utaló állapotok részbeni visszatérését 

13. A prefrontális kortex funkcionális érettsége az exekutív funkciókon keresztül felmérhető. Mely 

elemek tatoznak az exekutív funkciók közé? (az oda nem illőt jelölje). 

A. tervezés 

B. érzelmi állapotok megformálása 

C. kivitelezés és az eredmény visszajelentése 

D. válaszgátlás 

14. A prefrontális kéreg léziója akadályozza a szociális információk feldolgozását és a 

problémamegoldást. Mely tünetek igazolják ezt az állítást? (az oda nem illőt jelölje) 

A. auditív információ feldolgozásának hiányosságai 

B. prozopagnózia 

C. fenntartott figyelem zavara 

D. viselkedéstervezés hiányossága 

15. Emlősök agya és szociális viselkedése összehasonlító elemzésének eredménye szerint mely 

tulajdonságok ösztönzik a legjobban az agy prefrontális lebenyének anatómiai és fiziológiai érését? (az 

oda nem illőt jelölje). 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 6. Személyiség, társas kapcsolatok  

 1448  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. szoros családi kötelék kialakításának képessége 

B. agresszív törekvések érvényesítése, a hatalom megszerzése 

C. tudás és értékek megosztása 

D. empátia és szolidaritás 
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3. 6.c. Szociális kapcsolatok neurobiológiája. 
Antiszociális zavar neuropszichológiája. – Kállai 
János [Szakmai lektor: Rudisch Tibor] 

3.1. 1. Bevezetés 

A szociális kapcsolatok a társas interakciók során fejlődnek ugyan, de lényegében az ember filogenetikus és 

kulturális fejlődése során felhalmozott biológiai lehetőségeket bontakoztatják ki. A testfelépítés, testséma, alkat, 

az érzelmi kifejeződés, a szavak megformálásának és hangsúlyozásának képessége, a veszélyes vagy örömteli 
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helyzetekben megjelenő affektív válasz tónusa, lefutási gyorsasága, stresszhelyzetek egészségi állapotot 

befolyásoló káros hatásaival szembeni védekezőképesség, betegségekkel szembeni személyes megküzdés, 

ellenálló képesség (reziliencia) egyaránt jelzi, hogy a szociális, társas tevékenység és az ezzel szemben álló 

antiszociális beállítódás, az emberi tevékenységben egységesen szabályozott szociális, lélektani és biológiai 

faktorok együttes figyelembevételén keresztül tárható fel eredményesen. Ebben a fejezetben a szociális 

kapcsolatok neurobiológiájával csak érintőlegesen foglalkozunk, azonban a tananyag más fejezeteire, melyben 

áttekintik ezt a területet, gyakran fogunk hivatkozni. Jelen körülmények között elsősorban az antiszociális 

személyiségzavar biopszichoszociális természetével foglalkozunk. A napjainkban gyakran szóba kerülő 

általános nézet szerint a XXI. századi ember viselkedéskultúráját az anómia, a társadalmi együttélés konvenciói 

és morális szabályai iránti érzéketlenség jellemzi. A jelentős társadalmi mobilitás, a kultúrák közötti interakció, 

a korábban csak szűk körben ismert antiszociális viselkedési minták a hírközlő és média eszközök révén széles 

publicitást kapnak, s ezáltal olyan viselkedési alternatívák kerülnek a köztudatba, melyek nem szolgálják sem 

egy közösség, sem a személy, sem általában a közös erőfeszítéssel fenntartott kultúra fejlődését. Más 

vélekedések szerint a világos jogrendszer, a rövid és hosszabb kihatású szokások, morális álláspontok, tanítások, 

életfilozófiák, a vallási elkötelezettség megbízható társadalmi fejlődési potenciált biztosítanak még akkor is, ha 

hosszabb-rövidebb ideig – társadalmi krízisek időszakában – nő a bűnözés, a szeretetteljesnek vélt 

párkapcsolatok kimenetele bizonytalanná válik, a gyermeknevelés, és általában a fiatal generációval való 

foglalkozás során elvész az adott kultúra vezérfonala. Az alábbi összefoglalónak nem az a hivatása, hogy állást 

foglaljon morális kérdésekben. Az ember lélektani, biológiai szabályozó mechanizmusait tárgyalja. Évezredes 

tapasztalatok mutatják, hogy az antiszociális magatartás minden kultúra szükségszerű része, még akkor is, ha 

mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen típusú cselekedetek száma csökkenjen. Az emberölés, a 

kifosztás, a megbecstelenítés, kisemmizés, mások besározása, lejáratása, zaklatása, bár nem üdvözítő, de az 

emberi magatartás részét képezi. Az antiszociális viselkedés egy fejlődési pálya eredménye, melyben a személy 

ösztöneit, hajtóerejét, céljait nem tudja mások által is elfogadott irányba terelni. Ez az állapot lehet tartósabb 

vagy átmeneti. Az antiszociális emberek speciális feltételek, megfelelő partner, iránymutató közeg vagy 

társaság, vallási elköteleződés hatására megváltozhatnak. Nem fátumról, hanem fejlődési irányokról és 

lehetőségekről van itt szó. Vizsgáljuk meg a fejlődési utat, derítsük fel az ösztönző erőket, és tegyük világossá 

azokat az akadályokat, amelyek egy nehézségekkel és önmagával is küzdő ember életét és ezzel másokét is 

rossz irányba terelik. Az orvos ugyanis nem morális kérdésekkel, hanem a beteg ember gyógykezelésével 

foglalkozik, legyen az áldozat, bűnelkövető, csaló vagy hős, a társadalmi megítélés szempontjából veszélyes 

vagy veszélytelen ember. 

3.2. 2. Személyiség útmutató 

Számos személyiségelmélet kínál teoretikus lehetőséget az ember tulajdonságainak csoportosítására. A 

mindennapi élettapasztalat, emberismeret a teóriákkal ellentétben már értékekkel ruház fel egy-egy 

tulajdonságot. A személyes élményeken túl a szépirodalomban, drámákban, novellákban, regényekben 

különleges intenzitással megjelenített karakterek életútját követhetjük, és azokét is, akik a szerző szándékai 

szerint fontos alakítói egy-egy történet végkimenetelének. A szépirodalom a személyiségvonások és az egyén 

szerepeinek, céljainak, küzdelmeinek leghűségesebb bemutatását kínálja azok számára, akik a mindennapi 

személyes tapasztalatokon túl elmélyültebben szeretnék megérteni a világ működését és az emberek 

viselkedésének mozgatórugóit. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az író a költő, és általában a világ mindennapi 

eseményeit teljesen befogadó és elemző attitűddel átélő művész a leghitelesebb pszichológiai ismeretek 

birtoklója. 

3.2.1. 2.1. A személyiség biopszichológiai környezete 

A személyiségfejlődésnek klasszikus értelemben véve nincs kezdeti időpontja. Az ember temperamentuma, 

vonásai (traits), szükségleteinek hierarchiája, tudatos és tudattalan elemei, vélekedései, társpercepcióval 

kapcsolatos beállítódásai, sémái – elsősorban a temperamentum, a szükséglethierarchia és a vonások – az 

emberré válás szelekciós mechanizmusainak eredménye, míg a tulajdonítások, sémák fejlődésében elsősorban 

az ontogenezisben megmutatkozó kognitív fejlődésnek van meghatározó szerepe. A temperamentumot 

befolyásoló genetikai hatásokat a környezeti faktorok, táplálékhoz való hozzáférés, családi gondoskodás, 

kulturális szabályrendszer, védekezésre vagy térnyerésre való társadalmi beállítódás hangolja be, elősegítve, 

más esetben hátráltatva egy-egy temperamentumfaktor intenzívebb megjelenését. A vonás fenotípusát tehát 

biológiai, szociális és individuális feltételek határozzák meg. Dezorganizált, társadalmi és családi szabályokkal 

csak korlátozott mértékben rendelkező, az erő- és táplálékforrásokat nélkülöző közegben nevelkedő gyermekek 

személyes tulajdonságai és viselkedésrepertoárja a személyes fennmaradást szolgáló gyors birtokbavételt, a 

szükségleti állapot azonnal kielégítését, impulzív, intoleráns aktus erőteljesebb megjelenését valószínűsíti. A 

kiegyensúlyozott, a személyes autonómiát biztosítani képes, értékeket, javakat tudatosan ápoló, a tágabb és a 
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társas sikerek rendszerébe beágyazott családokban nevelkedőknél az antiszociális beállítódás kialakulására 

kisebb az esély, még abban az esetben is, ha temperamentumfaktorok tekintetében extrém aktivitás mutatkozik. 

A szükséglet kielégítés természete, hogy a személy hiányállapot kielégítési tárgyat keres, melynek elsajátítását, 

birtokbavételét társas és kulturális szabályok irányítják. Számos tényező alakítja a személyes igényeket kielégítő 

magatartást: 

• a szükséglet intenzitása 

• a kielégítéssel kapcsolatos szabályok ismerete 

• a szabályok betartásra, a kielégítés mértékének szabályozására való személyes képesség (önszabályozás, 

tolerancia, késleltetés, válaszgátlás, sodródás, elcsábulás, abúzus) 

• a rendelkezésre álló vagy felderítendő lehetőségek kiaknázására való perceptuális, kognitív, fizikai, társas 

kapcsolati képességek 

• rendelkezésre álló társas támogatás (család, vallási közösség, baráti kör, maffia kapcsolatok, cimborák) 

• tartalék erőforrások (puffer potenciál, pénz, eszközök, szerszámok, szakértelem, személyes tulajdonságok, 

kitartás, bátorság, ravaszság) 

3.2.2. 2.2. Személyiségzavar definíció 

A fentiekben láthattuk, hogy a személyiség különböző komponenseit szabályok és belső kontroll, késleltetés, 

belátás, megfontoltság illeszti össze következetes rendszerbe. A személy önmaga ismeretében bízva tudja, hogy 

adott helyzetben hogyan fog viselkedni. Ezen várakozások önmaga és mások számára is következetessé teszik a 

viselkedését, tehát ő és mások is tudják ki is ő valójában. Maga is úgy érzi, hogy Ő azonos, identikus azzal a 

személlyel, akinek gondolja magát. Adott szükséglet kielégítéséhez tartozó cél elérésekor következetes 

eljárásokat használ. Személyiségét önmaga és mások számára is nagyrészt átlátható következetes rendszer 

alkotja, el lehet igazodni rajta, nagyrészt kiszámítható. Megtartja ígéreteit, többnyire őszinte, szerepének és 

feladatainak megfelelően cselekszik, céljait másokkal is egyezteti, munkájában elkötelezett, értékeiben stabil, 

együttműködő, nem ellenséges, nem önző és kizsákmányoló, melynek eredményeként stabil partner- és baráti 

kapcsolatai vannak, rábízott és vállalt feladatait ellátja, odafigyel másokra. Az ellentmondó igényeket támasztó, 

bizonytalan szükséglet kielégítési lehetőségeket tartalmazó környezetben nevelkedő, ellentmondásos, fokozott 

ambíciókat, vágyakat, temperamentumot hordozó, intoleráns, önmagát nehezen kontrolláló, kooperációra nem 

hajlamos személyeknél a sodró helyzetek sokaságára adott következetlen reakciók mögött nem érezhető a 

személyiség egysége, jobbára csak össze nem illeszthető, esetenként extravagáns mozaikját látjuk. Úgy tűnik, 

mintha zavar lenne a személy értékeiben, elkötelezettségeiben, érdeklődésében, abban, ahogy megkomponálja 

és irányítja önmagát. A személyiségzavar e tág spektrumát általános elvek és specifikus tünetek mentén 

szűkíthetjük. 

A személyiségzavar klinikai definíciójában – mint a pszichopatológiai állapotokban általában – érzelmi 

(affektív), kognitív (cognitive), viselkedéses (behavioral), és társas kapcsolati (interpersonal relationship) 

dimenziók mentén haladunk.1 A DSM-IV. diagnosztikai kézikönyvben három nagy csoportot különítünk el: 

• „A” gyanakvó, távolságtartó klaszter (cluster): paranoid (paranoid), szkizoid (schizoid), szkizotípiás 

(schizotypial). 

• „B” különc, egocentrikus klaszter (cluster) személyiségzavarok: antiszociális (antisocial), borderline 

(borderline), hisztrionikus (histrionic), nárcisztikus (narcistic). 

• „C” szorongó, félénk klaszter: elkerülő (avoidant), dependens (dependent), kényszercselekedetektől és -

gondolatoktól szenvedő (obsessive-compulsive). 

A korábbi évtizedekben uralkodó vélemények szerint a személyiségzavarok hátterében a családi kapcsolatok 

által szabályozott személyiségfejlődést, a pszichotraumát és az anómiától sújtott társadalmi helyzetet sorolták a 

kórok meghatározó faktorai közé. Ez az álláspont napjainkra sem változott meg, de számos ikervizsgálati és új 

molekuláris genetikai eredmény mutatja, hogy az aspecifikus fejlődésmenet és patogén társas környezet 

személyiségzavarokra kifejtett hatását nagymértékben fokozzák a genetikus kondíciók. Az esetek 28-76 

                                                           
1 Az affektív, kognitív, viselkedéses és interperszonális tünetek részletesebb kifejtését a pszichiátriai tankönyvek tartalmazzák. E helyen 
elsősorban az affektív és kognitív tünetek biológiai mechanizmusainak egy részét fogjuk majd bemutatni. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 6. Személyiség, társas kapcsolatok  

 1451  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

százalékában, elsősorban az „A” és „C” klaszterekben számottevő, a dopaminerg és a szerotoninerg agyi 

transzmitter rendszer zavarára utaló genetikai korrelációkat fedtek fel (South, Oltmanns, Krueger, 2011). Ezek a 

viselkedésgenetikai vizsgálatok ugyanakkor rámutatnak, hogy az említett katekolaminok a normál 

személyiségfejlődés mellett kialakuló személyiségvonások kibontakozásában is meghatározó szerepet töltenek 

be. A széles körben elterjedt Öt Faktor Személyiségmodell (Five Factor Modell of Personality, Costa és 

Widiger, 2002), valamint a Cloninger-féle Hét Faktor Temperamentum és Karakter Modell2 (Cloninger, 2000) 

egyértelműen mutatja, hogy a személyiségvonásokat a környezeti faktorokon és nevelési szokásokon túl 

genetikai tényezők is jelentős mértékben befolyásolják. A patológiás és a normál fejlődésmenet markáns 

személyiségvonásai tehát nem szeparálhatók el egymástól, az átmenet a két kategória között meglehetősen 

könnyű. Az életmenet tekintetében, a fejlődési szakaszoktól függően, hosszabb-rövidebb időre hol az egyik, hol 

a másik kategóriában helyezhető el a személy. Körültekintően kell bánnunk tehát a személyiségzavar 

diagnózissal. 

Hadd mutassunk be még egy adalékot a személyiségzavarok, valamint a biológiai örökségek kapcsolatáról. 

Varga és Székely (2012) a személyiség genetikai hátteréről készített összefoglaló tanulmányukban Heston 

(1966) munkája alapján ismertetnek egy vizsgálatot, melyben szkizofrén anyák gyermekei, születésüket 

követően néhány hónap múlva örökbefogadó szülőkhöz kerültek (58 fő), valamint kontrollként, 

elmebetegségben nem szenvedő anyák örökbefogadó szülőknél nevelt gyermekeinek (58 fő) életútját követték 

nyomon. Korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy a szkizofréniás anyák gyermekei fokozottan veszélyeztetettek 

a legkülönbözőbb pszichiátriai betegségekkel szemben. Heston iskolai adatokból, bűnügyi nyilvántartásokból, 

egészségügyi dokumentumokból, személyes interjúkból szerzett adatokból, személyiség és intelligencia 

vizsgálati eredményekből levont következtetéseivel alátámasztotta a korábbi anekdotikus feltételezéseket. A 

szkizofrén anyáktól származó gyermekek közel 16 százaléka az élete során átesett szkizofréniás betegségen. 

Közel 50 százalékban lehetet diagnosztizálni valamilyen pszichológiai zavart, elsősorban antiszociális 

viselkedést és szorongásos zavarokat, tehát B és C klaszterbe sorolható zavarok voltak a jellemzők. Azok a 

szkizofrén anyától származó gyermekek, akik nem küszködtek pszichológiai zavaroktól – a kontrollcsoporthoz 

képest, melyben nem volt szkizofréniás diagnózissal kezelt személy, és mentális állapotuk is megfelelt az átlag 

populációnak – kiemelkedő zenei érzékről, transzperszonális azonosulási képességről tanúskodtak, kreatív 

pályát választottak és spontán ötletes emberek voltak. Személyiség, motiváció és társas viselkedés tekintetében a 

kontrollcsoporthoz képest nagyobb variabilitást mutattak. A tehetségfaktorok, a személyiség sokrétűsége tehát 

számos, esetenként szélsőséges személyes tulajdonság talaján szerveződik. Minden ilyen esetben a fő kérdés, 

hogy mit kezd a személy saját tulajdonságaival, hogyan tudja azokat a saját javára és társai érdekében 

felhasználni, a családja javára fordítani. 

3.3. 3. Az antiszociális személyiségzavar (ASZ) 

A pszichiátriában széles körben elterjedt pszichopátia tünetbecslő skála (Psychopathy Checklist-Revised (PCL-

R) – mely jelentős átfedést mutat a modern pszichiátriai diagnosztikában is alkalmazott DSM IV. diagnosztikai 

rendszerben leírt antiszociális személyiségzavarra jellemző személyiségvonásokkal – két faktorba sorolja az 

antiszociális személyiségzavarokat: 

I. faktor: felszínes fogalmazásmód (glibness), nagyzásos gondolatok (grandiosity), krónikus hazudozás 

(pathological lying), parancsolgató és manipulatív (conning and manipulation) viselkedés, lelkiismeret hiány 

(lack of remorse), egocentrikusság (egocentricity), érzéketlenség (callousness), könyörtelenség 

(remorselessness), alacsony szorongásszint, gyenge empátiás készség és Machiavellizmus3 (machiavellianism) 

jellemzi. 

II. faktor: felelőtlen (irresponsible), impulzív (impulsive), kalandkereső (thrill-seeking), konvencióktól mentes 

(unconventional), mások feletti fölény megszerzése, antiszociális életstílus, kriminális viselkedés, az esetek 

többségében alacsony iskolázottság, intelligencia és szociális státusz hordozója, következésképpen bár 

grandiózus elképzelései vannak önmagáról, elvárja, hogy környezete visszaigazolja fantáziáit, az önérzetén esett 

csorbát agresszív fellépéssel, követelőzéssel, fenyegetéssel, fizikai agresszióval azonnal megtorolja. Esetenként 

helyzethez nem illő, látszólag ok nélküli brutalitás jellemzi. 

1. animáció. 

 

                                                           
2Magyar nyelvű adatok és felhasználói kézikönyv Rózsa és munkatársai (2005) munkáiban megtalálhatók. 
3A machiavellista másokat eszközként használ céljai elérésére. Cinikus, kapcsolataiban manipulatív, kihasználja a másikat. Érzelmekre 
racionális távolságtartással reagál, önző módon minden helyzetből előnyt kovácsol. Nem bonyolódik érzelmi kapcsolatokba. 
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1. animáció. 

A gyakori bűnelkövető viselkedés ellenére, a mindennapi élet területén számos nem bűnöző, de antiszociális 

karakterű emberrel találkozhatunk. Az európai és az amerikai populációban a férfiak 4-5, a nők közel 1%-a 

tartozik antiszociális személyiségzavar kategóriába. Az antiszociális személyek családtagjai körében, 

szomatizációs zavarok mellett gyakran található alkohollal vagy más drogokkal való visszaélés. Körükben 

gyakrabban fordul elő gyermekkori csavargás, iskolatársak ellen elkövetett agresszió, verekedés, töréssel, 

zúzással járó rongálás, gyakori dühkitörés. Mindemellett azonban felnőttkorukban sokan a legkülönbözőbb 

munkaterületeken hatékony tagjai a társadalomnak, sőt egyes politikai, gazdasági krízisek időszakában 

kiemelkedő feladatokat is elláthatnak. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az antiszociális 

személyiségzavarnak világos diagnosztikai kritériumai vannak. Az olyan ember, aki kerüli a társaságot, 

dühkitörései vannak, problémák megoldása során nem együttműködő, csupán e tulajdonságai miatt 

diagnosztikai szempontból nem nevezhető antiszociálisnak. 

Az antiszociális személyiségjegyek térképét más oldalról többek között Cloninger személyiségvizsgáló eljárása 

is felméri, mely a korábbiakban már említett újdonságkereső, veszélykereső, kockáztató temperamentum 

mellett, a mindennapi viselkedés jellemzésére is alkalmas kategóriákat használ az antiszociális 

személyiségzavar élethű karakterének megrajzolásához. A szükséges összehasonlítás érdekében nem csak az 

antiszociális irányba hajló, de a társas hatékonyságra utaló magasabb pontértékű faktorokat is felsoroljuk. 

Kiemeljük, hogy az antiszocialitás diagnózis kialakításához az önirányítás, kooperativitás és szelf-

transzcendencia skálákban mutatott alacsony pontszámok jelentős segítséget nyújtanak. A magas 

temperamentum és az alacsony karakter faktorértékek természetesen nem jelentik azt, hogy egy személy 

automatikusan besorolható lenne bármelyik betegségkategóriába. Ez csupán egy orientációs pontszám 

kombináció, mely egyéb családtörténeti, viselkedéses, életvezetési adatok és a személy kommunikációs 

stratégiájának megismerése, és a személyes kapcsolati módjára vonatkozó tapasztalatok összesítése után lehet 

alkalmas ilyen diagnosztikai állásfoglalás meghozatalára. (1. táblázat) 

Dániában ikrekkel végzett nyomon követő vizsgálat kiderítette, hogy antiszociális megnyilvánulások elsősorban 

az egypetéjű ikreknél halmozódnak, a bűnelkövetés jellege vagy súlyossága azonban a családi halmozódást nem 

mutat. A férfi–nő különbség ebben az esetben is jelentős, a társadalmi szokásrendszer és az előítéletek a nők 

esetén visszafogják a krimen prevalenciáját. További vizsgálatok rámutattak arra, hogy az egypetéjű ikreknél 

elsősorban a kooperativitás hiánya halmozódik. A kooperativitás tekintetében regisztrálható genetikai 

meghatározottság, mely jelentős szerepet játszik a kontrollvesztéssel, hosztilitással4 járó bűnelkövetés 

gyakoriságában (Cloninger, 2005). A kooperativitás skálán mutatott alacsony pontszám az antiszociális 

magatartás egyik legfontosabb pszichometriai jegyének tekinthető, mely nem csak a patológia mértékére, de az 

alskálák értékeinek kombinációját is figyelembe véve, a zavar jellegére, az elkövetési módok predikciójára is 

értékes támpontokat szolgáltat. 

6.4. táblázat - 1. táblázat: Cloninger személyiségmodelljében az extrém alacsony 

karakterfakor értékek mutatják az antiszociális beállítódást. Az alacsony értékek 

azonban csak más egyéb diagnosztikai mutatók jelenléte esetén vehetők figyelembe az 

antiszociális személyiségzavar diagnózis felállításában 
 

Karakterdimenziók Extrém variánsok leírása 

  

Magas Alacsony  

Önirányítás Felelősségteljes Vádaskodó 

Célratörő Céltalan 

Leleményes Alkalmatlan, illetlen 

Önelfogadó Beképzelt 

Fegyelmezett Fegyelmezetlen 

Kooperativitás Melegszívű Intoleráns 

                                                           
4A hosztilitás, nyugtalan, agresszív feszültséggel telített „legjobb védekezés a támadás” elvre támaszkodó, gyanakvó beállítódás. A hosztilis 

személy azzal a feltételezéssel él, hogy a másik, többnyire idegen személy, meg akarja őt fosztani értékeitől, lehetőségeitől, meg akarja 

akadályozni érvényesülését, le akarja őt győzni, háttérbe akarja őt állítani, ezért a gyanakvó személy úgy gondolja, ellenfelét a vele való 
együttműködést elkerülve, el kell távolítani a közeléből, hogy ne emlékeztesse őt minduntalan a saját esendőségére és gyengeségeire. 
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Karakterdimenziók Extrém variánsok leírása 

  

Empatikus Érzéketlen 

Segítőkész Ellenséges 

Együttérző Bosszúvágyó 

Szelf-transzcendencia Belefeledkező Kontrolláló 

Spirituális Anyagias 

Felvilágosult Birtokló 

Idealisztikus Gyakorlatias 

Erkölcsös Opportunista 

Az ASZ alapvetően morális hiányállapotnak tekinthető, melyben a személy nem rendelkezik megfelelő mentális 

és affektív kapacitással viselkedése társas következményeinek felméréséhez. Az elmúlt évtizedekben a társas 

magatartásban megfigyelhető morális és artikulációs szabályok fellazulásának egyik oka a kriminalitás egyre 

szélesebb terjedése a mindennapi kapcsolati viszonyok között is. Mindez olyan anómiában, társas kapcsolati 

viszonyokat rongáló gyakorlat elterjedésében mutatkozik meg, melyre minden társadalmi szereplőnek fel kell 

figyelmi. Az antiszociális magatartás következményeinek egy része az egészségügyben csapódik le. Az 

antiszociális személyek gyakran veszik igénybe az egészségügyi ellátás legkülönbözőbb (esetükben gyakran 

inadekvát ellátást nyújtó) területeit, ennek ellenére az ASZ nem csupán medicinális probléma. A társas 

organizáció harmóniájának, hatékony fejlődésének megteremtése minden közösség követelő és racionális 

igénye. A büntetést, az elzárást, a bűnelkövetéssel kapcsolatos félelemkeltést ki kell egészíteni a megelőzés és a 

fejlesztés hatékonyabb módszereivel. Következésképpen a civilizációban előrelépni kívánó társadalmakban nem 

kerülhető el, hogy ezen a téren markáns fordulat következzen be e személyek társadalmi integrációjában és 

ellátásuk korszerűsítésében. 

Az egészségügyi ellátás és a társadalmi szereplők (orvosok, bírók, politikusok, tanárok, pszichiáterek, 

pszichológusok) korábban gyakran hangoztatott álláspontja szerint az antiszociális viselkedést a közösséghez 

való viszony alapján értékelhetjük. A társas viszonyok során a szorongó, félénk, de mások érzéseit megértő és 

átélő, alkalmazkodni törekvő és szabálykövető, neurotikus fejlődésmenetű személyek a társas kapcsolatok 

markáns szereplőinek nyomásától és saját önmagukkal kapcsolatos bizonytalanságoktól szenvednek. Ezzel 

szemben az ASZ személy önmagával kapcsolatos grandiózus elképzelései, egocentrikus törekvései, agresszív 

impulzusai a környezetének szereplőit hozza nehéz helyzetbe, kihasználja, megsérti, félelmet keltően viselkedik 

és alázatra készteti őket. A neurotikus fejlődésmenetű személy tehát saját bizonytalanságától s a környezete rá 

gyakorolt nyomásától szenved, míg az ASZ személy inkább kiváltó forrása ennek a szenvedésnek, ő okoz 

szenvedést, ártalmat, sérülést a környezetének, dezorganizálva ezzel az embereket összekötő társas kapcsolatok 

hálózatát, szabályait és gyakorlatát. A neurotikus tehát önmagától és környezetétől, a környezet pedig az 

antiszociális személytől szenved. A szenvedés ilyen módon olyan társas komplementer szereprendszert tart fenn 

(okozó és viselő), melynek szövete gyakran láthatatlan. Megfelelő társas és társadalmi diagnózis hiányában az 

ilyen szerepkapcsolatok egy idő után misztériummá, rejtett és tudattalan szabályrendszerré válnak, mely nap 

mint nap, megkapja a továbbéléséhez a megerősítést. 

3.3.1. 3.1. Az antiszociális személyiségzavar klinikai képe 

Az alábbiakban a DSM III. valamint a DSM IV. diagnosztikai rendszerek és a hozzá illeszkedő etiológiai 

leírások (Döme, 2001) segítségével részletesebben kifejtjük az antiszociális személyiségzavar klinikai képét. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az alábbi összeállítás nem pótolja a DSM-V. új diagnosztikai kézikönyv 

leírásainak részletes ismertetését. Jelen kontextusban elsősorban a klinikai kép életszerű megrajzolására, 

általános kép megjelenítésére törekszünk, azzal a céllal, hogy a tüneti képről a szenvedő vagy a szenvedést 

okozó emberre irányítsuk a figyelmet. 

Az ASZ esetében, mint a személyiségzavaroknál általában a teenager kort követő időszakban alkothatunk 

diagnosztikai véleményt. A személyes fejlődéstörténetről, a gyermekkori iskolai és szabadidős tevékenységről 

szerzett adatok adhatnak bizonyos útmutatót, de a személyiségzavar diagnózis feltételezi, hogy a személy 

életkora alapján túl van már a személyes integritás kialakulásával járó fejlődési időszakon. Azaz viselkedése 

nem csak a családja számára, hanem mások számára is érthető és megjósolható. A személyiségzavar diagnózist 

tehát akkor mondhatjuk ki, ha a szakmai standardok szerinti fejlődési periódus lezárulása után sem tudta a 

személy valamilyen okból elsajátítani a megfelelő mentális és affektív képességeket a szükségletei 
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kielégítéséhez, vágyai felfogásához és kifejezéséhez, nem tudta teljesíteni az életkorához illő szerep és 

identifikációs elvárásokat. Természetesen mondhatnánk, hogy a környezeti elvárásokhoz való megfelelő 

alkalmazkodás elősegítésében a környezetnek, esetenként az idegen környezetnek is jelentős feladata van. 

Milyen alapon feltételezzük azt, hogy a sok esetben egyedi, a hagyományostól elütő körülmények között zajló 

fejlődés során szerzett gyermekkori és fiatalkori tapasztalatok eredménye ne lenne normális. Esetenként talán az 

antiszociális, a fiatal felnőtt számára idegen világot képviselő környezetnek kellene alkalmazkodni őhozzá. A 

kultúrák között e tekintetben jelentős a különbség, vannak olyan nigériai törzsek vagy eszkimó közösségek, 

amelyek tagjait a mindennapi viselkedési szokásaik, normarendszerük alapján antiszociálisnak, 

személyiségzavarra jellemzőnek tarthat egy külső megfigyelő. Az európai kultúra azonban, évezredek távlatából 

vizsgálva, szakrális hagyományai, kulturális értékei, civilizációs törekvései tekintetében is viszonylag egységes 

szabályokat ír elő a társadalom felnőtt tagjai számára. Ezek olyan szabályok, melyeket hivatalnokok, 

családtagok, mesék, népi hagyományok, művészek és kereskedők egyaránt képviselnek, és gondoskodnak is a 

betartatásukról. Mindemellett szakmai fejlődési standardok, az egészséges mentális állapot kritériumainak 

kidolgozása, biológiai, pszichológiai és szociológiai kutatási eredmények is támogatják. Ez az elvárási rendszer 

az, amivel szembe megy az antiszociális személyiségzavarban szenvedő személy. 

3.3.1.1. 3.1.1. Antiszociális viselkedészavar 

Az antiszociális személyt durva, agresszív, kötözködő, szorongást keltő modora miatt az emberek igyekeznek 

elkerülni. 

a. Gyermekkorban megmutatkozó viselkedészavarok tárgykapcsolatok vonatkozásában: csalás, lopás, 

csavargás, oktalan rongálás, más vagyonának, tulajdonának tönkretétele, rablás, lopás, magányosan, de 

többnyire csoportosan. Saját fészküket, otthonukat becsmérelik, idegen csoportokhoz törleszkednek. 

Általános szembenállás mások által szeretetett tárgyakkal, követett értékekkel. Tárgyak és emberek 

kapcsolatára vonatkozó destruktivitás. 

b. Gyakran kezdeményeznek testi küzdelmet, hogy fölényüket hangsúlyozzák, indulatukat levezessék. A 

küzdelem motívuma gyakran a bosszú. Az agresszió eszközeivel (fegyver, kés, durung) érzelmi kötődést 

ápolnak. Szexuális tevékenységre vagy bűnelkövetésre való erőszakos ösztönzés. Állatokkal, emberekkel 

való kegyetlen bánásmód – fizikai és verbális egyaránt – gyakori (szívatás, lejáratás, megszégyenítés, 

üldözés, bosszantás). Romantikus kapcsolatok kipellengérezése, utálata, gyűlölködő magatartás. Emberek 

egymás közötti személyes kapcsolatára vonatkozó destruktivitás. 

c. Saját viselkedésükkel kapcsolatos belátás deficitje. Anarchia időszakában érzik igazán jól magukat. Az 

értékek lebontása, a mércék annulálásának eszköze az agresszivitás, kiszámíthatatlanság, ad hoc személyes 

érdek alapú döntések, melyeknek nem vállalják a következményeit. Korábbi döntéseikkel ellentétes 

döntéseket, ellentmondások belátása nélkül hozzák meg. Csoportok és kulturális értékek megőrzésére, 

szimbólumainak elpusztítására törekvő destruktivitás. 

d. Személyes feladatok végrehajtásával szembeni ellenállás: Elutasítja a célirányos tartós tevékenységet, 

iskolába, munkahelyre járást, hivatásgyakorlást, mulaszt, halaszt, a betegségeiből való kilábalást elhúzza. 

Nem kitartó a célok elérésében, fizetési kötelezettségeit elmulasztja, késik, ágál. Partnere és gyermeke 

igényeinek kielégítésében rapszodikus, elhanyagoló, esetenként bántalmazó vagy zsaroló fellépés jellemzi. 

Saját és mások (akár saját családja) testi állapotára veszélyeztető magatartású (részegen vezet, érdektelen 

gyermeke, étkezése, TV-nézési, internethasználati szokásai, tisztasága, intellektuális fejlődése, betegségei 

iránt), nem vállal felelősséget senkiért. Értékeket, pénzt, tulajdont – akár mások birtoka akár a sajátja –, 

öncéllal használja fel. Önmagával és másokkal szemben is bizalmatlan. Személyes értékek és célok 

integrálásával kapcsolatos belső destrukció. 

3.3.1.2. 3.1.2. Önmagukról alkotott elképzeléseik, társas kapcsolataik 

Az antiszociális személyiségzavarban szenvedő személyek önmagukról kialakított koncepcióját, a 

szkizofrénekkel ellentétben, tudatzavar nem befolyásolja. Saját viselkedésük következményeit, önreflexió 

hiányában azonban nem tudják érdemben felmérni. Kognitív működéseik az esetek többségébe, tervszerűek, 

logikusak, az exekutív rendszerben az előbb említetteken kívül számottevő hiányosság nincs. A munkamemória 

ép, a procedurális tanulásban nincsenek akadályok, a szociális percepció során a társas jelzések felismerése 

kifinomult, de a kapcsolat érzelmi tartalma, a személyes rezonancia gyenge. Következésképpen, bizonyos 

neutralitással kezelik érzelmi kapcsolataikat, inkább a számítás, és az indulatok vezérlik, készek a 

manipulációra, mások gyengeségeinek felismerésére és kihasználására. 
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Önmagukról kialakított képük helyzetfüggő. Erősnek, ügyesnek, szívósnak, magabiztosnak, reális 

szemléletűnek gondolják magukat. Különböző történeteket őriznek magukról, melyek alapján múltbeli 

hátrányos eseményekkel indokolják aktuális szorult helyzetüket, de igyekeznek a normalitás látszatát kelteni, 

igazságtalannak vélik a velük szembeni eljárásokat. Az esetek többségében kényszerű körülményekre 

hivatkoznak: „nem tehettem mást”, „az embernek életben kell maradnia”, „az emberek uralmat akarnak a másik 

felett, így védekezni kell”, „az vádol, aki többet lop, mint én” – gondolatok mentén határozzák meg önmagukat. 

A védekezés szükségességét hangsúlyozzák az uralmon lévő, a birtokot és tisztségeket viselők világával 

szemben. A világgal szembeni küzdelemhez töltésre, agresszióra van szükségük, de esetenként ilyen irányú 

aktivitásukat racionalizációval és szublimációval csillapítják. Látásmódjukat a szenzitív vonatkoztatás és a 

projekción alapuló énvédelem alakítja. Úgy gondolják, hogy környezetük, a javak elosztása igazságtalanul van 

elrendezve, mások rosszindulatúak, igazságtalanok velük szemben, üldözik őket. A kritikát, ellenkezést, 

rosszallást velük szembeni támadásnak vélik, gyakran tévesen olvasnak a másik szeméből, úgy gondolják a 

velük szempontaktust létesítő a státuszukra tör, ezért állandóan éberek, információkat gyűjtenek, gondosan 

ügyelnek, hogy a kapcsolaton belül, a csoportban fenn tudják tartani kivívott státuszukat, melyet folyamatosan 

érzékeltetnek is a környezetükkel. Státuszuk bármely eszközzel való megerősítése fokozza önbizalmukat és 

kifejezett örömöt okoz számukra. Problémamegoldási stratégiájukat megfélemlítésre, státuszbirtoklásra, mások 

szubmisszív5 helyzetben tartására építik. 

3.3.1.3. 3.1.3. Biopszichológiai megközelítés 

Nehézségekkel kell szembenéznünk, amikor az ASZ személyek viselkedését befolyásoló biopszichológia okokat 

keressük. Klinikai tapasztalatok azt mutatják, hogy a figyelmi funkciók zavarától, figyelemzavartól és 

hiperaktivitástól szenvedő (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, ADHD) gyermekek gyógyszeres 

kezelése során a fokozott mozgáskészség és a figyelmetlenség, impulzivitás pszichostimuláns (methylphenidat) 

gyógyszerek hatására jelentősen csökkenthető. Egyes statisztikai adatok arra utalnak, hogy a gyermekkori 

ADHD és a felnőttkori antiszociális személyiségzavar tüneti képében van bizonyos hasonlóság. Ezekre a 

megfigyelésekre alapozott gyógyszeres beavatkozások kedvező eredményt hoztak az ASZ személyek kezelése 

során is. Nem arról van szó, hogy a két betegség etiológiája azonos lenne, de a tüneti kép bizonyos mértékű 

hasonlósága – más terápiás szempontokat is figyelembe véve – előrelépésekre ad lehetőséget az ASZ 

kezelésében. Mint említettük, a társas normákhoz való destruktív viszony kialakulásában szociális és 

tárgykapcsolati tényezők is fontos szerepet játszanak. Következésképpen a terápia során ezeknek a 

szempontoknak megfelelően kell kialakítani a kezelési stratégiát, mediáció, családi edukáció, társas támogatás, 

pszichoterápiák verbális és nonverbális formái, csoportos és egyéni kezelések, viselkedésértelmező, kognitív és 

esetenként családterápia indikációjával. Esetenként az impulzivitás csökkentése érdekében alkalmazott 

szerotonin agyi transzmitter szinaptikus visszavételét gátló (SSRI) gyógyszerek is alkalmazhatók. 

Az ASZ kezelése többnyire nem farmakológiai probléma, történnek egyes kezelésnek ellenálló esetekben 

funkcionális idegsebészeti beavatkozások is, melyek a prefrontális kortex kontrollfunkcióit, illetve a limbikus 

rendszerből származó impulzusok hatásának a csökkentését célozzák (célzott sztereotaxiás beavatkozás az 

amygdala, cinguláris kortex és a hipotalamusz affektív rendszer valamely támadáspontján), de az ellátás 

célpontja alapvetően szociális és pszichológiai természetű. 

Cloninger (2005) munkája nyomán tudjuk, hogy az ASZ kognitív és viselkedéses szimptómák, a maguk 

biopszichológiai korrelációi alapján, négy csoportra oszthatók: 

I. fokozott agresszív drive a kielégülés megszerzésére 

II. szociális, családi, és társas közegben szerzett adaptív készségek, tapasztalatok, azaz a szociális tanulás 

hiányosságai 

III. a figyelem irányítása, a válasz késleltetése, exekutív funkciók lazasága, azaz impulzivitás 

IV. elektrofiziológiai agyi rendellenességek, melyek a mentális kontroll gyengeségéből származnak. 

A bevezetőben már említettük, hogy az exekutív funkciók éretlenségére visszavezethető a zavarok jelentős 

része. Más fejezetek részletesen tárgyalják azokat az agyterületeket, melyek szerepet játszanak az ASZ 

                                                           
5Mások szubmisszív, alávetett helyzetben tartása az emlősök viselkedéskultúrájának fontos része, a falka vezetője, a főkolompos nem csak 
külső megjelenésével, markánsabb kinézetével, nagyobb testsúlyával, izmosabb felépítésével, háremének birtoklásával, de időszakos 

durváskodással is jelzi támadhatatlanságát. Humán vonatkozásban számos kulturálisan elfogadott formája van e megnyilvánulások 

finomításának. Az ASZ esetében ezek a szublimált áttételek csak korlátozott mértékben működnek, az eredeti szándék megmunkálása 
alacsonyabb szintű, markánsabb megjelenésű. 
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szimptómákat okozó hiányállapotok kialakulásában. Elsősorban az affektív szignálok kognitív 

megmunkálásában jelentős szerepet vállaló ventromediális prefrontális kortex funkcionális és bizonyos 

szempontból anatómiai éretlenségét kell itt kiemelnünk. A kooperatív viselkedéshez szükséges belátás, 

válaszgátlás és késleltetés képességek feltételezik, hogy a személynek külső rálátása van saját viselkedésére. 

Nem csak egocentrikus szempontból, de allocentrikus pozícióból is képes értelmezni saját viselkedését. 

Funkcionális képalkotó eljárások során szerzett eredmények szerint a kooperativitás mértéke jelentős 

összefüggést mutat az események referenciakeretének megválasztásban és váltásában közreműködő inferior 

parietális kortex aktivitásával. Más oldalról, a döntési folyamatok (válaszszelekció) szempontjából pedig a 

frontális lebeny pólusának aktivitása, valamint a neokortexben lévő szerotoninerg6 receptorok kötődési 

potenciálja játszik kiemelkedő szerepet a szociálisan normákhoz illeszkedő, hatékony viselkedés szervezésében. 

Külön bekezdést szánunk az ASZ személyeknél tapasztalható fokozott agresszivitás biopszichológiai 

természetének bemutatására.7 Majmok bilaterális temporális lobektómiája során rendszeresen az amygdala is 

sérül, melynek következményét a Klüver-Bucy szindrómában foglalják össze: a viselkedést kordában tartó 

félelmi gátlások feloldódnak (a majmok nem félnek a kígyóktól, kézbe fogják, mintha tárgy lenne, úgy játszanak 

vele). A támadó magatartás a védekezést vagy támadást kiváltó specifikus inger ellenére sem jelenik meg, az 

állatok engedelmesekké válnak, agresszív mimikára érdemben nem válaszolnak, érzelmi reakcióik sivárságot 

mutatnak, „lelki vakságban” szenvednek. Táplálkozásban és játékban, szexuális partner megválasztásában 

szintén differenciálatlanság, a negatív és pozitív ingerek által mobilizált elkerülendő–megközelítendő minősítés 

összemosódik. A mentális regresszió fontos jeleként az orális tendenciák (nyalogatás, szopogatás, megrágás, 

szájjal való explorációs gyakorlat) kerültek az előtérbe. Amygdala léziót követően embernél memóriazavarok, 

bulimia és vizuális agnózia kíséretében, hasonló tünetek jelennek meg. Ezek a jelenségek regresszív mentális 

állapotokat okozó enkefalitiszek és degeneratív következményekkel járó Alzheimer és Pick betegségek esetén is 

előfordulnak. A Klüver-Bucy szindróma példája mutatja, hogy az amygdala kiemelt szerepet tölt be a szociális 

viselkedés inspirációjában, szelekciójában és a differenciált affektív ingerfeldolgozás következményeként a 

viselkedés gátlásában vagy ösztönzésében. Léziója a védekező magatartás, a fajfenntartó tevékenység, az 

elkerülő és megközelítő viselkedés diszkriminációját teszi lehetetlené. A fenti adatok arra utalnak, hogy az ASZ 

esetében az amygdala működésében nincs kiegyensúlyozva a pozitív befogadó és a negatív elutasító, támadó 

affektusok feldolgozó rendszere. A pozitív eseményekkel kapcsolatos feldolgozási küszöb magas, míg a 

támadással és védekezéssel kapcsolatos küszöb alacsony. Más elképzelések az ASZ biopszichológiai 

patológiájának központját, a neokortex prefrontális ventromediális részéhez kötik, mely a limbikus rendszer 

kihelyezett nyúlványaként nem tud aktív kontrollt gyakorolni az amygdala felől érkező impulzusokra. A fenti 

megállapítások az affektív állapotok kezelésének általános mintázatát mutatják, így értelemszerűen nem 

korlátozódnak csupán az antiszociális személyiségzavar esetére. A személyiségzavarok kialakulása jelentős 

mértében a korai tárgykapcsolatokon, a pszichotraumák bekövetkezésén és a szociális környezet devianciáin 

múlik. 

A prefrontális lebeny és annak frontális pólusa a viselkedésszabályozás meghatározó exekutív területe. Gray és 

McNaughton (2000) állatokkal végzett kutatásai eredményei világosan rámutatnak arra, hogy az orbitofrontális 

kortex és a septum valamint a hippocampus alapvető szerepet tölt be a büntetéssel kapcsolatos ingerek 

felismerésében, és a viselkedés gátlásában. Ennek a neurális hálózatnak a biokémiai vagy fizikai léziója az 

úgynevezett „septális szindrómát” hoz létre, melynek fő tünete, hogy jelentősen emelkedik a pozitív 

jelzőingerekre kiváltott válaszaktivitás és ezzel párhuzamosan csökken a válaszszelekció és a válaszgátlás 

hatékonysága, azaz a negatív konzekvenciákra vezető ingerekkel kapcsolatos érzékenység. Mindemellett megnő 

az új ingerekkel kapcsolatos érdeklődés a kereső és megközelítő magatartás, a veszélyfelmérés jelentősége 

csökken, egy jól definiálható agyi lézióra visszavezethető gátolatlanság (disinhibition pathology) alakul ki.8 

Embereknél alkalmazott, a frontális lebeny funkcionális épségét vizsgáló neuropszichológiai tesztek mutatják, 

hogy ASZ személyek a kontroll személyiségzavartól nem szenvedő személyekhez mérten gyengébb 

teljesítményt nyújtanak, a válaszgátlás, büntetésérzékenység, válaszkésleltetés és viselkedés tervezési 

feladatokban. A biológiai, pszichológiai, szociológiai deficitek jelzik, hogy az ASZ ellátása több szintű 

diagnózist és beavatkozási felületet igényel. 

Diagnózisa és az antiszociális személyiségzavarban szenvedő személyek terápiás ellátása olyan terápiás 

kontextust, intézményi organizációt és szociális ellátórendszert igényel, melyben az orvos, a szociális munkás, 

                                                           
6A szerotoninerg rendszer általános affektív és viselkedéses funkciói elsősorban a limbikus rendszerből származó inputok kontrolljában, 

csillapításában és ezen keresztül a válaszgátlás és a késleltetés képességében meghatározó szerepűek. Részben a szerotoninerg fokozott 

aktivitásának köszönhető a szociális kapcsolatok során megjelenő gátlás, visszafogottság, a törekvés a kölcsönös előnyökre vezető 
vélekedések összehangolására, a kölcsönös célokat nem szolgáló inadaptív viselkedés gátlására. Természetesen e gátlási effektus extrém 

megjelenésével is találkozunk, elsősorban depresszió és szorongási állapotok megjelenésekor. 
7Lásd részletesebben Hajnal (2001) „Az agresszivitás - impulzivitás problémái” című összefoglalójában. 
8Lásd részletesebben Zuckerman (1999). „Vulnerability to psychopathology: A biosocial model” című könyvében. 
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pszichológus és pedagógus, szociálpolitikus egyenrangú felek egy társadalmi fejlődést dezorganizáló komplex 

etiológiával rendelkező betegség és probléma együttes megoldásban. 

3.4. 4. Összefoglalás 

• Az antiszociális személyiségzavar megmutatkozik már a gyermekkori viselkedésben és végigkíséri a 

felnőttkort. Rányomja a bélyegét az iskolai magatartásra, a családi és a szociális életre és a 

munkatevékenységre. 

• Markáns, az esetek többségben szélsőséges újdonságkereső (novelty seeking), impulzív (impulsivity) és 

kockázatvállaló (risk-taking), jutalomfüggő (reward dependence) temperamentum-vonásokkal, alacsony 

transzperszonalitással (selftrancendence), kooperációs (cooperativeness) és önszabályozási (self-directedness) 

készséggel jár együtt. 

• Biológiai és szociális okokra visszavezethetően az ASZ családi halmozódása magas, megjelenése elsősorban 

a férfiak körében kiemelkedő. Jelentős komorbiditást mutat a szomatizációs zavarokkal (somatization 

disorders). A környezeti faktorok (alacsony szociális státusz, dezorganizált, családi és társas kapcsolati 

szerkezet, empátiát mellőző szülői bánásmód) az etiológia egyik legfontosabb meghatározó faktorai. 

• Az ASZ személyek egyharmadánál a tüneti aktivitás és az inadaptív viselkedés mértéke 30-40 éves korra 

mérséklődik, melyben a megfelelő partnernek, a társas közeg következetes szabályozó szerepének, a 

szerepkövetelményekhez való alkalmazkodásnak és egyes esetekben a megfelelő pszichoterápiás motivációra 

épített tartós és gondos ellátásnak nagy szerepe van. Kétségtelen azonban, hogy a terápiás beavatkozások 

speciális körülményeket és magas szinten képzett személyzetet igényelnek. 

• Farmakológiai beavatkozások a tüneti intenzitás csökkentésében hatékonyak. Itt elsősorban az agresszivitást 

csökkentő lithium és egyes esetekben a figyelmi erőfeszítések szabályozását segítő stimulánsok lehetnek 

hatékonyak. Ezek a beavatkozások ugyanakkor nem érintik az ASZ re jellemző karaktervonásokat. 

3.4.1. Tesztkérdések 

1. A személyiségzavar fő jellegzetességei (az oda nem illőt jelölje) 

A. mozaikszerű, egymással össze nem egyeztethető személyiségjegyek jellemzik 

B. intoleráns viselkedés 

C. fegyelmezett, kiegyensúlyozott tartás 

D. negatív tapasztalatokból nem okul 

2. „B” klaszterbe tartozó személyiségzavar típusok (az oda nem illőt jelölje) 

A. antiszociális 

B. borderline 

C. nárcisztikus 

D. neurotikus 

3. „A” klaszterbe tartozó személyiségzavar típusok (az oda nem illőt jelölje) 

A. paranoid 

B. hisztrionikus 

C. szkizoid 

D. szkizotípiás 

4. „C” klaszterbe tartozó személyiségzavar típusok (az oda nem illőt jelölje) 
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A. anorexiás 

B. elkerülő 

C. kényszercselekedetektől és kényszergondolatoktól szenvedő 

D. dependens 

5. Az antiszociális személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. nagyzásos gondolatok, parancsolgató és manipulatív viselkedés, lelkiismeret-hiány 

B. egocentrikusság, érzéketlenség, könyörtelenség, alacsony szorongásszint, gyenge empátiás készség 

C. bűntudat, helyzetfüggő szorongás, altruizmus, megbízhatóság 

D. felelőtlenség, impulzivitás, kalandkeresés, konvencióktól mentesség, fölényre törekvés, kriminális 

viselkedés, ok nélküli brutalitás jellemzi 

6. Az önmaga irányítására képes karakterű ember személyiségvonásai (az oda nem illőt jelölje) 

A. gyanakvó, vádaskodó, összeesküvési elméleteket gyártó 

B. felelősségteljes, célratörő 

C. leleményes, önelfogadó 

D. fegyelmezett, tudatos 

7. A kooperatív ember személyiségvonásai (az oda nem illőt jelölje) 

A. empatikus 

B. segítőkész 

C. ellenséges 

D. együttérző 

8. A transzperszonális azonosulásra kész személy jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. erkölcsös, idealista 

B. belefeledkező, spiritualitásra hajlamos 

C. anyagias, birtokló, opportunista 

D. felvilágosult gondolkodó 

9. Az antiszocialitás affektív és kognitív jellegzetességei (az oda nem illőt jelölje) 

A. a kielégülésre vonatkozó fokozott késztetés 

B. szociális tanulás hiányosságai, az exekutív funkciók fejletlensége 

C. a mentális kontroll gyengesége, melynek határozott elektrofiziológiai jelei is kimutathatók 

D. tervezés, megvalósítás visszajelentés kognitív funkciókban tetten érhető fegyelmezettség 

10. Antiszociális személyiségzavarban szenvedő személy önmagáról kialakított képének jellemzői (az 

oda nem illőt jelölje) 

A. erősnek, ügyesnek, szívósnak, magabiztosnak, reális szemléletűnek tartják magukat 
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B. úgy vélik, védekezniük kell az uralmon lévő, a birtokot és tisztségeket viselők világával szemben, hogy 

elkerüljék hogy bárki kihasználja őket 

C. úgy gondolják, a javak elosztása igazságtalan, mások rosszindulatúak velük szemben 

D. ügyességüket és erejüket, mások és a családjuk érdekében az emberi közösség fejlődésének szolgálatába 

állítják 

11. „B” klaszterbe tartozó személyiségzavar típusok (az oda nem illőt jelölje) 

A. antiszociális 

B. borderline 

C. nárcisztikus 

D. elkerülő 

12. „C” klaszterbe tartozó személyiségzavar típusok (az oda nem illőt jelölje) 

A. borderline 

B. elkerülő 

C. kényszercselekedetektől és kényszergondolatoktól szenvedő 

D. dependens 

13. Az önmaga irányítására képes karakterű ember személyiségvonásai (az oda nem illőt jelölje) 

A. hosztilis, impulzív, fegyelmezetlen 

B. felelősségteljes, célratörő 

C. leleményes, önelfogadó 

D. fegyelmezett, tudatos 

14. A transzperszonális azonosulásra kész személy jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. erkölcsös, idealista 

B. belefeledkező, spiritualitásra hajlamos 

C. hataloméhes, törtető 

D. felvilágosult gondolkodó 

15. Antiszociális személyiségzavarban szenvedő személy önmagáról kialakított képének jellemzői (az 

oda nem illőt jelölje) 

A. erősnek, ügyesnek, szívósnak, magabiztosnak, reális szemléletűnek tartják magukat 

B. úgy vélik, védekezniük kell az uralmon lévő, a birtokot és tisztségeket viselők világával szemben, hogy 

elkerüljék hogy bárki kihasználja őket 

C. úgy gondolják, a javak elosztása igazságtalan, mások rosszindulatúak velük szemben 

D. lelkiismeretes és őszinte 

Felhasznált irodalom 
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4. 6.d. Személyiség neurobiológiája, 
személyiségzavarok hátterében lévő kognitív és 
idegrendszeri kiesések. – Kállai János 33%, Herold 
Róbert 33%, Simon Mária [Rudisch Tibor] 

4.1. 1. A személyiség 

A személyiség kifejezést egy adott személynél megfigyelhető magatartásjegyek, illetve a szubjektív 

beszámolóiból kirajzolódó belső élmények általános címkézésére használjuk. A személyiség magába foglalja 

mindazokat a jellegzetességeket, melyek az önszerveződő és folyamatosan fejlődő humán egyed számára 

lehetővé teszi, hogy az állandóan változó külső és belső környezethez adaptálódjon. Allport (Allport, 1937) 

megfogalmazásában a személyiség az egyén pszichofiziológiai rendszerén belül egy olyan dinamikus 

organizáció, mely meghatározza az egyén egyedi alkalmazkodását a környezetéhez. Ez a „dinamikus 

organizáció” folyamatosan változik és fejlődik, azaz érik és integrálódik. 

Strukturális szempontból a személyiség három részre osztható (Cloninger et al, 1993): temperamentum, karakter 

és psziché. A temperamentum az alapvető emóciókat foglalja magába. A karakter tartalmazza a szelf és az 

interperszonális kapcsolatok racionális koncepcióját. A psziché viszont az intuitív én-tudatosságot és a 

problémamegoldást, a performációs intelligenciát foglalja magába. 

4.1.1. 1.1. A temperamentum 

A temperamentum az emocionális választ kiváltó stimulusokra adott automatikus válaszreakció. Az emberek 

között jelentős temperamentumbeli különbségek vannak. A temperamentum a viselkedés „hogyan”-ja, azaz, 

hogy a stimulusokra az adott organizmus „hogyan” reagál, szemben a motiváció „miért”-jével és a tartalom 

„mi”-jével. A modern temperamentum koncepciók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az emocionális, motivációs 

és adaptív aspektusok nem különíthetők el élesen. Négy temperamentum jellegzetesség különíthető el 

(Cloninger, Svrakic, 2009): újdonságkeresés, ártalomkerülés, jutalomfüggés és kitartás. Ezek a típusok 

megfeleltethetők az ókorból ismert temperamentum-jellegzetességeknek: melankolikus – ártalomkerülés, 

kolerikus – újdonságkeresés, szangvinikus – jutalomfüggés és flegmatikus – kitartás. 
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A temperamentum individuális különbségei befolyásolják a szenzoros információ feldolgozását, és 

meghatározzák a korai tanulási jellemzőket. A temperamentum az emocionalitás és tanulás örökletes 

jellegzetessége, mely meghatározza a korai életévek emóción alapuló automatikus viselkedési és szokásbeli 

jellemzőinek elsajátítását, és ez meglehetősen stabilan fennmarad az élettartam során. A kutatási adatok azt 

mutatják, hogy a temperamentumbeli jellemzők a második-harmadik életév végére stabilizálódnak, és utána 

nagyrészt stabilan fennmaradnak. A temperamentumhoz kapcsolódó tanulás a fronto-striato-limbikus rendszerre 

támaszkodó procedurális memóriához illeszkedik (Cloninger, Svrakic, 2009). 

Úgy tűnik, hogy a négy temperamentumtípust négy ideghálózati rendszer tartja fenn. Az ártalomkerülés a 

büntető vagy frusztráló stimulusokra adott viselkedési gátlásként fogható fel, mely a GABA és szerotonin 

rendszerhez köthető. Az ártalomkerülés esetén jellemző az óvatosság, félénkség, aggodalmaskodás, viszont 

alacsony ártalomkerülés esetén a magabiztosság, gátlástalanság, energiateltség, optimizmus és társaságkedvelés 

figyelhető meg. 

Az újdonságkeresést a viselkedési aktiváció jellemzi, melynek során az egyén újdonsággal, jutalmazással 

kapcsolatos exploratív viselkedése figyelhető meg, és ezen aktivitásban a mezolimbikus és mezofrontális 

dopamin rendszernek tulajdonítanak fontos szerepet. A magas újdonságkeresési faktorral rendelkezőkre az 

impulzivitás, ingerlékenység, ingatagság, féktelenség, az új dolgok felkutatásának igénye jellemző. Akiknél 

viszont alacsony az újdonságkeresés, azoknál megfigyelhető, hogy nem kedvelik az új dolgokat, lassan 

döntenek, merevebbek, ugyanakkor rendezettebbek és kitartóbbak. 

A jutalomfüggőség temperamentumára a szociális érzékenység és kapcsolódás jellemző, és norepinefrinerg 

illetve szerotoninerg idegpályákra támaszkodik. A jutalomfüggőségre jellemző a szociális érzékenység, az 

együttérzés, a vágy az elismerésre. Akiknél a jutalomfüggőség faktora alacsony, azok gyakorlatiasak, érzelmileg 

hidegek, szociálisan elkülönültek. 

A kitartás egy adott viselkedés fenntartását jelenti frusztráció, fáradtság vagy részleges megerősítés esetén is. E 

temperamentumtípust a hippokampális szubikulum és a nukleusz accumbens közötti glutamát pályákkal hozzák 

összefüggésbe. Magas kitartásfaktorral rendelkezők általában szorgalmasak, törekvőek, perfekcionisták és 

ambiciózusak, viszont akikre kevéssé jellemző a kitartás, azok könnyen feladják a dolgokat, tétlenek és gyakran 

alulteljesítenek. 

4.1.2. 1.2. A karakter 

A karakter a személyiség konceptuális magja. A karakter tartalmazza a szelffel kapcsolatos koncepciót és a 

tárgykapcsolatokat, és tükrözi a személyes célokat és értékeket. A karakter racionális és akaratlagos, de a 

temperamentummal szemben, ami az alapérzelmeket hordozza, tartalmaz olyan másodlagos emóciókat, mint a 

remény, szeretet, empátia vagy a hit. A karakter tehát tulajdonképpen egy mentális „önkormányzatként” írható 

le. 

A karakter a szemantikus memóriához köthető, ami az absztrakció, szimbolizáció, érvelés magasabb szintű 

kognitív funkcióira támaszkodik. Mindez egy széleskörű megosztott ideghálózatra támaszkodik, melyben fontos 

szerepe van a hippokampusznak és a neokortexnek. 

A karakter a temperamentum, a gondozói környezet és az egyéni élettapasztalatok interakcióinak 

eredményeként alakul ki, melynek során az individuum megtanulja, hogy temperamentumát optimális módon a 

környezethez igazítsa azáltal, hogy csökkenti a diszkrepanciát az emocionális szükségletek és a normákat 

favorizáló szociális nyomás között. A karakterdimenziók fejlődése a belátásos tanulás segítségével történik, és 

felépülése az érett elhárító mechanizmusok (szublimáció, anticipáció, altruizmus, humor) eredményeinek is 

tekinthető. 

A karakter három különálló karaktervonás mentén írható le: önirányítottság, együttműködés és szelf-

transzcendencia. 

A szelf fejlődése során fokozatosan alakul ki az önirányítottság, a személy azon képessége, hogy individuális 

igényeit az eltérítő hatású környezeti elvárások ellenére autonóm módon meg tudja valósítani, céljai szerint 

járjon el.1 Az önirányítottsághoz tartozik a felelősségérzet, céltudatosság, eredményesség, leleményesség és az 

önelfogadás. Az alacsony szintű önirányítottságra a felelősségvállalás és a célirányultság hiánya, apátia, 

viselkedési inkongruencia és az önelfogadás hiánya jellemző. 
                                                           
1Természetesen mindez nem jelent önzést vagy mások véleményének negligálását. Az autonómia a saját igények alapján szerveződik, de 
társas elvárásokat is teljesít a maga mértéke és ütemezése szerint. 
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A személy ugyanakkor egy szociális környezethez, a társadalomhoz is tartozik: ezt képviseli az együttműködés 

faktora. Az együttműködéshez a szociális elfogadás, empátia, segítőkészség, könyörületesség és a tiszta 

lelkiismeret tartozik, szemben a szociális intoleranciával és érdektelenséggel, a segítőkészség hiányával, 

bosszúvággyal és önérdekkel. 

Végül pedig a személy az univerzum, vagyis minden dolgok egységének része, ez pedig a szelf-transzcendencia. 

Azonosulást jelent mindennel, ami az emberi lét számára nélkülözhetetlennek, lényeginek tűnik, és része egy 

egyesült egésznek. A szelf-transzcendenciához tartozik a bölcsesség és türelmesség, kreativitás, az 

univerzummal való egyesülés. Alacsony szelf-transzcendencia esetén a türelmetlenség, önérzet és alázatosság 

hiánya jellemző. 

4.1.3. 1.3. Psziché: az önmagára válaszoló ember, vitázó, elemző, értékelő, 
kognitív eleme, melynek végeredménye gyakran tudattalan 
következtetésekben mutatkozik csak meg2 

Az intuitív öntudatosság a humán létezésmód egyedi jellegzetessége, ugyanakkor jelentős egyéni különbségek 

figyelhetők meg az öntudatosság szintjének milyenségében. Ennek kifejezett jelentősége van a személyiség 

zavarainak kialakulásában. A személyiség teljes koherenciájának kifejlődéséhez döntő jelentőségű az 

öntudatosság kialakulása és fejlődése. Az öntudatosság eredménye a kreativitás, bölcsesség és jóllét. 

A pszichét az intuitív tanulás jellemzi, ami az epizodikus memóriára támaszkodik. Az epizodikus memória 

(Tulving, 2002) az olyan események tárolásában játszik szerepet, melyeknek személyes jelentése van az 

életesemények „mikor és hol” dimenziójában. Ilyen értelemben az epizodikus memóriának nagy jelentősége van 

az öntudatosság számára a múlt, jelen, jövő kontinuitás kialakításában, a saját szelf tudatosságának és szubjektív 

időiségének átélésében. Az epizodikus memória az emlékezeti rendszerek között evolúciósan fiatalnak 

tekinthető, és a személyiségfejlődés során is a procedurális és szemantikus tanulás után jelenik meg (Cloninger, 

Svrakic, 2009). 

A személyiség tehát egy komplex adaptív rendszer, ami a temperamentum, karakter és psziché 

multidimenzionális interakciójának az eredője. A temperamentum a legkevésbé rugalmas, a psziché viszont a 

legplasztikusabb, míg a karakter a kettő között helyezkedik el. A személyiség koherens érése a létezésünk 

természetes egységének tudatosságát igényli, ami viszont a procedurális, szemantikus és epizodikus tanulás és 

memória összjátékától függ. 

4.2. 2. Személyiségzavarok 

A személyiség és annak zavarai a kulturális evolúció révén ma sokkal kifejezettebb jelentőséggel bír, mint 

korábban. A 20. század elején, amikor úttörő munkássága során Sigmund Freud leírta a humán természet 

működésének alapvető jellegzetességeit, még a neurotikus szintű problémák határozták meg a mindennapi élet 

pszichopatológiáját. Abban az időszakban az emberek legfontosabb pszichológiai feladata az volt, hogyan 

találjanak szociálisan elfogadható formát olyan „aszociális” késztetéseik számára, mint az agresszió és a 

szexualitás. Az azóta eltelt 100 évben ugyanakkor – többek között Freud munkásságának köszönhetően – 

jelentősen megváltozott a kulturális környezet. A freudi korszak morális konzervativizmusával szemben ma 

sokkal liberálisabb az agresszió és a szexualitás megítélése. Ahogyan Christopher Lasch „Az önimádat 

társadalma” című művében is leírja (Lasch, 1996), ma a moralitás kérdése helyett sokkal inkább az identitás és 

annak jelentése került az előtérbe. Ezzel párhuzamosan a neurotikus zavarok helyett egyre dominánsabbá válik a 

személyiségzavarok jóval markánsabb manifesztációja. 

A személyiségzavarok (personopathia, personality disorder) gyakran előforduló kórképek rendszere a klinikai 

gyakorlatban. A hazai felnőtt lakosság mintegy 10%-ának, a családorvosi rendelőkben megjelenők 20%-ának, a 

pszichiátriai osztályos betegek között pedig nagyjából 30-40%-nak van diagnosztizálható személyiségzavara. A 

személyiségzavar a jelenlegi pszichiátriai diagnosztikai rendszerek által használt gyűjtőfogalom, melynek több 

csoportja, számos altípusa létezik. 

A klinikumban személyiségzavar alatt a magatartás és a belső élményvilág sajátos és stabil mintázatát értjük, 

mely kifejezetten eltér az adott kulturális közeg megszokott normáitól, elvárásaitól. A személyiségzavar 

kiterjedt, általában több funkcióterületet is érint: áthatja (1) a kogníciót (ahogy az egyén önmagát, másokat és az 

eseményeket észleli és értelmezi), (2) az affektivitást (az érzelmi válaszkészség tartományát, intenzitását, 

                                                           
2A psziché intuitív természete kétségtelen, de Cloninger ezen megfogalmazás módja túlságosan általános, ennek következményeként 
napjainkra ebben a kontextusban kevésbé használatos szakmai kifejezés. 
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labilitását, adekvátságát), (3) az interperszonális működéseket, valamint (4) az impulzuskontrollt. A 

személyiségzavar a személyiség tartós és stabil torzulása, mely a különféle személyes és társas helyzetekben jól 

bejósolható, rugalmatlan és maladaptív viselkedési reagálást eredményez. Tehát: a személyiségzavar típusának 

ismeretében viszonylag jól előre jelezhető, hogy az érintett hogyan fog reagálni egy helyzetben. A 

személyiségzavarra jellemző viselkedésmintázat többnyire a kamaszkor végére / felnőttkor elejére 

kristályosodik ki, s utána tartósan jellemzi a személyt. Mindez klinikailag jelentős stresszt, valamint az élet több 

fontos területén megjelenő funkciózavart von maga után. 

A személyiségzavarban szenvedők sajátos módon hajlamosak elutasítani a pszichiátriai segítséget. Ezek a 

páciensek ugyanis ego-szinton módon élik meg tüneteiket: kóros viselkedésüket, reakcióikat elfogadhatónak 

tartják. 

Gyakori továbbá, hogy a személyiségzavar mellett a pszichiátriai páciensnek egyéb pszichiátriai betegsége is 

van (pl. depresszió, szorongásos zavar), melyek jelentősen színezik, árnyalják a klinikai képet. Ebből fakadóan a 

személyiségzavar diagnózisakor nagyon körültekintően kell eljárni. Fontos a beteg hosszmetszeti megfigyelése, 

élettörténetének feltérképezése, lehetőség szerint heteroanamnézis bevonása is. Emellett alapvető fontosságú a 

pszichodiagnosztikus tesztvizsgálatok alkalmazása: kérdőíves vizsgálatok, ill. projektív tesztek állnak 

rendelkezésre. 

4.2.1. 2.1. Osztályozás, klinikai alcsoportok 

A személyiségzavarok sokféle megközelítésből osztályozhatók. Itt a jelenleg széles körben elfogadott, 

pszichiátriai zavarokat osztályozó rendszer, a DSM IV TR deskriptív kritériumait kivonatoltuk a különféle 

személyiségavarok bemutatása céljából. A DSM osztályozási rendszer jelenleg 3 csoportra (nyalábra, klaszterre) 

osztja a személyiségzavarokat. Az „A” klaszterbe soroljuk a különc, excentrikus személyiségeket. A „B” 

klaszterbe tartozó személyiségek általában impulzívak, dramatikusak. A „C” klaszteres személyiségzavarban 

szenvedők pedig általában szorongóak. 

4.2.1.1. 2.1.1. Az „A” klaszterbe sorolt személyiségzavarok: a „különcök” 

A paranoid személyiségzavar: általános gyanakvás, bizalmatlanság, mások szándékai mögött rosszindulatot 

feltételez. Diagnosztikai jellemzői: 

1. Alaptalanul gyanítja, hogy kihasználják, ártani akarnak neki, vagy becsapják. 

2. Indokolatlanul kétségbe vonja barátai, hozzátartozói lojalitását, megbízhatóságát. 

3. Alaptalan félelem, hogy az információkat rosszindulatúan ellene használják. 

4. Rejtett rosszindulatot vagy fenyegetést olvas ki jóindulatú megjegyzésekből. 

5. Tartósan neheztel, azaz nem bocsátja meg a sérelmeket, bántásokat. 

6. Személye vagy jó híre elleni támadásokat érzékel olyankor is, amikor ez mások számára nem nyilvánvaló, és 

dühvel vagy ellentámadással reagál. 

7. Visszatérően, bizonyítékok nélkül gyanakszik a házastárs vagy szexuális partner hűségét illetően. 

A szkizoid személyiségzavar: a szociális kapcsolatoktól való elhatárolódás, az érzelmek kifejezésének 

beszűkültsége határozza meg viselkedését, reakcióit. Jellemzői: 

1. Nem keresi, s nem is élvezi a szoros társas kapcsolatokat, beleértve a családi kapcsolatokat is. 

2. Szinte mindig a magányos tevékenységeket részesíti előnyben. 

3. Ha van, akkor is csekély a mások iránti szexuális érdeklődése. 

4. Kevés tevékenységben leli örömét. 

5. Közeli családtagjain kívül nincs közeli barátja v. bizalmasa. 

6. Mások kritikája vagy dicsérete hidegen hagyja. 
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7. Érzelmileg hideg, elzárkózó, sivár affektusok jellemzik. 

A szkizotípiás személyiségzavar: az interperszonális kapcsolatok átható hiányosságai; különc gondolkodás, 

küllem és viselkedés: 

1. Vonatkoztatások (kivéve a vonatkoztatásos téveszméket). 

2. Szokatlan hiedelmek vagy mágikus gondolkodás, amely nem következik szubkulturális normákból (pl. 

babonásság, természetfelettiben való hit, telepátia vagy hatodik érzék). 

3. Szokatlan észlelések, például testi illúziók. 

4. Szokatlan gondolkodás vagy beszédstílus (homályos, körülményes, metaforikus, elvont, de koherens). 

5. Gyanakvás, paranoiditás. 

6. Oda nem illő vagy beszűkült affektusok. 

7. Különc vagy excentrikus magatartás, ill. küllem. 

8. A legközelebbi rokonságon kívül nincs közeli barátja, vagy bizalmasa 

9. Fokozott szorongás a társas helyzetekben, mely többnyire paranoid félelmekkel kapcsolatos. 

4.2.1.2. 2.1.2. A „B” klaszterbe sorolható személyiségzavarok, az ún. „impulzívak” csoportja 

A nárcisztikus személyiségzavar: nagyzásos fantáziák s viselkedés, a csodálat igénye. Jellemzői: 

1. Saját jelentőségét nagyzásosan éli meg, sikereit és tehetségét eltúlozza. 

2. Interperszonális kapcsolataiban kizsákmányoló: céljai elérése érdekében másokat kihasznál. 

3. A kritikára és bírálatra dühvel, szégyen- és megalázottság-érzéssel reagál. 

4. Különlegesnek, egyedinek érzi magát. Azt hiszi, hogy nehézségei csakis rá jellemzőek, unikálisak, és őt csak 

különleges emberek érthetik meg. 

5. Korlátlan sikerről, hatalomról, csillogásról, szépségről vagy ideális szerelemről fantáziál. 

6. Kiválasztottnak érzi magát: elvárja, hogy különleges bánásmódban részesüljön. 

7. Empátiátlan, képtelen felismerni és átélni, mit éreznek mások. 

8. Szinte elárasztja az irigység érzése. 

A hisztrionikus személyiségzavar: fokozott érzelmi reakciókkal és a figyelemfelkeltés igényével jellemezhető 

személyiség. Jellemzői: 

1. Állandó megerősítést és dicséretet kíván vagy követel. 

2. Küllemében vagy viselkedésében inadekvátan kihívó, kacér és csábító, fokozottan foglalkoztatja testi-

fizikális vonzereje. 

3. Szuggesztibilis, könnyen befolyásolható. 

4. Megnyilvánulásai gyakran teátrálisak. 

5. Szeret a figyelem középpontjában lenni. 

6. Érzelmei gyakran változnak és sekélyesek, rosszul tűri a frusztrációt vagy a késlekedő dicséretet. 

7. Úgy hiszi, hogy a közeli kapcsolatok sokkal meghittebbek, mint amilyenek valójában. 

8. Beszéde hiperexpresszív, jellemző a részletek elnagyolása. 
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Borderline személyiségzavar: a hangulat, az interperszonális kapcsolatok és az énkép instabilitásának átható 

zavara. Jellegzetességei: 

1. Kétségbeesett erőfeszítés, hogy a vélt vagy valós elutasítást elkerülje. 

2. Fokozottan instabil és intenzív interperszonális kapcsolatok, amit a túlidealizálás és leértékelés szélsőségei 

közötti ingadozás jellemez. 

3. Impulzivitás legalább három olyan területen, amely önkárosító (például költekezés, szexualitás, pszichoaktív 

szerhasználat, bolti lopás, felelőtlen autóvezetés, túlevés). 

4. Affektív instabilitás, fokozott hangulat reaktivitás. 

5. Inadekvát düh, vagy a harag feletti kontroll hiánya. 

6. Ismétlődő öngyilkossági fenyegetőzések, gesztusok, magatartás vagy öncsonkító viselkedés. 

7. Indentitászavar: az énkép tartós és súlyos zavara. 

8. Krónikus üresség- és unalomérzés. 

9. Átmeneti, többnyire stresszel összefüggő paranoid gondolatok vagy súlyos disszociatív tünetek. 

Az antiszociális személyiségzavar: mások jogainak és méltóságának súlyos és általános figyelmen kívül 

hagyása. Jellemzői: 

1. A szociális normákat és törvényeket nem érzi magára érvényesnek. 

2. Csalás, hazugságok, mások becsapása. 

3. Impulzív magatartás, a tervezés hiánya. 

4. Ingerlékenység és agresszivitás, melyet ismétlődő fizikai összetűzések is mutatnak. 

5. Mások biztonságának súlyos figyelmen kívül hagyása. 

6. Következetes felelőtlenség az élet több területén (pl. munkabeli kötelezettségek, anyagi ügyek). 

7. A bűntudat és megbánás hiánya, közöny. 

4.2.1.3. 2.1.3. A „C” klaszterbe sorolt személyiségzavarok, ún. „szorongók” 

A dependens személyiségzavar: elengedhetetlen számára, hogy támogassák és elfogadják. Folyamatosan 

megfelelni igyekszik. Extrém függőségigénye kapcsolatait is nagyban torzítja. Gyakran bántalmazó, hűtlen vagy 

alkoholista emberek partnere lesz. Jellemzői: 

1. Mások bátorítása vagy részletekig menő tanácsai nélkül képtelen hétköznapi helyzetekben döntéseket 

meghozni. 

2. Élete legtöbb fontos döntését átengedi másoknak (pl. hogy hol éljen, milyen munkát vállaljon stb.). 

3. Egyet nem értését nem tudja kifejezni, mert fél, hogy elutasítják, elveszíti mások támogatását. 

4. Nehezen képes kezdeményezni, „saját felelősségére” megtenni dolgokat. 

5. Hogy elnyerje mások szeretetét, olyan dolgokat is megtesz, amelyek kellemetlenek vagy megalázóak 

számára. 

6. Egyedül elveszettnek, kiszolgáltatottnak érzi magát, vagy nagyon nagy engedményekre képes, hogy elkerülje 

az egyedüllétet. 

7. Rögtön új partner után néz, ha egy szoros kapcsolata véget ér. 

8. Irreálisan sokat foglalkozik azzal a félelmével, hogy egyedül kell gondoskodnia magáról. 
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Az elkerülő személyiségzavar: aktív kapcsolati elkerüléssel élő személyiség. Az elutasítással szemben 

túlérzékeny, akkor hajlandó csak kapcsolatba lépni, ha van esély a kritika nélküli elfogadásra. Vágyik a 

kapcsolatokra és tevékeny társas létre, ám fél mások potenciálisan negatív visszajelzéseitől. Jellemzői: 

1. Kerüli a társas együttléttel járó tevékenységeket, mert fél a kritikától, elutasítástól. 

2. Nem enged közel magához senkit, amíg nem biztos abban, hogy szeretik. 

3. A meghitt kapcsolatokban is visszafogott, fél, hogy megszégyenül, vagy nevetségessé válik. 

4. Társas helyzetekben félénk és szűkszavú, mert attól fél, hogy valami nem megfelelőt vagy butaságot mond, 

vagy képtelen például egy kérdésre válaszolni. 

5. Sokat foglalkozik azzal a gondolattal, hogy társas helyzetekben kritizálhatják vagy elutasíthatják. 

6. Nem vállal kockázatot, vonakodik attól, hogy új tevékenységekbe belevágjon, mert előre attól fél, hogy 

csődöt mond, rossz megítélés alá fog esni. 

Az obszesszív-kompulzív személyiségzavar: mereven ragaszkodnak a szabályokhoz. Félnek a rossz 

megítéléstől. Merev norma- és szabálykövetés révén próbálják megvédeni magukat saját késztetéseiktől. 

Érzelmileg ridegek. Fő jellemzői: 

1. Perfekcionizmus, fokozott igény, hogy „rendes” legyen, akár azon az áron is, hogy rugalmatlanná, nem elég 

hatékonnyá válik általa. 

2. Hajlamos elveszni a részletekben, szabályokban, sorrendben, szervezésben, listákban, s közben a lényeges 

dolgokat képtelen intézni. 

3. Nem képes másokat megbízni bizonyos feladatok elvégzésével. 

4. Feláldozza magát a munkának és produktivitásnak, s közben kizárja a pihenést, szabadidős tevékenységet, 

barátkozást és emberi kapcsolatokat az életéből, s ennek nem anyagi-gazdasági okai vannak. 

5. Elkerüli, halogatja vagy elhúzza a döntéshozatalt. 

6. Túlságosan lelkiismeretes, aggályos és rugalmatlan erkölcsi, etikai és értékrendi kérdésekben, amiért azonban 

nem kulturális vagy vallási azonosulása felelős. 

7. Nem tud nagyvonalúan időt, pénzt, vagy ajándékot áldozni, hacsak nem származik ebből személyes 

nyeresége. 

8. Képtelen megszabadulni használt vagy értékét vesztett tárgyaktól, még akkor sem, ha azoknak nincs 

semmilyen érzelmi jelentőségük. 

A passzív-agresszív személyiségzavar: erősen ellenáll az elvárásoknak, de ezt közvetett módon fejezi ki. A 

tehetetlenség látszatát kelti. Halogat, „feledékeny”, „használhatatlan”. A felszín alatt rejtett agresszió rejlik. 

Mindenáron ki akarja hozni a „rosszat” a másikból, hogy igazolja, miért gyűlöli őt annyira. Jellemzői: 

1. Passzívan ellenáll annak, hogy az szokásos társas vagy munkahelyi elvárásoknak / kötelezettségeknek 

megfeleljen. 

2. Arról panaszkodik, hogy nem értik meg és nem fogadják el. 

3. Szándékosan lassan dolgozik, vagy rosszul végzi el a dolgát, „feledékeny”. 

4. Tiltakozik, mert szerinte mások tőle el nem várható igényeket támasztanak vele szemben. 

5. A dühös ellenszegülés és a megbánás között ingadozik. 

6. Folyamatosan panaszkodik és eltúlozza saját „balszerencséjét”. 

7. Indokolatlanul és igazságtalanul kritizál és gúnyol tekintélyhelyzetben lévő személyeket. 
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4.2.2. 2.2. Biológiai, genetikai faktorok 

Monozigóta és dizigóta ikerpárok vizsgálata azt mutatja, hogy a személyiségzavarok konkordanciája lényegesen 

magasabb a mono- mint a dizigóták között. Szkizofréniás betegek családtagjai között gyakrabban fordul elő 

paranoid, szkizoid és szkizotípiás személyiségzavar, míg a depressziós betegek családjában inkább a borderline 

személyiségzavar magas incidenciája a jellemző. A kényszeres személyiségzavar esetén igen jelentős 

monozigóta konkordanciát találunk3 (Paris és mtsai., 2007). Figyelembe véve, hogy a személyiségzavar számos 

személyiségvonás kombinációjához, szociális struktúra deficithez és váratlan környezeti traumákhoz kötődik, a 

genetikai markerek jelzőértéke ez esetben csak korlátozott mértékben érvényesül. Ennek ellenére jelen tudásunk 

szerint is találhatunk néhány támpontot, személyiségvonást, melyek genetikai meghatározottsága alapján 

lehetőség van a személyiségzavarok biológiai alapmechanizmusainak részbeni megrajzolására. Livesley, Jang, 

Vernon (2003) vizsgálata rámutatott, hogy 40-60 százalékos genetikai meghatározottság mutatható ki az alábbi 

személyiségvonások esetén: szorongásosság (anxiousness), érzéketlenség (callousness), kényszeresség 

(compulsivity), szembenállás (oppositionality), elutasítás (rejection), szociális kapcsolatok elkerülése (social 

avoidance), ingerkeresés (stimulus seeking) és gyanakvás (suspiciousness). Ezek az adatok bár indirekt módon, 

de lehetőséget kínálnak egyes személyiségzavarok genetikai kapcsolatának felvázolásához. A modellalkotás 

további lehetőségeit kínálja Cloninger személyiségzavarok neurotranszmitter bázisával kapcsolatos modellje, 

mely temperamentum (ártalomkerülés /harm avoidance/, újdonságkeresés /novelty seeking/, jutalomfüggés 

/reward dependency/), karaktervonások (önszabályozás /self directedne/, együttműködés /cooperativeness/ és 

transzcendencia élmény (self-trascendence) kombinációja alapján értelmezi a különböző személyiségzavarokat. 

Az ártalomkerülés tengelyhez a szerotoninerg, az újdonságkeresés tengelyhez a dopaminerg, a jutalomfüggőség 

tengelyhez pedig a noradrenerg neurotranszmitter rendszer túl- vagy alulműködését kapcsolja (1. ábra). A 

temperamentumfaktorok alapján megfogalmazott modellje szerint a „C” klaszterbe tartozó elkerülő (avoidant), 

dependens (dependent), kényszercselekedetektől és -gondolatoktól szenvedő (obsessive-compulsive) személyek 

esetében szerotoninerg; a „B” klaszterbe tartozó antiszociális (antisocial), borderline (borderline), hisztrionikus 

(histrionic), nárcisztikus (narcissistic) személyek esetén dopaminerg; míg az „A” klaszterbe tartozó paranoid 

(paranoid), szkizoid (schizoid), szkizotípiás (schizotypal) személyek esetén noradrenerg neurotranszmitter zavar 

feltételezhető (Cloninger, 2005). 

A fenti személyiségzavar típusba való besorolás csak bizonyos karaktervonásokban, az önszabályozás és a 

kooperációs készségben mutatott alacsony értékek mellett lehetséges. 

6.22. ábra - 1. ábra: A katekolaminok szerepe különböző személyiségzavar típusok 

megjelenésében 

                                                           
3Lásd részletesebben Tényi (2009) összefoglaló munkájában, valamint Millon és munkatársai (2004) Personality disorders in Modern Life 
könyvében. 
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A személyiségzavarok egyik markáns tünete az impulzivitás, melyhez számos hormonális korreláció 

kapcsolható. Az impulzívabb egyéneknél magas tesztoszteron és 17-ösztradiol, míg az ellenétes vonások 

tekintetében, a passzív személyeknél magasabb endogén endorfin szint mutatkozik. Magasabb 

monoaminooxidáz (MAO) az extraverzióval, alacsonyabb vérlemez MAO szkizotípiával, impulzivitással, 

sóvárgással, antiszociális magatartással mutat korrelációt. Elektrofiziológiai vizsgálatok a normáltól eltérő lassú 

és tüske EEG hullám aktivitást mutattak antiszociális és borderline betegeknél; a REM latencia szintén 

borderline betegeknél csökkent. Antiszociális személyeknél a bőr vezetőképességén keresztül mért, specifikus 

ingerekre megjelenő arousal negatív eseményekkel kapcsolatos érzéketlenséget mutat. Ezek az adatok az 

orbitofrontális és a szeptális affektus szabályozó kör diszfunkciójára hívják fel a figyelmet. 

Az eddigiek során láthattuk, hogy a személyiségzavarok kezelésében több szintet kell egyidejűleg a figyelem 

előterében tartani. A betegség etiológiájában a biológiai eredetű faktorok elsősorban a tünetek intenzitásának 

meghatározásában játszanak szerepet. A terápiás erőfeszítések, a rendszerszemléletű ellátás mellett, a team 

munka jelentőségét kell kiemelnünk. A hatékony terápia különböző végzettségű szakemberek együttműködését 

igényli az interperszonális kapcsolatok szervezésében, a kognitív képességek fejlesztésében, a pszichodinamikai 

folyamatok feltárásában és a biológiai hatásmechanizmusok megismerésében, a tünet intenzitásának 

csökkentésében egyaránt (2 ábra). 

6.23. ábra - 2. ábra: A személyiségzavar többszintű kóroki tényezői, területei és ellátási 

szintjei 
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4.3. 3. Terápiás lehetőségek 

A betegségek diagnosztikájának és terápiájának biopszichoszociális szemléletéből adódóan a 

személyiségzavarok kezelésében a farmakológiai beavatkozásoknak, egyéni és csoportos pszichoterápiáknak, 

valamint a családi, munkahelyi és szélesebb társas támogatási lehetőségek bevonásának közel azonos szerepe 

van. Minden személynek a hozzá illő pszichoterápiás módszert, gyógyszeres kezelést, a lehetőségek és a beteg 

által elfogadott társas támogatást kell biztosítani, melynek során a különböző területek összhangját hosszabb 

időre és rugalmasan kell megtervezni. A kiválasztás hatékonyságát a személy családi élettörténetének, 

életkörülményeinek, kapcsolati viszonyainak, affektív és kognitív állapotának ismerete és gondos 

pszichodiagnosztikai vizsgálat biztosítja. Mindezen ismereteket az orvos és a beteg között kialakuló terápiás 

kapcsolat hitelesíti, melynek során a gesztusok, a mimika, az érzelmi-indulati állapot közvetlen megfigyelése, és 

a gyógyító kapcsolatban az egymásra hangolódás teszi lehetővé a terápia szempontjából fontos kommunikációs 

csatornák megnyitását, a védekezés lebontását, a támadó és gyanakvó indulatok motivációinak csillapítását, az 

önközpontú beállítódás módosítását. Ezeknek a személyeknek az életmódja és gondolkodásmódja gyorsan 

változik, a terápia gyakran rohan az események után. S mint ahogy a bevezetőben már részben utaltunk rá, a 

személyiségzavarosok körében az átlagpopulációhoz mérten lényegesen gyakrabban fordul elő válás, a 

romantikus kapcsolatok váratlan és mindkét oldalon komoly következményekkel, hetero- és autoagresszióval 

kísért megszakadása. Baleset, betegségek, életmódból adódó egészségkárosodás következtében gyakrabban 

keresik fel az orvost, kerülnek kórházba, vagy válnak támadások áldozataivá. Gyakran maguk okoznak 

baleseteket, hajtanak végre agresszív cselekedeteket, emiatt több alkalommal szembekerülhetnek a törvénnyel. 

Önmagukkal és környezetükkel kapcsolatos destruktív szándékaik fokozott alkohol- és drogfogyasztásban, 

hetero- és autoagresszív tettekben és különböző abúzusokban, szexuális devianciákban is megjelenik. Ilyen 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 6. Személyiség, társas kapcsolatok  

 1470  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

körülmények között érthető, hogy a terápiás kötelék megerősítésére az esetek többségében hosszabb időre van 

szükség. Gyakori a terápiás kapcsolat megszakadása, majd az ismételt kapcsolatfelvétel. 

A pszichoterápiák során alkalmazott alapelvek más betegek ellátásához képest részben azonosak, mivel tüneti 

szinten esetükben is gyakori a depresszió, szorongás, krízis, öngyilkossági kísérlet, de e tünetek hátterében a 

neurotikus dinamikához képest, a személyiségfejlődésben korábbi időszakra tehető elakadás és mélyebb nyomot 

hagyó tárgykapcsolati és pszichotraumákhoz kötődő rendellenességek állnak. Következésképpen, a neurotikus 

betegek ellátásához képest a személyiségzavarban szenvedők ellátásakor több vonatkozásban eltérő terápiás 

attitűdre van szükség.4 

Az alábbiakban kiemeljük azokat az általános terápiás szempontokat, melyek a betegek többségénél, 

diagnosztikai kategóriáktól függően kiválóan alkalmazhatók. Majd bemutatjuk a személyiségzavar ellátásának 

specifikumait. 

4.3.1. 3.1. Pszichoterápia 

A pszichoterápia kiindulópontja olyan személyes emberi kapcsolat kialakítása, amelyben a terapeuta meg tudja 

nyerni a beteg együttműködését és bizalmát. A terapeutának el kell érnie, hogy a beteg viselkedését a gyógyulás 

érdekében megfelelő mértékig és szintig szabályozni tudja, melyhez meg kell nyerni a beteg belátását, miszerint 

a kialakult állapotban saját életvezetésének, gondolkodásmódjának és a környezetében lévő személyekkel való 

kapcsolatának tisztázatlan kérdéseit kell megoldani. A terápia során, „nem a terapeuta gyógyít, hanem a páciens 

gyógyul”, az aktivitásnak nem tárgya, hanem alanya a beteg. A gyógyítás nem csak az pszichoterapeuta 

feladata, a gyógyulás pedig egyáltalán nem az övé. A terapeutának el kell érnie, hogy a kliense megfelelő 

módon ki tudja fejezni érzéseit, pontosabban megértse, amit mond és csinál, megfelelően azonosítsa érzéseit, és 

adekvát, kreatív módon termelje újjá energiáit, és férjen hozzá erőforrásaihoz. Tehát meg kell szüntetnie a beteg 

önmagával kapcsolatos kooperációjának akadályait. Meg kell értetni a betegével, hogy mit is csinál valójában. 

Mindezek után megadjuk a pszichoterápia általánosan elfogadott definícióját: A pszichoterápia szakszerű 

foglalkozás a magatartás és az átélés zavaraival küzdő személyekkel, melynek során orvos vagy pszichológus 

célzott operatív beavatkozást hajt végre. A beavatkozás diagnózisra, pszichológiai ismeretekre, dinamikai 

folyamatok lefutásának tapasztalatára, a pszichopatológia etiológiájának ismeretére épül. A terápia eszköze a 

pszichoterápiás kapcsolat, melyben a kommunikáció eszközével zajlik a gyógyítás, mivel a patológia, a zavar 

nem a kliens testében vagy a fejében van, hanem a kapcsolataiban és az élményeiben, tehát a terápia célja, hogy 

ezeket megjelenítse, a terápiás kapcsolatban aktualizálja, és a kapcsolatban zajló folyamatokat célzott 

beavatkozásokkal gyógyítsa. 

A pszichoterapeuta részéről ez a tevékenység megfelelően tréningezett képességeket igényel (1. táblázat). Csak 

néhány felsorolásképpen: 

6.24. ábra - 1. táblázat: A pszichoterapeuta szakmai munkájának személyes kellékei, 

képesség együttese 

                                                           
4Részletsebben Döme (1996) áttekintő munkájában. 
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A pszichoterápiás munka során a terapeuta célja, hogy elősegítse a kliense személyiségfejlődését, elhárítsa 

annak útjában álló akadályokat. Esetenként egy téves gondolat attitűd átértékelése, egy gyermekkori traumatikus 

tapasztalat új kontextusba helyezése elegendő lehet a fejlődés elindításához, más esetben hosszabb és kríziseken 

át vezető utat kell a terápiának bejárnia. 

A terápiás cél specifikus vagy nem specifikus eszközökkel valósítható meg. 

4.3.2. 3.2. Nem specifikus terápiás hatásmechanizmusok 

Nem specifikus eszközök például: a szabad verbalizáció lehetőségének fokozása, amely alkalmat kínál az 

egyébként más környezetben nem hozzáférhető, esetleg rejtegetett, pontosan még meg nem fogalmazott 

gondolatok kimondására, az érzés pontosabb szóbeli megjelenítésére, és ezzel tudatosítására. Továbbá logikus 

elemzésre ad lehetőséget, asszociációkat hoz a felszínre, (pl. pszichoanalízis, „talking therapy”), növeli a 

mentális artikuláció igényét és képességét. Lehetőséget kínál az átélt affektus megjelenítésére, adekvát 

kontrolljának tréningjére és a feszültség destruktív következmények nélküli levezetésére, fájdalmas vagy izgató 

emlékek felelevenítésére. Megkönnyebbülésen keresztül, ventilláció révén a tünet jellege módosul, tónusa 

csökkenés. Érzelmileg pozitív kapcsolat kialakítási képesség bizonyítása (empátia, harmonikus kapcsolatban 

lenni élménye, szorongató helyzetekre adható pozitív válaszreakcióról való tanúságtétel, az átértékelés 

lehetőségének megélése, veszteségélmény vagy negatív konzekvenciák nélkül). A katarzis (catharsis) sodró 

erejű vallomás, a személy önmagáról, önmagának és a terápiás közegben elfogadó társnak egy időben, a belátás, 

egy élmény, gondolat és cselekvés összefüggéseinek felismerésével (insight). Az insight tudatosítja a dolgok 

összefüggéseit, általában szemlélet- és viselkedésváltozás követi, elérhető konfrontációval vagy interpretációval. 

A személy fokozódó védekezésének elkerülése érdekében arra kell törekedni, hogy a terapeuta interpretációja 

(értelmezése) ne nagyon előzze meg a kliens készülődő felismeréseit. A terápiás kontextus által kínált 

helyzetben az önuralom és a szabadjára engedés egymás váltó tréningje rávezeti a személyt arra, hogy 

bábáskodni tud egy-egy hosszabb probléma megoldása felett anélkül, hogy az folyamatos stresszt jelentene 

számára, lehet az rejtett vágyakozás vagy agresszív impulzus forrásának a felderítése. Akarat, önuralom mint 

korlátozó tényezők folyamatosan jelen vannak a terápiás kapcsolatban, melyre a terapeuta is példát mutat, akár 

az agresszív gondolatok, affektusok elfogadásával is, de destruktív agressziót megfelelő határok megszabásával 

ki kell szorítani a terápiából. Az intimitás élmény minden emberi kapcsolat bizalmi eleme, hozzá tartozik az 
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őszinte elfogadáshoz. Az intim kapcsolat oldja a zárkózottságot, tehetetlenséget, a lemondó elszigetelődés utat 

nyit ahhoz a biztonságos helyhez, ahol a lélek felfedi igazi természetét. Amennyiben a személy a terápiás 

kapcsolat biztonságában érdemben szóba tud állni a terapeutájával, meg tudja szólítani önmagát, és meg tudja 

szólítani partnerét és tágabb ismeretségi köreit is. Csitul a félelem, nő a tartás, a sikerélmény, az önbizalom, és a 

bátorság. Az én-részesség tudatának a kialakítása: annak a felismerése, hogy nem más, hanem önmaga tudja 

megváltoztatni a helyzetét és hogy a mostani helyzet kialakulásában önmagának is volt szerepe. Nem lehet 

mindent a másik nyakába varrni. Ehhez viszont már jó és teherbíró kapcsolat kell, melyben a terapeuta képes 

önbizalmat adó támaszra. 

4.3.3. 3.3. Specifikus pszichoterápiás mechanizmusok 

Az emberek a tünetek intenzitása, jellege, etiológiája, az elszenvedett traumák jellege, időpontja és azokkal való 

személyes küzdelem repertoárja, a fejlődést akadályozó tényezők megjelenésének időpontja, gondolkodásmód, 

képi vagy verbális megjelenítési erő, intelligencia és kultúrkör tekintetében nagymértékben különböznek 

egymástól. Ezekhez a különbségekhez illeszkedően az alkalmazható terápiás módszerek is változatosak. 

Alapelv, hogy minden személy számára a lehetőségeinek, képességeinek és a helyzetének megfelelő specifikus 

módszert kell megválasztani. A terápiás módszer indikációját tehát részletes személyes élettörténeti exploráció, 

a tünetek kialakulási dinamikájára vonatkozó leírás, a kliens5 kommunikációs stratégiáinak részletes feltárása 

előzi meg. Ezt követően kerül a beteg vagy a kliens a megfelelő képzettséggel rendelkező terapeutához. Az 

orvosi gyakorlatban a szívbeteget nem a bőrgyógyász, hanem a kardiológus kezeli. A pszichoterápiás 

gyakorlatban nem egy szerv betegsége, hanem a beteg individuális, mentális lehetőségei és egyéb környezeti 

faktorok döntik el, hogy kognitív, dinamikus, csoport, egyéni, szimbólumorientált, vagy kreatív tevékenység 

köré szerveződő csoportos vagy egyéni megoldást választanak. 

A korábbiakban bemutattuk valamennyi terápiás módszerben hatékonyan működő nem specifikus tényezőket. 

Az alábbiakban a személyiségzavaroknál is alkalmazható főbb módszerspecifikus terápiás formák közötti 

különbségeket (2. táblázat) foglaljuk táblázatba.6 

6.25. ábra - 2. táblázat: Módszerspecifikus pszichoterápiás irányzatok alaptételei: 

patológia, fókusz és terápiás attitűd 

                                                           
5Mint láthattuk, számos esetben úgy tűnik, mintha a kliens, beteg, páciens kifejezéseket szinonimaként használnánk. A diagnosztikában egy 

betegség meglétét azonosítjuk. A diagnózis együtt jár a betegszerep megjelenítésével, tehát a személy további karrierjét medicinális közegbe 
helyezzük, és a betegségétől igyekszünk őt megszabadítani. A páciens kifejezés a beteg viselkedésére vonatkozik, mégpedig az ellátás során 

szerepének megfelelően viselkedik, türelmesen együttműködik az orvosával, betartja az utasításokat, és mindent megtesz a gyógyulás 

érdekében, legalábbis ilyen elvárásokat támaszt az orvos a páciense felé. A kliens két fél szimmetrikus kapcsolatára vonatkozik, melyben 
egyik fél szerződési kötelezettség vállalása keretében felkéri a másikat adott feladatok elvégzésre. A kliens kifejezés elkerüli a képességek 

vagy egészség hiányából adódó megfosztottságot vagy hátrányt. Közös munkakapcsolatra épít. A pszichoterápiák többségben ez a 

kapcsolati típus hangsúlyozza a személy aktív részvételét az adott inadaptív viselkedésmódtól vagy pszichopatológiai állapottól való 
megszabadulásban, hiszen a beavatkozás célja olyan személyiségfejlesztés, melynek eredményeként a tünet a fejlődés következményeként 

automatikusan értelmét veszíti és megszűnik. 
6A pszichodinaikus, humanisztikus, viselkedéses, kognitív és rendszerszemléletű személyiségelmélet lényege más fejezetekben 
megtalálható, e helyen ezek kifejtésére nem térünk ki. 
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Mint láthattuk, a pszichoterápiás ellátás során vannak univerzálisan alkalmazható eljárások, melyekre a 

személyiségzavarok terápiája során is bátran támaszkodhatunk. A specifikus módszerek segítségével azonban 

jelentősen növelhetjük a hatékonyságot. 
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4.3.4. 3.4. Kognitív rendszer zavarai7 

Az alábbiakban kiemeljük a kognitív terápiák által feltárt speciális sémákat, kognitív disztorziókat, melyek 

szerepet játszanak a különböző személyiségzavarok kialakulásában és fennmaradásában. Általánosságban 

elmondható, hogy a személyiségzavarban szenvedők kognitív rendszere, életmódjukból adódóan ki van téve, a 

drog, alkohol destruktív hatásainak, valamint balesetek által okozott idegrendszeri sérülések, elsősorban a 

ventromediális prefrontális kortex sérülés által okozott kognitív és affektív eróziónak. Az egészségtelen 

életvezetés, alvászavarok, excesszív szorongások, lehangolt állapotok, fizikai, szellemi és szociális téren 

megvalósuló öndestruktív magatartás miatt gyakori a metabolikus zavarokhoz kapcsolódó kardiovaszkuláris 

betegségekkel együtt járó időskori mentális romlás. Az egyén kognitív rendszerének működése, vélekedései, 

percepciója, attitűdje lényegében személyes tapasztalatain múlik, melyek egy részét még abban az időszakban 

gyűjti össze, amikor kritikusan nem értékeli az eseményeket, a vágyak, szokások, téves ítéletek automatikus, sok 

esetben logikátlan rendszerbe állnak össze. Ezek a tapasztalatok irányítják a percepciót. A távolságtartást 

könnyen kiközösítésnek érzékeli az, aki önmagát nem tartja méltónak arra, hogy hozzá bárki pozitív szándékkal 

közeledjen. Apró jelek alapján állandóan veszélyt szimatolva, a háta mögött összesúgók neszeit hallva felkészül 

a támadásra, mert úgy érzékeli, hogy éppen vele kapcsolatban készítenek elő egy összeesküvést. A percepciót 

tehát meghatározza a várakozás, a várakozás pedig hajlandósága szerint gyakran teljesül. A teljesült várakozás 

pedig megerősíti a téves percepciót. Alapvetően tehát nem maga a szituáció, hanem a személy szituációval 

kapcsolatos vélekedései szolgáltatják a megismerés (cognition) alapjait.8 

A személyiségzavar kognitív megközelítése a fentiekben felvázolt információfeldolgozó alapmechanizmusból 

indul ki, memória, expektancia, séma, percepció és figyelem terminusokban írja le a patológiát és ajánl gyógyírt 

a problémák megoldásához. A probléma lényege ugyanis a téves percepció által létrehozott felismerő és az 

eseményeket értékelő rendszerben van. A teljesség igénye nélkül kiemelünk néhány alapgondolatot, mely egy-

egy személyiségzavar szindrómához az esetek többségben hozzákapcsolódik (3. táblázat). 

6.26. ábra - 3. táblázat: Különböző típusú személyiségzavarokra jellemző ősi 

alapgondolatok, viselkedést irányító vélekedések 

                                                           
7Az elmúlt években a kognitív pszichoterápiák térhódítása megnövekedett a személyiségzavaros betegek ellátásában, mindez azonban nem 

jelenti azt, hogy a pszichodinamikus megközelítések elvesztették volna érvényességüket. A pszichodinamikai irányzatok részletes 

megismerése a hatékony terápiavezetés érdekében elkerülhetetlen. Ennek a területnek a megismerése speciális elkötelezettséget és 
alapképzettséget igényel. Lásd részletesebben Millon és mtsai. (2004), Szőnyi, Füredi (2007) valamint borderline betegek kognitív terápiája 

területén Linehan (2010) munkáit. 
8A kognitív terápia iránt érdeklődők a Mórotz és Perczel Forintos (2005) által szerkesztett „Kognitív viselkedésterápia” című könyvében 
találnak nagyszerű példákat és szakértő útmutatót az elmélyüléshez. 
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4.4. 4. Összefoglalás 

A fentiek alapján adhatunk-e kiegészítő támpontokat a terápiás és diagnosztikai munka ösztönzésére? A terápiás 

terv kialakításában új diagnosztikai eszközöket kell bevezetni, melyek mind az idegtudományi, mind a klinikai 

adatok összeillesztését lehetővé teszik. Megbízható pszichofizikai vagy affektív és kognitív vizsgálati 

eszközöket kell a mindennapok gyakorlatában meghonosítani. A klinikumban eddig alkalmazott pszichoterápia 

input és output elemeinek rögzítése mellett az alábbi szempontok kiegészítő elemzése tűnik még fontosnak: a) A 

jutalommal és a büntetéssel kapcsolatos érzékenység felmérése. b) Szorongással és félelemmel kapcsolatos 

implicit emlékezet minősége, negatív és pozitív tartalmú események feldolgozásának elemzése. c) 

Munkamemória kapacitás meghatározása konfliktustartalmú ingerek megjelenésekor. d) Startle reflex 

megjelenésének, intenzitásának és módosíthatóságának értékelése. e) Azonos kontextusban, különböző 

időszakban megjelenő hasonló ingerek asszimilációjának illetve diszkriminációjának vizsgálata. 

Úgy tűnik, hogy a személyiségvonások feltérképezése révén számos predikciót tehetünk a személyiségzavarok 

típusának és súlyosságának osztályozásában. A diagnosztikai útmutatók mellett, olyan személyiségvizsgáló 

pszichodiagnosztikai eljárások is rendelkezésre állnak, melyek a biopszichoszociális elveket figyelembevevő 

terápia megtervezésében is fontos kiindulópontot jelentenek. A pszichopatológiai állapotok dinamikáját követve 

spektrumokat állapíthatunk meg, klaszterekbe csoportosíthatjuk a szindrómákat, meghatározhatjuk mely 

neurotranszmitter rendszer alul- vagy túlműködése játszik szerepet a kognitív, affektív és viselkedéses 

szimptómák kialakulásában, és ennek következményeként megfelelő szinteken tervezhetjük meg a 

beavatkozások fókuszpontjait. Alapvető megállapítás, hogy nincs standard eljárás, csak fegyelmezett, 

professzionális magatartásban megmutatkozó segítő hozzáállás. Természetesen a kezelési protokollok 

elvárásainak meg kell felelni, de azok puszta teljesítése nem elegendő. A terápia lényege a megfelelő és 

teherbíró kapcsolat kialakítása, és az igényes és folyamatosan fejlesztett szakmai stáb fenntartása. A 

személyiségzavar kezelése nem a pszichoterapeuta individuális feladata. Szabályozott input kell, mely a terápiás 

rezsim keretei között átlátható követelmények és lehetőségek mellett biztosítja a megfelelő személyes fejlődést a 

beteg számára, még abban az esetben is, ha időszakos krízisek megnehezítik a folyamatos előrehaladást. A 

személyiségzavar kezelése nem csak pszichiátriai vagy pszichoterápiás feladat, a pszichopatológia gyökere 

ugyanis a családi és a társas rendszer dezorganizációjában van. A mentális betegségek kezelésével, az 

egészséges lelki állapot megtartásával foglalkozó szakembereknek ezen a területen is kezdeményező feladatot 

kell vállalniuk. Tükröt tartani a pedagógia, gazdaság, politika és a fogyasztási kényszerek között hánykódó 

emberek és az ő jóllétükkel foglalkozó szakemberek, politikusok, gazdasági szereplők számára. A társadalmi 

fejlődés katalizálása egyáltalán nem lebecsülendő feladat. 
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4.4.1. Tesztkérdések 

1. A temperamentum definíciójának lényeges elemei (az oda nem illőt jelölje) 

A. ingerekre adott automatikus válaszreakció, mely meghatározza a válasz intenzitását, ritmusát, az újdonság 

és megszokottság preferenciákat 

B. meghatározza a jutalommal és büntetéssel kapcsolatos személyes viszonyt 

C. meghatározza az elterelő ingerekkel kapcsolatos ellenálló képességet 

D. meghatározza a személy kooperativitásra való hajlandóságát 

2. A temperamentum individuális különbséget tart fenn (az oda nem illőt jelölje) 

A. a szenzoros információfeldolgozásban 

B. az empátia mértékében 

C. az emocionális reakciók minőségében 

D. a procedurális memóriában 

3. A karakter mint a személyiség konceptuális magja, a célok és értékek fenntartásában játszik fontos 

szerepet: legfontosabb megnyilvánulásai (az oda nem illőt jelölje) 

A. racionális 

B. akaratlagos 

C. finom érzelmek megjelenítésére is alkalmas (hit, remény) 

D. a fiziológiai beállítódásokat hordozza 

4. A személyiségzavar meghatározó jellegzetességei (az oda nem illőt jelölje) 

A. az adott kulturális közeg normáitól eltérő magatartás 

B. rugalmatlan és maladaptív viselkedés 

C. racionalitás és impulzuskontroll jellemzi 

D. a személyiség tartós torzulása 

5. A paranoid személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. általános gyanakvás, bizalmatlanság, mások szándékai mögött rosszindulatot feltételez 

B. indokolatlanul kétségbe vonja barátai, hozzátartozói lojalitását, megbízhatóságát 

C. tartósan neheztel, azaz nem bocsátja meg a sérelmeket, bántásokat 

D. élvezetközpontú, hedonista, gyakran felhangolt 

6. A nárcisztikus személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. nagyzásos fantáziák, csodálatigény, tehetségét eltúlozza 

B. kapcsolataiban kizsákmányoló, kihasználja a másikat 

C. különleges bánásmódot és tiszteletet vár el környezetétől 

D. apátiás, sivár érzelmek jellemzik 
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7. A dependens személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. intenzív vágy a támogatásra és elfogadásra 

B. makacs, autonóm gondolkodású 

C. saját felelősségét a tevékenysége során elhárítja 

D. segítség nélkül döntésképtelen 

8. Az obszesszív-kompulzív személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. merev szabályok irányítják 

B. perfekcionista 

C. halogatja a döntéseket 

D. használt és értékét vesztett tárgyait elkótyavetyéli 

9. A passzív-agresszív személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. erős ellenállást mutat az elvárásokkal szemben 

B. szándékosan rosszul végzi a dolgát, hogy odafigyeljenek rá, és fontosnak tüntettesse fel azt, amit csinál 

C. tisztelettel bánik a főnökeivel 

D. indokolatlanul kritikus és sértő tekintélypozícióban lévő személyekkel szemben 

10. A szkizotípiás személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. beszűkült vagy inadekvát affektusok 

B. különc gondolkodás és viselet 

C. emberszeretet és segítőkészség 

D. barátok, társak hiánya, szociális félelmek 

11. A temperamentum individuális különbséget tart fenn (az oda nem illőt jelölje) 

A. a szenzoros információfeldolgozásban 

B. az empátia mértékében 

C. az emocionális reakciók minőségében 

D. a rövididejű emlékezet hatékonyságában 

12. A személyiségzavar meghatározó jellegzetességei (az oda nem illőt jelölje) 

A. az adott kulturális közeg normáitól eltérő magatartás 

B. rugalmatlan és maladaptív viselkedés 

C. altruizmus és családcentrikusság jellemzi 

D. a személyiség tartós torzulása 

13. A nárcisztikus személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. nagyzásos fantáziák, csodálatigény, tehetségét eltúlozza 
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B. kapcsolataiban kizsákmányoló, kihasználja a másikat 

C. különleges bánásmódot és tiszteletet vár el környezetétől 

D. megfontoltság és tolerancia 

14. Az obszesszív-kompulzív személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. merev szabályok irányítják 

B. perfekcionista 

C. halogatja a döntéseket 

D. könnyelműség, kreativitás 

15. A szkizotípiás személyiségzavar jellemzői (az oda nem illőt jelölje) 

A. beszűkült vagy inadekvát affektusok 

B. különc gondolkodás és viselet 

C. kongruencia, humán érdeklődés, tolerancia 

D. barátok, társak hiánya, szociális félelmek 
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5. 6.e. Öregedés neurobiológiája, demenciák 
neuropszichológiája és tesztelése. – Kerekes 
Zsuzsanna [Szakmai lektor: Braunitzer Gábor] 

5.1. 1. Bevezetés 

Az egész világon megfigyelhető tendencia az élettartam emelkedése, ezzel együtt az idősek számarányának 

növekedése. A XIX. században az életkori eloszlás piramis alakú volt, ami azt mutatta, hogy abban az 

időszakban sok gyerek született, de a gyerekkori és felnőtt halálozási arány is viszonylag magas volt, így 

kevesebben élték meg az öregkort. A XX. század végén az eloszlás inkább fordított piramishoz hasonlít. 

Kevesebb gyerek születik, de a jobb orvosi ellátás miatt többen érik meg az öregkort. Az egész világon 

megfigyelhető az említett változás, de néhány adatot idéznénk Szemán (2013) munkájából, amely az EU 

adataira vonatkozik. E szerint a fiatalok száma egyre csökken, a 65-79 évesek aránya az elkövetkező húsz évben 

várhatóan 37,4%-kal fog növekedni, a nyolcvan év felettiek arányában pedig szintén ebben az időszakban 

57,1%-os emelkedés várható. (további adatok hazánkra 

(http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Korfak/korfa-2011-2_2.pdf), Európára 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing) és a teljes 

népességre vonatkozóan: (http://www.who.int/ageing/en/) Ezek a demográfiai változások a tudományos 

érdeklődést is meghatározzák, hiszen az idősödés folyamán megjelenő természetes élettani változások éppoly 

hangsúlyossá válnak, mint a korral kialakuló betegségek kutatása, felismerése, szűrése és ez által a prevenció és 

intervenció lehetőségeinek minél szélesebb körű feltárása. (Ezt tükrözik a megjelenő új tudományos folyóiratok, 

könyvek is, pl. az 1997 óta kiadott Aging & Mental health 

(http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=camh20) vagy a Journal of Aging and 

Health (http://jah.sagepub.com/) vagy a Journal of Aging Studies (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-

aging-studies/), és még sorolhatnánk). Jelen fejezetünk az időskor neurobiológiájára és neuropszichológiájára 

fókuszál, megpróbálva összegezni a témával kapcsolatos jelenlegi tudásunk sarokköveit, és ezzel korlátait is. 

(Videó a demográfiai változások és neurológiai folyamatok összefüggéseiről: 

(http://www.ted.com/talks/gregory_petsko_on_the_coming_neurological_epidemic.html) 

5.2. 2. Az agy fontosabb strukturális változásai az öregedés 
során 

Az öregedéssel kapcsolatos asszociációink elsősorban negatívak, főként a passzivitásra, betegségre, elesettségre 

vonatkoznak. A szervezet és az agy öregedése elkerülhetetlen, ezt jelzi, hogy kb. a harmincas éveinkre az agy 

súlya csökkenni kezd, és nagyjából. nyolcvanéves korra ez 17%-kos változást jelent mind a férfiak, mind a nők 

esetében. A veszteségek alapjában véve nem okoznak nehézséget az agy önjavító képessége, azaz a neuronális 

plaszticitás (lásd még 5.17. fejezetet) (http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=40362) miatt. 

Fontos megemlíteni, hogy nem minden elváltozás degeneratív, hiszen negyvenéves kortól a hetvenes évek 

elejéig például a hippocampalis és neocorticalis sejteknél dendritszám-szaporodást lehet megfigyelni. Ezt 

kompenzációs folyamatnak tartják, amely pótolja a kiesett idegsejteket, így az agy képes marad a sejtek közti 

kapcsolatok rugalmas átrendezésére, és ez által az alkalmazkodásra 

(http://www.nature.com/sc/journal/v42/n1/full/3101539a.html). Az élet nyolcadik évtizedétől alakul csak ki 

egyöntetű dendritsorvadás az egész idegrendszerben. Születéskor átlagosan 100 milliárd agysejttel rendelkezünk 

és 70 éves korunkra átlagosan neuronjaink 1,3%-át veszítjük el csupán, ami naponta kb. 10000 agysejt 

pusztulását jelenti. 

A kognitív teljesítménycsökkenés pszichológiai tesztekkel már az élet második és harmadik évtizedében 

mérhető, de a hétköznapi megfigyelő számára általában csak hetven éves kor felett válnak észrevehetővé. Az 

agy egyes területei eltérő mértékben vannak kitéve az öregedés hatásainak, ebben többek között szerepet játszik 

az ontogenetikus és filogenetikus érés – minél korábban érik egy adott struktúra, ontogenetikailag annál kevésbé 

van kitéve az öregedés hatásának, illetve filogenetikailag minél ősibb egy terület, annál kevésbé károsodik az 

életkor miatt –, a neuroanatómiai háttér és az emlékezeti folyamatok minősége, vagy a testmozgás. A sejtvesztés 

egyenetlenségét mutatja, hogy pl. kevés idegsejtet veszít a hypothalamus, sokkal több sejt pusztul el a substantia 

nigrában és a locus coeruleusban. A limbikus rendszerben a pusztulás mértékét hasonlóképpen a sejtek 

elhelyezkedése határozza meg, helyről-helyre eltérő mértékű a pusztulás. Életünk második felében már egy 
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évtized eltelte 5%-os foltszerű pusztulást okoz a hippocampusban, bár itt nem a neuronok, hanem az idegsejtek 

közti szinapszisok száma csökken. 

Az agy számos részében nem észlelhető ez a negatív változás, bár az öregedés minden sejten nyomot hagy, 

legtöbbször a sejttest, az axon, és a dendritek sorvadásnak indulnak. A morfológiai elváltozások mellett 

biokémiai változások is megfigyelhetők az idegsejtek citoplazmájában (lásd erről az 6.5.5. fejezetet). 

Összességében csökken a transzmitterképzés- és kibocsátás, csökken a citokróm-oxidáz enzim termelődése, 

felszaporodnak a szabadgyökök, a fehérjeoxidációs folyamatok fokozódnak, lipofuscin lerakódások alakulnak 

ki, a hippocampus és cortex sejtjei között gömbszerű lerakódások (plakkok) jelennek meg, melyek béta-amiloid 

fehérjéből épülnek fel (http://www.brightfocus.org/assets/images/plaques_and_tangles_border.jpg). 

Állatkísérletes munkák kimutatták, hogy az oxidálódott fehérjék mennyiségének növekedése a kognitív 

funkciók hanyatlásával jár együtt. 

Ezekből a változásokból azt a következtetést vonhatnánk le, hogy az öregedés előrehaladtával az idős emberek 

kognitív képességei is nagymértékben hanyatlanak, azonban, ez nincs így. Ennek többek között egyik oka az 

agy már említett rugalmassága, plaszticitása, de szerepet játszik a megjelenő változások egyénenként változó 

mértéke és lokalizációja, az, az életmód és a fizikai aktivitás is. Így akár aggkorú emberek is nagyon jó 

teljesítményt nyújthatnak emlékezeti, gondolkodási és nyelvi vizsgálatokban. Ezzel szemben az egyes észlelési 

folyamatok meglassulása a hanyatlás egyik első jele. Ez átlagosan azt jelenti, hogy a különböző észlelési 

folyamatok együttesét tekintve az alapsebesség másfélszer-kétszer olyan lassúvá válik. 

5.3. 3. Érzékszervi változások 

A következőkben figyelmünket azokra az érzékszervi folyamatokra irányítjuk, melyek hanyatlása 

törvényszerűen megjelenik az életkorral, és befolyásolja az információ feldolgozását. 

5.3.1. 3.1. Szaglás és ízérzékelés 

A szaglósejtek száma 10 és 100 millió közé tehető egyénenként, képződésük ciklikus, és átlagosan 60 naponként 

cserélődnek le. A szagfelismerésben tapasztalható időskori hanyatlás, nehezebb szagfelismerés és azonosítás 

általában 70 év körül jelentkezik drasztikusan, ebben a szagok felidézésének romlása is jelentős szerepet játszik. 

A szagpercepció csökkenése férfiakban és dohányosokban markánsabban jelentkezik. A szagok azonosításának 

deficitje főleg alacsonyabb szaganyag-koncentrációk esetén jelenik meg, és itt is jellemző, hogy a deficit 

férfiakban hamarabb megjelenik. A szaglási funkció jelentős romlása együtt jár Parkinson- és Alzheimer-kór 

megjelenésével, gyakran előbb detektálható, mint a motoros diszfunkció, bár ennek oka még nem kellően 

tisztázott, a vizsgálatok elsősorban az apolipoprotein E szerepére irányulnak. 

Az ízérzékelésben is megjelennek változások, melyek elsősorban a sós és keserű ízérzékelést érintik negatívan. 

Az ízek intenzitás változását nem sikerült megfelelően bizonyítani, mert sok gyógyszer okoz zavart ebben a 

folyamatban, illetve a szaglással való kapcsolata olyan szoros, hogy annak hatását sem lehet teljesen 

leválasztani. Evidenciaként kezelhetjük, azt a fontos tényt, hogy a dohányzás szintén negatívan befolyásolja az 

ízek érzékelését. 

5.3.2. 3.2. Látás 

A látás romlása és a látásélesség csökkenése a látószerv strukturális és a látó agykéreg funkcionális változásaira 

egyaránt visszavezethető. A hatvan év felettiek kb. 20%-a, a 75 éve felettiek 35%-a, és a 85 év felettiek 35 %-a 

szenved a látás romlásától. 

Megváltozik a szem fénytörő képessége, a cornea és az üvegtest struktúrája, ezek abszorpciós képessége 

növekszik (főként a rövidebb hullámhosszúságú tartományokban), ami csökkenti a fotoreceptorokhoz eljutó 

fény abszolút mennyiségét. A folyamat 50 év körül kezdődik, 60 éves korra a cornea mikrostrukturális 

változásai növelik az intraokuláris fényszóródást. Az öreg szem pupillája kb. 3-4 mm-rel szűkebb, mint a fiatalé 

(szenilis miosis), ez szintén csökkenti a fotoreceptorok megvilágítását. A retinára eső fény összege ezen 

folyamatok következtében tehát kevesebb, így a látás is kevésbé pontos és a kontrasztérzékenység is csökken. 

Megjegyzendő, hogy a pupilla szűkülete nem csak negatív hatásokat eredményez, mivel valamelyest korrigálja a 

törőközegek változásaiból adódó optikai hibákat, növeli a fókusz mélységét. 

Az éleslátás romlik a lencse akkomodációs képességének csökkenése miatt is, ezt az állapotot presbyopiának 

nevezzük. Hatvan-hetven éves korra minimális a lencse alkalmazkodóképessége, ezért ekkor már a legtöbb 

ember korrigáló szemüveglencsét használ, hogy a közellátás is hatékony maradjon. 
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A szürkehályog vagy cataracta senilis a szemlencse maradandó elhomályosulása, átlátszóságának csökkenése, 

amely ugyan bármely életkorban megjelenhet, leggyakrabban 50 éves kor felett fordul elő. A betegség 

megjelenésében a genetikai tényezők is szerepet játszanak, de emellett számos egyéb rizikótényezője is van, 

mint cukorbetegség és magas vérnyomás, glaucoma vagyis zöldhályog, amelyek előfordulási aránya szintén 

növekszik az életkorral. Az időskori szürkehályog általában kétoldaldi progresszív folyamat, amely műtéttel 

sikeresen kezelhető. A személy azt érzékeli, mintha homályosan látna, a színek fakóvá válnak, a látásélesség 

romlik, főleg szürkületben, a szeme hamar elfárad, gyakori a fejfájás, kettős látás vagy fényérzékenység is. 

Szintén az életkorral jár, hogy fény hatására a rodopszin kevésbé bomlik, ami a félhomályhoz való 

alkalmazkodás romlásához vezet és ezzel jelentős életminőség- változást is okoz. 

Az öregedés folyamán a retinában is változások állnak be, gyakori a maculadegeneráció, a celluláris 

elrendeződés átalakul. A pálcák és csapok száma, illetve a bennük lévő fotopigment denzitása is csökken. A 

fotoreceptorok alakja is megváltozik. A külső nuclearis rétegben elhelyezkedő sejttestek áthelyeződnek a külső 

plexiform és fotoreceptor rétegbe. 

A színdiszkrimináció képessége is változik, főleg a sárga-kék megkülönböztetés. A szín- és a fényerősség-

diszkrimináció romlásának egyik leggyakrabban tapasztalt vetülete az autóvezetésben megjelenő 

teljesítményromlás, amely a 65 év feletti vezetők baleseti adataiban tükröződik leginkább. 

A vizuális cortexben bekövetkező változások még kutatás tárgyát képezik, az eredmények nem egyértelműek, 

de úgy tűnik, a sejtveszteség nem nagyobb, mint a többi agyi területen. Ennek ellenére a sejtek funkcionális 

aktivitása csökkenést mutat. 

Azt is érdemes itt megjegyezni, hogy az időseknél a látást érintő negatív változások növelhetik a hajlamot a 

vizuális illúziókra, a visszahúzódásra, a dezorientációra és a társadalmi elszigetelődésre. Ez az érzékszervi 

veszteség mutatja az egyik legszorosabb együtt járást az életminőség romlásával. 

5.3.3. 3.3. Hallás 

Az időskorban megjelenő hallásromlás hátterében sok tényező állhat, hiszen okozhatja vagy felerősítheti nem 

megfelelő vérkeringés, nem megfelelően kezelt vérnyomásprobléma, cukorbetegség, egyéb, idegrendszert érintő 

betegségek (pl. akár az arcideg bénulása) vagy a fülben lévő szervek (a cochlea, ezen belül a Corti-szerv) 

korfüggő elváltozásai. Többnyire 60 év felett jelentkeznek zavaróan a tünetek, amelyek folyamatos progressziót 

mutatnak, gyakran szédülés, fülzúgás is rontja a tüneti képet. A hetven év feletti populáció kb. fele érintett az 

időskori hallásromlás az ún. presbyacusis kapcsán, mely kétoldali, szenzoneurális halláscsökkenést jelent, 

melyre jellemző a magas frekvenciájú hangok érzékelésének kiesése (1000Hz felett), megnövekedett 

beszédhallási küszöb, ill. csökkent beszéddiszkriminációs képesség (azaz a középfrekvenciás hangok 

érzékelésének általános megromlása), valamint a háttérzajok fokozottabb zavaró hatása. A hallás fokozatos 

elvesztése szintén gyakori érzékszervi veszteség, ekkor a személy kezdetben az emberi hangok torzulását veszi 

észre, amely gyakran vált ki gyanakvást a személyből, és mivel az információk nehezebben jutnak el hozzá, így 

nem csak az elszigeteltsége növekedhet, de a problémamegoldó képességei is beszűkülhetnek. 

Vannak olyan elméletek is, amelyek a többi időskorban megjelenő kognitív problémáért a látás és a hallás 

romlását teszik felelőssé, mert az eleve hiányos/torzult bemenő információt nyilvánvalóan lehetetlen 

optimálisan feldolgozni. 

5.4. 4. Magasabb kognitív funkciók változása 

Az alábbiakban a magasabb szintű kognitív változásokkal foglalkozunk. Ezek hanyatlása egyértelműen és igen 

intenzíven megmutatkozik a különböző típusú demenciákban, amelyekről a későbbiekben szintén részletesen 

szót ejtünk. 

5.4.1. 4.1. Nyelvi funkciók 

A 40 és 70 év közötti embereket nyelvi tesztekkel vizsgálva nem találunk jelentős különbséget olyan 

képességekben, mint pl. a szódefiníció, azaz amikor fel kell ismerni a korrekt definíciót több alternatíva közül. 

A Boston Megnevezési Tesztben sem találtak korfüggő hatást (a tesztben lerajzolt tárgyakat kell megnevezni, 

felméri a szótalálási képességet1 is). 

                                                           
1A teszt rajzokat tartalmaz, amelyen láthatóak az egyszerű, gyakran használt szavak, mint pl. az ágy; vagy ritkábban előforduló szavak 
ábrázolásai, mint pl. abakusz. A vizsgálati személy feladata, hogy a megjelölt szavakat felidézze. A teszt a szó megtalálásának, 
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A különféle beszédkészséget felmérő tesztek eredményei azonban jelentős korfüggő változást mutatnak. A 

nyelvi funkciók tesztelése során a vizsgálati személynek például egy szemantikus kategória több példáját kell 

megemlíteni. Ez szintén igénybe veszi a szótalálási képességet, amely tükrözi a figyelem fenntartásának 

képességét, a kognitív folyamatok gyorsaságát és a beszédprodukciót. Későbbi vizsgálatok feltárták, hogy az 

öregedés során az automatikus, implicit lexikális-szemantikus szófeldolgozás nem sérül, míg az explicit, tudatos 

erőfeszítést igénylő lexikális-szemantikus feldolgozás jelentős hanyatlást mutat. A beszélt vagy írott társalgás 

ezt az explicit feldolgozást igényli, mely magába foglalja a szintaktika és a tematikus szerveződés kidolgozását. 

Hetvenéves kor körül a beszéd információtartalmában következik be jelentős hanyatlás, a beszélgetés tudatos 

erőfeszítést igénylő információinak kódolása nehézségekbe ütközik, és a komplex szintaktikával rendelkező 

mondatok megértése is nehezebbé válik. Ezt kompenzálandó az idősek hosszabb mondatokat alkotnak, 

szignifikánsan kevesebb információtartalommal. Másrészről viszont a mondatok automatikus szintaktikai 

feldolgozása megőrzött, és szintén nem sérül a hibás szintaktikai mondatok felismerése és korrekciója. 

5.4.2. 4.2. Az olvasás 

Az olvasás komplex jelenség, folyamatát számos tényező befolyásolja, mint pl. a látás, az emlékezet (kiemelt 

szerepet tölt be a munkamemória), felismerés, szenzoros folyamatok, motiváció, információfeldolgozás és 

figyelem. Sinnott (1989, id. Meyer, 2006) három stílust különböztet meg a feldolgozás folyamata kapcsán. Az 

első a „fiatalos”, aki az adatokra, tudásra koncentrál, jellemzőek a „alulról-felfelé” (bottom-up) folyamatok. A 

második stílus a „kiforrott”, aki a releváns információkban gazdag, információkereső, ám kiegyensúlyozottságra 

törekvő személy. Egyaránt használ bottom-up és „felülről-lefelé” (top-down) azaz a megértést célzó 

folyamatokat. A harmadik stratégia az „idős” stílus, amikor a konkrét adatok már kevésbé fontosak, a top-down 

működés van előtérben, mivel az információkat elsősorban az érzelmek mentén szelektálja a személy. Hannon 

(2009) eredményei szerint az idősek kevésbé pontosak olvasáskor, a szöveg értelmezésében gyengébben 

következtetnek és az olvasottak integrálása is nehezebb. Ezek a tapasztalatok összhangban állnak azzal, hogy a 

szemantikus memória kevésbé érzékeny az életkorra, mint az epizodikus emlékezet, éppúgy ahogy a kristályos 

intelligencia is kevésbé érzékeny, mint a fluid – normál öregedés esetében. 

5.4.3. 4.3. Térbeli képességek változása 

Egészséges idősek nem mutatnak csökkent teljesítményt az olyan tesztekben, mint a Raven Progresszív Matrica 

Teszt (a teszt néhány feladata példaként megtekinthető: (http://www.youtube.com/watch?v=tAxCaw6u4Ns), és 

más térbeli képességet felmérő neuropszichológiai tesztek, mindaddig, amíg nem időhöz kötött a feladat 

kivitelezése. Az idősek teljesítménycsökkenése általában az alacsonyabb szintű perceptuális folyamatokban 

jelenik meg, de 65 év felett a kognitív térkép szerkesztésben (ahol az információt kódolni és előhívni is 

szükséges), és a mentális rotációban is megjelenik a hanyatlás. 

5.4.4. 4.4. A memória változása az öregedés során 

Normál öregedési folyamatok esetében a memóriafunkciók (lásd még A memória és zavarai c. fejezeteket 5.4. 

és 5.12. fejezetet) (lásd 1. táblázat) változása alapvetően nem zavarja, nem befolyásolja a mindennapokat. Az 

emlékezet egyébként rendkívül széles spektrumú fiatal személyek esetében is, tehát az öregedés folyamatában a 

memória hanyatlása ezért is változó mértékű. Ha az idősödés és emlékezet összefüggéseiről beszélünk, tudnunk 

kell, hogy a genetika, a korábbi betegségek, a kultúra, a szenzoros és perceptuális folyamatok, az érzelmi 

hatások, a cirkadián ritmus változásból fakadó nehézségek, a szociális és kontextuális hatások egyaránt 

befolyásolják a megjelenő teljesítményt. 

6.27. ábra - 1. táblázat: Memória felépítése (Birbaumer, 2006; Hoyer, 2006) 

                                                                                                                                                                                     
megnevezésének nehézségét differenciálja egy kontinuum mentén. A feladat 60 itemet tartalmaz, az ábra bemutatásától kezdve 20 
másodperc alatt kell megneveznie a személynek a megoldást (Kaplan, 1983) 
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A memória tekintetében a mediális temporális áreák léziója korral járó leépülése kritikus szerepet játszik a 

deklaratív vagy explicit memória kialakításában, főleg az új memórianyomok kódolásában. Ugyanakkor ez 

nagyobb mértékben tükröződik konkrét deklaratív, epizodikus emlékek esetében, mint általános tudásra 

vonatkozó emléknyomok kapcsán, és mértéke a hippocampális funkciók működésétől függ, amely megőrzi, 

konszolidálja, alakítja, társítja, szervezi és helyreállítja a részletgazdag elemeket, a megkülönböztető kontextust, 

és amely az életkor előrehaladtával elveszhet. Az epizodikus emlékezet működésének változásával kevesebb 

kontextuális információ válik hozzáférhetővé, és kevesebb konkrét eseményre emlékeznek az idősek egy-egy 

életszakaszból. Ez a változás jellemzően hatvan év felett következik be. Ahogy már azt említettük, a 

szemantikus emlékezet, mely szoros kapcsolatban áll a kikristályosodott intelligenciával, nem mutat jelentős 

változást a korral. Többnyire a rövidtávú emlékezet, a munkamemória és az információfeldolgozás sebessége 

romlik, a tanulási folyamatok közül a hallás utáni tanulás mutat általában észrevehető csökkenést egészséges 

öregedés esetében is. A munkamemória tekintetében a megjelenő kapacitásváltozás hátterében elsősorban a már 

említett lassulási folyamatok állnak, de szignifikáns együtt járást mutatnak a vizsgálatok a munkamemória 

kapacitása, a fluid intelligencia, a téri- és nyelvi képességek, valamint a munkamemória között is. 

A jövőre irányuló ún. prospektív emlékezet nagy jelentőséggel bír a mindennapi cselekvések hatékony 

működésében (pl. ne felejtsünk el vérnyomást mérni stb.). A teljesítménycsökkenés egyik oka, hogy az 

időmúlás objektív észlelésének képessége is csökken az életkorral, viszont ha napi rutinhoz kötik a személyek 

az eseményeket, akkor ez a deficit kompenzálható. 

A forrásemlékezet működésének zavarában a hippocampus és a bal prefrontális kéreg szerepe játszik jelentős 

szerepet, és az interferáló információk szintén tovább rontják a teljesítményt. 

A vizuális memória is hetven év felett mutat jelentős csökkenést. A deklaratív memória jobban sérül, mint a 

procedurális. 

A menopauzában alkalmazott ösztrogénpótló kezelések memóriafunkciókra gyakorolt jótékony hatását számos 

tanulmány bizonyítja, hiszen az ösztrogén gátolja a neurodegeneratív folyamatokat, javítja a nyelvi, figyelmi és 

tervezési képességeket, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a 65 év felett kezdett ösztrogénpótló 

hormonkezelések növelik a demencia kockázatát. 

Idős férfiaknál is vizsgálták a tesztoszteron kezelések hatását a téri funkciók, verbális képességek kapcsán, de 

romló vagy változatlan teljesítményt találtak. Ennek háttere még nem tisztázott. A feltételezések szerint több 
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időre van szükség a hatás kialakulásához, másrészt a tesztoszteron mindkét nem esetén rontja verbális fluencia 

teljesítményt, míg javítja a téri tájékozódást. 

5.4.5. 4.5. Intelligencia 

A Wechsler-féle intelligenciateszt (MAWI)2 eredményei alapján kialakított tapasztalat azt mutatja, hogy a 

verbális intelligencia viszonylag stabil, míg a cselekvéses rész feladatainak eredményében a csökkenés 

folyamatos, mely kapcsolódik a korábban is említett fluid és kikristályosodott intelligencia változásához. 

Jelentős negatív változás a teszteredményekben 70 év felett jelenik meg, általában ennek a negatív változásnak a 

mintázata megfelel a részpróbák által mért specifikus funkciókhoz tartozó idegrendszeri mintázat változásainak. 

Az intelligencia szerkezete viszonylag állandó, többnyire a figyelemmegosztás csökken, a perceptuális sebesség 

pedig az életkorra legérzékenyebb változó. Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a rendszeresen sportoló 

idősek emlékezeti terjedelme jobb, mint a nem sportolóké. 

5.5. 5. Öregedés és alvás 

Az elalvási és átalvási nehézségek egyaránt változnak a korral. Ennek hátterében a noradrenalin, adrenalin, 

szerotonin, dopamin, melatonin, tesztoszteron, kortizol, aldoszteron, prolaktin és a növekedési hormon 

termelésének csökkenése áll, amely az idegrendszer és endokrin rendszer működésének változásával függ össze. 

Másészt az egyéb betegségek és szervi változások, elsősorban a szív-érrendszeri, légzőszervi, emésztőrendszert 

érintő változások is növelik az alvási problémák megjelenésének valószínűségét, éppúgy, mint az életkorral járó 

életesemények (izoláció, nyugdíj, gyász stb.) érzelmi hatása és az alvás higiénében bekövetkező változások. 

Összességében megváltozik az alvás struktúrája és a cirkadián ritmus, ezért az idősek fáradtabbak, napközben is 

elszundítanak. A statisztikai adatok szerint a 60 év felettiek 70-100%-a küzd valamilyen alvási nehézséggel, a 

nők hormonálisan érzékenyebbek e tekintetben, mint a férfiak. Az alvás 3. és 4. stádiuma az 55. életévtől 

jelentősen csökken, a REM-fázis relatíve enyhén nő, de összességében a fiatalabbakhoz képest csökken. Az idős 

hiába tölt több időt az ágyban, a megvalósuló alvási fázisok (1. és 2. fázis) nem pihentetőek, az alvási latencia 

növekszik, gyakoribbak a felébredések is (http://assets0.scripps.org/encyclopedia/graphics/images/en/8692.jpg), 

(http://www.aafp.org/afp/1999/0501/p2551.html). A különféle pszichiátriai és neuropszichiátriai betegségek, 

depresszió, szorongás, demencia erősítik a tüneteket. 

Megemlítendő, hogy az altatók használata gyakran válik az alvászavar okává, mivel hatásmechanizmusukkal 

elnyomják a REM-fázist, függőséget okoznak, és abbahagyásuk esetén REM-visszacsapás, álmatlanság lép fel. 

(Kapcsolódó cikk magyar nyelven: (http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/IV/6/406main.htm). 

5.6. 6. Demenciák 

Az eddigiekben az öregedéssel járó, normálisnak tekinthető kognitív változások folyamatát vázoltuk, a 

demencia azonban az emlékezeti funkciók olyan zavara, amely a kogníció (gondolkodás, orientáció, számolás, 

tanulás, nyelv, ítéletalkotás, megértés) és viselkedés (érzelmi kontroll, társas viselkedés, motiváció) már 

kórosnak tekinthető zavaraival jár. Demenciák esetén pontos diagnózis többnyire csak képalkotó eljárások 

segítségével adható, Alzheimer- demencia pedig teljes bizonyossággal csak kórszövettani vizsgálattal 

diagnosztizálható. A 65 év feletti populáció 15%-a áldozata valamilyen demenciának, a 85 feletti lakosságot 

pedig már 47%-ban érinti ez a probléma. Az összes demenciának 50-70%-át teszi ki az Alzheimer-típusú 

demencia; 20-30%-a a vaszkuláris demencia; 10%-a frontotemporális demencia; ezen kívül ide tartoznak még a 

kevert etiológiájú és egyéb betegség miatt kialakuló következményes demenciák. 

(http://www.medicinenet.com/dementia_pictures_slideshow/article.htm) 

A demenciák okai többfélék lehetnek, beszélhetünk neurodegeneratív és vaszkuláris okokról; elégtelen 

táplálkozás miatti hiánybetegségről (B1; B6, B12, folsav hiány); belgyógyászati betegségek miatt fellépő 

kognitív deficitekről (agydaganat, hypo- és hyperthyreosis3); vagy szenvedélybetegségek következményeiként 

megjelenő problémákról (elsősorban alkoholfüggőség miatt, pl. Wernicke-Korsakow szindrómában). A pontos 

diagnózis szükségessége azért is fontos (hogy ne csak a tüneti képre hagyatkozzunk, amely nagyjából 70%-os 

                                                           
2A Wechlser-féle intelligenciateszt két nagy részből áll, az ún. verbális (általános ismeretek, helyzetmegítélés, számismétlés, számolás, 

közös lényeg részpróbák tartoznak ide) illetve a cselekvéses vagy performációs részből (rejtjelezés, képrendezés, hiányfelismerés, mozaik és 

képösszerakás részpróbák). 
3Kaljin és munkatársainak 2000-ben végzett prospektív vizsgálata említi elsők között a demenciák kialakulásának és a pajzsmirigy 

funkcióinak összefüggéseit, illetve később a pajzsmirigy problémákat és a demencia kognitív tüneteit más szerzők is kapcsolatba hozzák. 

Ezen kívül, úgy tűnik, hogy a depresszió, apátia kapcsán érzelmi funkciókat érintő közös metszete is van a két betegségnek, illetve, hogy a 
pajzsmirigy betegségek és demencia összefüggései időskorban hangsúlyosabbak, de ennek háttere még nem tisztázott. 
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megbízhatóságot jelent), mert a korai diagnózis a reverzibilis demenciáknál a kezelhetőség kulcsa. Potenciálisan 

reverzibilis demenciák kb. 15%-át teszik ki a teljes spektrumnak, leggyakoribb okai pl.: fertőzések 

(neurosyphilis, neuroborreliosis, meningitisek, encephfalitisek, HIV); metabolikus, endokrin eredet 

(vesebetegség, hypothyreosis, májbetegség, cukorbetegség); trauma vagy toxinok (alkohol, drog, nehézfémek, 

koponyatrauma, szubdurális hematóma); érzelmi zavarok (szorongás, depresszió). A demenciák felosztása nem 

egységes, többnyire elsődleges és másodlagos, illetve corticalis és subcorticalis demenciákról beszélünk, de 

ebbe a felosztásba az ún. kevert típusok, mint a vascularis demenciák vagy a fertőzés miatt kialakult demenciák 

nem sorolhatóak be. 

5.6.1. 6.1. Alzheimer-demencia (AD) 

Háttérben jellemző neurodegeneratív változások állnak, mint: 

• β-amiloid és egyéb fehérjék lerakódása az idegsejtek között, szenilis plakkok, 

• Gliasejtek szaporodása; neurofibrilláris változások (kóros Tau-fehérjék) 

• Temporalis és parietalis atrófia (http://www.brightfocus.org/alzheimers/about/understanding/brain-with-

alzheimers.html) 

• idegsejt szám és szinapszis szám csökkenés 

• Másodlagos változások: 

• Helyi gyulladásos folyamatok, 

• Acetilkolin- hiány 

• Bőr fibroblasztok 

• Vér alakos elemei, pl.: trombociták alakváltozása 

Az Alzheimer-kór genetikai modellje elég heterogén, mely szerint a 21. kromoszóma (amyloid prekurzor 

protein); a 14. kromoszóma (presenilin-1 transzmembrán protein) és az 1. kromoszóma (presenilin-2) 

működésében jelennek meg kóros folyamatok. Az in vivo diagnózisok ugyan nem jelzik teljes biztonsággal a 

betegséget, de a genetikai terheltség kapcsán az apoliprotein-E ε4 kimutatásának van szerepe, amely pedig a 19. 

kromoszóma működéséhez köthető. 

Még mindig vannak nem ismert tényezők is a betegség alakulásában, de folyamatosan zajlanak az egyre 

ígéretesebb kutatások ezen a területen. A klinikailag még nem észlelhető fázis évtizedekkel az első tünetek 

megjelenése előtt kezdődhet (az agy mediobasalis temporalis részén). Esetenként a rövidtávú memória 

gyengülése már ekkor megfigyelhető. Ha a neurodegeneratív változások elérik a hippocampust, akkor jelennek 

meg a neuropszichológiai tünetek, mint a tanulás vagy emlékezet zavara, illetve később, ha a betegség érinti a 

temporális, parietális, frontális területeket is, akkor a nyelvi készségek, végrehajtó funkciók és a figyelem zavara 

is bekövetkezik, a mindennapi tevékenységek jelentős korlátozottságát eredményezve. Az enyhe kognitív 

hanyatlás (Mild Cognitive Impairment), a predemencia szakaszában még kevéssé észrevehetőek a kognitív és 

érzelmi változások, így a környezet ezt gyakran depressziónak, vagy visszahúzódásnak minősíti. Ezt az állapotot 

az alvászavarok többnyire tovább súlyosbítják. A demencia és a depresszió differenciáldiagnosztikája ezért 

kiemelten jelentős. A statisztikai adatok szerint az enyhe kognitív hanyatlást mutató személyek kb. 20%-ánál 

egy éven belül diagnosztizálható az Alzheimer–demencia, a diagnózis felállításától számított átlagos túlélési idő 

8-10 év. Minél magasabb iskolai végzettséggel, illetve minél szélesebb körű érdeklődéssel, kognitív kihívásokat 

és új információkat igénylő munkával rendelkezik a személy, annál később jelennek meg a tünetek, illetve a 

betegség annál lassabban progrediál. 

A demencia 3 szakaszát különítjük el: 

• enyhe fokú demencia, 

• középsúlyos és 

• súlyos, előrehaladott demencia. 
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Tünetek: 

• Progrediáló kognitív funkcióvesztések (afázia, apraxia, agnózia, az egzekutív működések zavara) 

• Memóriazavar 

• Az önállóság és a betegségbelátás fokozatos elvesztése 

• Pszichopatológiai tünetek: 

• nyugtalanság, 

• agresszivitás 

• érzékcsalódások 

• Wahn-állapot4 

• emlékezetkiesések 

Neuropatológiai szempontból a betegség 6 stádiumra bontható, melyeket az 1. sz. animáció foglal össze. 

6.28. ábra - 1. animáció: A demencia stádiumai és jellemzésük (Jahn, 2004) 

 

A leggyakrabban alkalmazott neuropszichológiai tesztek (lásd 2. táblázat) elsősorban az epizodikus memóriát 

célozzák meg, mivel többnyire itt fedezhetőek fel korai tünetek. A korai tünetek között jelenik meg az új 

információk megjegyzésének a zavara, az előhívás és felidézés nehezítetté válik mind a verbális, mind a nem 

verbális információk kapcsán, illetve a geometriai formák és az arc felismerése szintén zavart szenved. A 

munkamemória részei közül a központi végrehajtó rész károsodik leginkább, melyet elsősorban a megosztott 

figyelmet igénylő helyzetekben lehet megtapasztalni. A betegség romlását a megosztott figyelmi feladatokban 

                                                           
4 Tévely- vagy Wahn-állapot, a schizofrénia, illetve szerfüggőség egyik tüneteként kerül említésre a leggyakrabban, klinikai képe a mindent 

átható vitális szorongás, kiszámíthatatlanság, pszichomotoros nyugtalanság, az emlékek, érzések, érzetek összemosódása, a valóság 
torzulása, hallucináció együttesében ragadható meg. 
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nyújtott teljesítmény érzékenyen megmutatja. Az azonnali és késleltetett előhívást igénylő feladatokban az AD-s 

páciensek nagy biztonsággal elkülöníthetőek az egészséges, vagy más típusú demenciától szenvedő 

személyektől, 2 illetve 10 perces késleltetés elegendő a teljesítménybeli csökkenés szignifikáns megjelenéséhez. 

Az AD-s betegek az információ kb. 75%-át nem képesek felidézni 15-120 másodpercig tartó késleltetés után. 

6.29. ábra - 2. táblázat: A demencia diagnosztikájában leggyakrabban alkalmazott 

neuropszichológiai tesztek 

 

Az ún. betörő emlékezet jellegzetes hiba a tanulási feladatoknál, azaz a személyek szemantikailag hasonló 

szavakat idéznek fel a tanult szavak helyett. A szemantikus memória is károsodik, ez szavak, kategóriák 

definiálásának nehézségében jelentkezik. Ezekben a helyzetekben a személyek egyre kevésbé absztrakt és egyre 

konkrétabb jellemzőket használnak, majd az idő előrehaladtával ez is egyre nehézkesebbé válik. 
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(http://www.alz.co.uk/) (A megelőzés fontosságáról és gyakorlatiasságáról szól ez a videó: 

(http://www.ted.com/talks/alanna_shaikh_how_i_m_preparing_to_get_alzheimer_s.html) 

A nyelvi zavarok a kezdeti stádiumban nehezen észrevehetőek, általában zavartalannak tűnik ez a funkció, majd 

megjelenik a dysnomia, illetve fluencia problémákkal találkozunk, ezt követi a transzkortikális szenzoros afázia 

(lásd még 5.13. fejezet: A nyelv neurobiológiája és zavarai, afáziák), melynek legfontosabb jellemzője a 

szómegértés zavara. Ez azt jelenti, hogy az utána mondás és a másolás jó szintű, viszont a beteg a kimondott 

szavak értelmével nincs tisztában, a spontán beszédben sok a parafázia (oda nem illő hangegység), íráskor és 

olvasáskor is a beszéddel párhuzamos jelenségek figyelhetőek meg, mivel a szenzoros nyelvterület és a fogalmi 

szféra közötti kapcsolat szakad meg. 

5.6.2. 6.2. Vaszkuláris demenciák (VD) 

A demenciák második leggyakoribb oka. Maga a kifejezés összefoglal több igen heterogén kórképet, melyek 

olyan demenciával járó tünetegyüttesek, ahol az agy állománya keringési zavar miatt károsodott, és ez vezetett 

kifejezett motoros vagy kognitív zavarokhoz a teljesítményben. A leggyakoribb rizikófaktorok e tekintetben: 

magas vérnyomás, hyperlipidaemia, cukorbetegség, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, túlsúly, 

mozgásszegény életmód, szívbetegségek. A diagnosztikus kritériumok gyakran nem jelentenek elég támpontot a 

gyakorlatban, patofiziológiájuk csak részben tisztázott. AZ AD-hez képest különbség a hirtelen megjelenés és a 

szigetszerű mintázat a kognitív képességromlás tekintetében, ezért a lokalizáció és a léziók mérete meghatározó 

a betegség kapcsán. Jellegzetes tünetként többnyire afázia, ataxia, vizuális deficit, dysarthria jelentkezik. A 

figyelem, a koncentráció romlása éppúgy, mint a pszichomotoros romlás általában jelentősebb, mint az AD-s 

betegeknél, illetve gyakori kísérő jelenség a zorongás. A romlás a VD esetében nem progrediál, vagy nem olyan 

gyorsan, mint az AD-nál, illetve viszonylag kisebb a romlás mértéke, mintázatában inkább lépcsőzetes. A VD 

esetében három altípust különítenek el: 

• multi-infarktusos demencia (többszörös corticalis és subcortikális agyi infarktus, hirtelen alakul ki, pl. 

szélütés után): motoros vagy szenzoros kiesések jelentkeznek, a megjelenő kognitív deficitek attól függően 

változhatnak, hogy melyek az érintett területek, a tünetek gyakran reverzibilisek, előfordul, hogy az állapot 

stagnál, nem változik vagy lassan progrediál); 

• post-stroke demencia: hasonlít az előzőhöz lefolyás és megjelenés tekintetében, ha corticalis a sérülés, az 

többnyire nem romlik, ha subcorticalis a sérülés, akkor a tünetek dysexecutive szindrómaként5 jelennek meg); 

• subcortickalis VD (itt a fent említett subkortikális sérüléshez hasonló a tüneti kép, amely lassan progrediál). 

70 év feletti betegeknél gyakran a különféle demenciák együttesen fordulnak elő, amely még inkább nehezíti a 

diagnosztikát és a kezelést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a VD páciensek zavarai inkább a végrehajtó 

funkciókat érintik, és kevésbé a verbális, ill. hosszú távú emlékezetet. 

5.6.3. 6.3. Frontotemporális demencia (FTD) 

A frontális és frontotemporális agyi területek fokális leépülése, mely érinti a neocortexet és a subcorticalis 

területeket, kifejezetten a gyrus temporális superior területén, és gyakran a hippocampust is. Gyakori, hogy 65 

éves kor előtt is jelentkezik. Az AD-hez képest ebben a kórképben nincs kolinerg deficit és a 19-es kromoszóma 

változásai sem jelentenek rizikót. Összességében 3 klinikai szindróma tartozik ide: a frontotemporális demencia 

magatartásvariáns (FTD); az ún. szemantikus demencia és a primér progresszív afázia. Az utóbbi kettő esetében 

a nyelvi képességek zavara áll előtérben, a többi kognitív terület és a személyiség változása viszonylag ritka, az 

atrófia fokális, és így jól elkülöníthető és diagnosztizálható. A szemantikus demencia esetében a szavakra nem 

emlékszik a személy, szótalálási nehézséggel küzd, ismétlődő frázisokat használ, és az általános 

felfogóképesség is károsodik. A primér progresszív afázia, ahogyan a neve is mutatja, lassú, progrediáló 

afáziával jellemezhető, míg a többi kognitív funkció relatíve megtartott. Az FTD magatartásvariánsának 

(frontális lebeny leépülése) két csoportját lehet elkülöníteni, az egyikben a gátlások eltűnnek, az 

impulzuskontroll elvész, aszociális, agresszív, sztereotipizált és ritualizált viselkedések válnak dominánssá. A 

másik típusra a kedvetlenség, apátia, passzivitás, visszahúzódás a jellemző, melyet néha nyugtalan, gyanakvó 

epizódok szakítanak meg. 

                                                           
5A kivitelezés és megvalósítás zavara, mely a problémamegoldó gondolkozásban, a tervezésben, belátáshiányban, kritikátlanságban és 
hasonló magatartászavarokban nyilvánul meg. 
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FTD-re jellemző további pszichopatológiai jelenségek: mentális rigiditás; hiányzó vagy nem odaillő érzelmi 

reakciók; hiányzó empátia; szexuális gátlások hiánya; hipomániás epizódok; túlzott viccelődés; elhanyagolás; 

hiperoralitás; csekély betegségbelátás; csökkent ítélőképesség, a végrehajtó működések zavara, amelyben 

jellemző a perszeveráció, a tervezett cselekvések kudarca; a fogalomalkotás deficitje leginkább a konkretizáció 

jelenségében ragadható meg; a verbális és nem verbális fluencia egyaránt csökkent; csökkent a belátási 

képesség, ahogyan a szelektív figyelem és munkamemória is. 

5.6.4. 6.4. Parkinson-kór (PD) 

A Parkinson-kór a leggyakoribb neurológiai betegség, eredete nem ismert, annak ellenére, hogy sokat vizsgált 

terület, és sokat tudunk a progresszív, idegrendszeri leépülés eme formájáról. A 60 év feletti lakosság 1-2%-át 

érinti, 85 év felett kb. 2-3% az arány, a tünetek elsősorban a motoros zavarokat, a mozgásfunkciókat érintik, de 

a mentális zavarok is részei a tüneteknek. A Parkinson-kór és a Parkinson-szindrómák elkülönítése a kezelés 

szempontjából fontosak. Parkinson-kórról akkor van szó, ha Lewy-testek találhatóak a substantia nigrában, más 

agytörzsi magvakban, ennek következményeként a nigrostriatalis rendszer degenerációja is megkezdődik. 

Mindez a basalis ganglionokban a dopaminszint csökkenését eredményezi, ez pedig a cortex és a basalis 

ganglionok közötti finoman hangolt feedback-körök működését rontja. A diagnosztika a mai napig nem 

egyszerű, többségében a három motoros alaptünetből, kettő együttes előfordulása szükséges (nyugalmi tremor, 

rigor, akinézis/hipokinézis (spontán, akaratlagos mozgások lassulása) emellett még jellegzetes tünetek a 

poszturális instabilitás (TRAP), bradykinesia (a kezdő és kivetelező mozgások lassulása), apró léptű járás, 

mimikaszegénység, lefagyás, mozgásindítási hezitáció, a tünetek többnyire aszimmetrikusak, a végtagok 

együttmozgása nem tud megvalósulni. PD korai szakaszában figyelhető meg a figyelem és a végrehajtó funkció 

zavara, majd előfordul a memória zavara (szegényes előhívás), nyelvi zavarok, halk, monoton beszéd, 

neuropátiás fájdalmak, szexuális diszfunkció, illetve jellemző még a verítékezés, fokozott nyálfolyás. PD 

kapcsán is megjelenhet kognitív deficit, elsősorban a subcorticalis demenciához hasonló formában. A képet 

színezi a PD talaján kialakuló depresszió is, illetve gyakori alvászavar, mely súlyosbítja a kognitív tüneteket. 

Vizuális hallucináció is előfordulhat, melyek az AD-hoz képest élénkebbek, életszerűbbek és komplexebbek, 

méretben a szereplők megfelelnek a valóságnak, bár gyakoribbak a félreazonosítások, viszont üldöztetéses 

képzetek ritkán fordulnak elő. 

Parkinson-szindrómáknak nevezzük azokat a betegségeket, amelyekben a PD tünetei megjelennek, ilyen pl. a 

Lewy-test betegség, amely az AD után a második leggyakoribb demenciabetegség, bár itt a memóriadeficit nem 

az első tünet és többnyire fluktuál, ugyanakkor a hallucináció, mint tünet visszatérő jelenség a PD motoros 

tünetei mellett. Itt jegyeznénk meg, hogy Parkinson-kór és Alzheimer-kór gyakran fordul elő együttesen is. A 

teljesség kedvéért említjük, hogy vannak olyan Parkinson-szindrómák, amelyekben nem degeneratív okból 

alakul ki a tünetegyüttes, pl: antipszichotikumok mellékhatása miatt. 

5.6.5. 6.5. Demencia, depresszió és szorongásos zavarok 

A korábban depresszív pszeudodemenciának nevezett zavart ma már inkább a depresszió demencia-

szindrómájaként említik. Idős személyek esetében a depresszió gyakori, prevalenciája 20-70%. A 

leggyakrabban megjelenő kognitív tünetek a tanulást, emlékezetet, végrehajtó (executive) funkciókat, figyelmet 

érintik. A differenciáldiagnosztikát a tünetek átfedésén kívül az is nehezíti, hogy depresszió esetében is 

kialakulhatnak neuronális elváltozások, pl. hippocampalis változások a glukokortikoidok túlzott jelenléte miatt, 

melyek azonban a depresszió kezelésével reverzibilisek is lehetnek. 

A depressziós személy teljesítménye a különféle neuropszichológiai tesztekben hangulati ingadozást mutat, így 

a hosszmetszeti vizsgálatok jelentősége kiemelt, bár a mentális állapotok hullámzására folyamatosan érdemes 

figyelmet fordítani. A kognitív funkciókban bekövetkező negatív változások önmagukban lehetnek depressziót 

kiváltó tényezők, így ritkán fordul elő, hogy nem észlelünk hangulati változásokat kognitív diszfunkciók esetén. 

A depresszió kezelésére használt egyes gyógyszerek (antikolinerg szerek) szintén okozhatnak kognitív 

tüneteket, így az összemosódás esélye ekkor is jelentős, bár a megjelenő tünetek többsége ekkor reverzibilis. 

A megjelenő kognitív és hangulati változásoknak lehet közös eredete is (pl. hypothyreosis). Ha komorbid 

zavarként jelenik meg a depresszió és a demencia, akkor többnyire erősítik egymást. Krónikus betegségek és az 

azzal együtt járó korlátozottság szintén okozhatnak depressziót, kiemelném ezek közül a fájdalmat, mint tünetet 

és magát a krónikus fájdalmat. 

A depressziónak és a szorongásnak is lehetnek egymást átfedő vagy erősítő tünetei. Ezeket gyakran még a 

szakemberek is egyszerűen az időskor számlájára írják, természetesnek veszik, így kezelésük is elmarad. 
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Parkinson-kórban a depresszió (dPD) megjelenésének prevalenciája 2,7-90%, depresszió megjelenése esetén az 

idegrendszeri tünetek is súlyosabbak, és a beteg életminőségét is nagymértékben befolyásolják. Ennek ellenére 

nem rendelkezünk egyértelmű kezelési protokollal, és az sem egyértelmű, hogy depresszió megjelenése 

organikus eredetű, reaktív depresszióról van-e szó, vagy mindkettőről. Önmagában a diagnózis, a betegséggel 

járó veszteségek is lehetnek kóroki tényezők, de vizsgálatok azt mutatják, hogy több más eltérés mellett, pl. 

jelentősebb a dopaminerg neuronok degenerációja a ventrális mesencephalonban a depressziós PD-betegeknél, 

mint a nem depressziósoknál. A PD organikus hátterének három összefüggésrendszere a szubkortikális magok 

és a frontális lebeny; a corticostriatális-thalamo-cortikális és basotemporális limbikus rendszer, valamint a 

szerotoninerg, noradrenerg és dopaminerg mechanizmusok diszfunkcióját öleli fel. 

Az alvászavarok megjelenése a normál idősödési folyamatok velejárója, azonban ha korai reggeli ébredés 

jelentkezik, vagy gyanítható az ASPS6, akkor a depresszió lehetőségét ki kell vizsgálni, mivel ez a tünet az egyik 

biológiai előrejelzője az endogén depressziónak. 

A depresszió kapcsán kiemelten fontos, hogy az idős személy életkorából és életciklusbeli feladatából7 adódóan 

is számos veszteségélményt él meg, melyek folyamatos alkalmazkodással és pszichés feldolgozással járnak. A 

veszteség feldolgozásának depresszív fázisát, mint az elfogadáshoz vezető természetes utat, ennek megfelelően 

kell diagnosztizálni, kezelni és nem szabad összetéveszteni a depresszív zavarral. A veszteségekre adott 

reakciók támpontot adnak a depresszióra prediszponáló érzelmi reakciókra nézve, ami azért fontos, mert a 

feldolgozatlan veszteség, valóban egyenes út lehet a klinikai depresszió felé. 

A szorongás és a depresszió szerepe számos szomatikus betegség (pl. kardiológiai betegségek) lefolyásában és 

kialakulásában bizonyított, a morbiditást és mortalitást egyaránt befolyásolják, így felismerésük és kezelésük 

kiemelten fontos. 

5.7. 7. Demenciák neuropszichológiai tesztelése 

A demenciák kórismézésének, kezelésének és gondozásának Pszichiátriai Szakmai Kollégium által kidolgozott 

irányelvei, egyes tesztek bemutatása az alábbi oldalon tekinthető meg: 

(http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=741). A neuropszichológiai tesztek elvégzésének 

alapvetően három célja van: a korai diagnózis felállítása; differenciáldiagnózis kialakítása; és az állapot 

változásának tesztelése, a progresszió vagy az alkalmazott terápiák hatásának mérése. Lényeges, hogy a tesztek 

amennyire csak lehetséges könnyen és gyorsan elvégezhetőek és kiértékelhetőek legyenek, és minél 

alacsonyabb költséggel járjanak, illetve, hogy a beteg számára se legyen megterhelő, fárasztó a mérések 

elvégzése. Fontos továbbá, hogy az alkalmazott tesztek megbízhatóak legyenek és a kognitív képességek széles 

körét fedjék le. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhányat a legfontosabb tesztek közül 

(nem térünk ki a 3. táblázatban szereplő összes tesztre). 

5.7.1. 7.1. A Mini Mental State (MMS) 

A Mini Mental State az egyik leggyakrabban alkalmazott teszt a demenciák szűrésére, összesen 10 részből áll, 

méri az idői-téri orientációt, a figyelmet, a megjegyző és felidéző képességet, a munkamemóriát, a gyors 

asszociációk képességét, a megnevezési, analizáló és szintetizáló képességet, a nyelvi feladatokat, az írás és 

olvasási készséget. További előnye, hogy nagyon gyors, átlagosan 10 perc alatt elvégezhető, magyar és 

nemzetközi standarddal egyaránt rendelkezik. (A teszt megtekinthető a 

(http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=741) vagy a 

(http://www.iranyelvek.hu/iranyelvek/old/all/Pszichiatria/A%20demencia%20korismezese,%20kezelese%20es

%20gondozasa.pdf) oldalakon, mindkettőnek a 3.2. mellékletében). 

5.7.2. 7.2. Módosított MMS 

Szélesebb körű információt nyújt, mint az MMS, de rosszabbul differenciál az egészséges és az enyhén demens 

betegek között. Inkább alkalmas a közepesen és a súlyosan demens illetve egészséges személyek közti 

                                                           
6ASPS: advanced sleep phase syndrome, amikor a személy este hét-nyolc órakor nem tud ébren maradni, de hajnali három-négy órakor már 
képtelen tovább aludni. 
7A személyiség és személyiségfejlődés kapcsán Erikson (1991) pszichoszociális életciklus szemléleten alapuló modelljére utalunk, melyről 

részletesen a 6.1. fejezet szól. Az időskori életfeladatokat a fizikai változások (érzékszervi, kognitív változások), szociális körülmények 
változása (nyugdíjazás, özvegység) és az érzelmi, pszichológiai tényezők kölcsönhatása alakítja együttesen, az ebből fakadó krízis két 

pólusa: az én-integritás és a kétségbeesés. Az integritás érzése magában hordozza a korábbi életszakaszokkal való elégedettséget, annak 

elfogadását és egészlegességét. A kétségbeesés akkor jelenik meg – az identitáskrízis másik végpontjaként –, ha a személy azt éli meg, hogy 
elvesztegette az életét, nincs már elég ideje változtatni, elégedetlen életútjával és fél a halál bekövetkeztétől. 
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különbségtételre. A teszt további korlátja, hogy az iskolázottsággal növekednek a pontok, az életkorral 

csökkennek, illetve nagyban befolyásolják a kulturális különbségek is az eredményeket, így összességében egy 

hosszabb időt igénybe vevő és mégis kevesebb információt szolgáltató tesztről van szó. 

5.7.3. 7.3. Óra rajzolási teszt 

Az óra rajzolási teszt szintén egy gyors mérőeszköz a demenciatesztek sorában. 

6.30. ábra - 1. ábra: Órarajzolási teszt (Sunderland, 1989) 

 

(http://www.iranyelvek.hu/iranyelvek/old/all/Pszichiatria/A%20demencia%20korismezese,%20kezelese%20es

%20gondozasa.pdf) 3.7. sz. melléklete) A teszt korai stádiumban is képes mérni, nagy előnye, hogy a páciens 

akkor is végre tudja hajtani a feladatot, ha afáziás, illetve jó támpontokat ad a vizuális, téri funkciók épségéről 

is. Ugyanakkor többféle értékelési metódusa is van, nem standardizált és úgy tűnik számos tekintetben 

korlátozott eredménnyel szolgál, ezért Royall (1998) kidolgozta a teszt továbbfejlesztett változatát, a CLOX-

tesztet. 

5.7.4. 7.4. CLOX: Executive Óra Rajzolási Feladat 

CLOX – az első feladatnál egy előre megadott kör mellé kell hagyományos, számlapos, mutatós órát rajzolnia a 

személynek megadott instrukció alapján, amely szerint a feladat az, hogy 1 óra 45 percet mutasson az óra. 

CLOX 2 A vizsgálatvezető megadott módon rajzol egy órát, mutatókkal, nyíllal a mutatók végén, és kéri a 

személyt, hogy másolja le azt a megadott órát a lap jobb alsó sarkába. 

(http://jnnp.bmj.com/content/64/5/588/F1.large.jpg) Ez a különbségtétel a feladatokban azért fontos, mert 

vannak olyan AD-ben szenvedő személyek, akik képesek megrajzolni maguktól az órát, de nem képesek a 

másolásra, illetve vannak olyan minőségi különbségek a demencia típusok között is, amelyeket ennek a tesztnek 

a pontozási sémája meg tud különböztetni. Az egzekutív azaz végrehajtó funkciók olyan különbségeit is érzékeli 

az első feladat, mint a célkiválasztás, tervezés, szelektív figyelem, vagy az önmonitorozás a feladat végrehajtása 

közben. Ez a rész megmutatja a személy teljesítményét egy új, kétértelmű feladathelyzetben, és ő dönt szabadon 

számos olyan kérdésben, mint pl. az óra alakja, típusa (ébresztőóra, falióra stb.), mérete, számozása, mutatók 

formája. Ezen kívül a mozgás kezdeményezése, kivitelezése szintén kialakítja a feladat végrehajtásának 

mintázatát. Éppen ilyen fontos azt is megfigyelni, hogy a beteg mit nem csinál a feladat végrehajtása közben, 

hiszen az instrukció össze is zavarhatja. A két teszt pontszámai közti különbség megmutatja, hogy mennyiben 

érintett a jobb félteke (ekkor mindkét részfeladat pontszámai érintettek) és mennyiben a frontális területek (ez 

jobban érinti a CLOX 1 teljesítményt) segítve a depresszió okozta kognitív deficitek, és a különböző 

demenciatípusok közti különbségtételt is. 
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5.7.5. 7.5. Addenbrooke’s Kognitív Vizsgálat 

(http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/psych/pdf/mellekl1.pdf) 

Az Addenbrooke-teszt egy kb. 25 perc alatt elvégezhető, jó szűrőmódszer, amely magában foglalja a MMS-t, 

érzékeny az amnesztikus szindrómákra, az izolált frontális és nyelvi deficitekre. Méri az orientációt; a mentális 

hatékonyságot, koncentrációt és figyelmet; epizodikus és szemantikus memóriateljesítményt; verbális fluenciát, 

fonémikus és szemantikus kategorizációt;8 nyelvi készségeket (megnevezés, beszédértés, hallás utáni ismétlés, 

olvasás); vizuális-térbeli konstrukciót, kivitelezést. 

5.7.6. 7.6. Mattis Demencia Becslő Skála 

Elterjedt mérőeszköz, amely leginkább az Alzheimer-demenciára érzékeny, a skálák közül is legkifejezettebben 

a memória alskála. A konstrukció alskála a vaszkuláris demenciára és Parkinson – kórra; az iniciáció-

perszeveráció alskála az FTD és Huntington betegségekre képes hatékonyan rámutatni. 

6.31. ábra - 3. táblázat: A demencia állapotrögzítésére és -követésére ajánlott tesztek 

(Tariska, 2002) 

                                                           
8Fonémikus kategóriák esetében pl.: fonémikus parafázia történik, ha egy közlésegységben valamelyik fonéma realizációja helyett egy 

másik fonéma realizációja jelenik meg, a fonémikus fluencia mérésekor a feladat az, hogy a személy egy adott betűvel mondjon minél több 

szót; szemantikus kategóriákat érintő feladat pl. minél több elemet megnevezni egy adott szemantikus kategórián belül, mint állatnevek 
felsorolása. 
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Fontos hangsúlyozni, hogy a neuropszichológiai tesztek a teljes kivizsgálás részét képezik, nem önmagukban és 

nem kizárólagosan használjuk őket. A mérőeszközök csak egy részét adják a szakmai protokollban is szereplő 

teljes diagnosztikai és kezelési, gondozási folyamatnak, amelyet a társszakmák szorosan együttműködő teamjei 

tudnak megvalósítani. 

5.7.7. Tesztkérdések 

1. Mikortól mérhető a kognitív teljesítménycsökkenés az öregedés folyamata alatt? (C) 

A. Az élet harmadik évtizedében. 

B. Az élet második évtizedében. 

C. Az élet második és harmadik évtizedében. 

D. Az élet ötödik évtizedétől. 
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2. Mi történik a neuronnal az öregedés alatt? (B) 

A. Elpusztul a sejttest. 

B. Sorvad a sejttest, az axon és a dendritek 

C. Csak a dendrit fa sorvad 

D. Csak az axon sorvad. 

3. A cortex sejtjei között az öregedés során lerakodó plakkok miből állnak? (A) 

A. béta-amiloid 

B. alfa-amiloid 

C. gamma-amiloid 

D. neurospecifikus enoláz 

4. Mi az időskori kognitív hanyatlás első jele? (B) 

A. Az epizódikus memória előhívó része károsodik. 

B. Az észlelési folyamatok lassulása. 

C. A felismerő memória kiesése. 

D. A kognitív funkciók minden szintjén bekövetkező diszfunkció. 

5. 70 éves kor körül a szagérzékelésben milyen drasztikus változás következik be? (A) 

A. A szagfelismerés és azonosítás változása. 

B. Szagillúziók és hallucinációk megjelenése. 

C. Csak a szagfelismerés károsodik, a szagok azonosítása nem. 

D. Csak a szagok azonosítása esik ki, a szagfelismerés nem. 

6. A szagló funkció jelentős kiesése mely betegségekben jelenik meg? (D) 

A. Huntington-kór 

B. Parkinson-kór 

C. Alzheimer-kór 

D. Alzheimer-kór és a Parkinson-kór 

7. Az időskori látásromlásnak milyen negatív hatásai lehetnek? (B) 

A. Növelheti a hajlamot a vizuális hallucinációkra. 

B. Növelheti a hajlamot a dezorientációra, vizuális hallucinációra, társadalmi elszigetelődésre. 

C. Memóriazavart okoz, hiszen az emberi kognitív funkció 90 %-át a látás teszi ki. 

D. Elősegítheti a frontotemporális lobáris degeneráció kialakulását. 

8. Mit mér a Mini Mental State teszt? (A) 
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A. Méri az idői-téri orientációt, a figyelmet, a megjegyző és felidéző képességet, a munkamemóriát, a gyors 

asszociációk képességét, a megnevezési, analizáló és szintetizáló képességet, a nyelvi feladatokat, az írás 

és olvasási készséget 

B. Méri az idői-téri orientációt, a figyelmet, a munkamemóriát, a gyors asszociációk képességét, a 

megnevezési, analizáló és szintetizáló képességet, a nyelvi feladatokat, az írás és olvasási készséget. 

C. Méri a munkamemóriát, a gyors asszociációk képességét, a megnevezési, analizáló és szintetizáló 

képességet, a nyelvi feladatokat, az írás és olvasási készséget. 

D. Méri a figyelmet, a megjegyző és felidéző képességet, a munkamemóriát, a gyors asszociációk 

képességét, a megnevezési, analizáló és szintetizáló képességet, a nyelvi feladatokat, az írás és olvasási 

készséget. 

9. Mit mér az Addenbrooke Kognitív Vizsgálat teszt? (B) 

A. Expresszív és szenzoros afáziák különböző fajtáját. 

B. Az orientációt; a mentális hatékonyságot, koncentrációt és figyelmet; epizodikus és szemantikus 

memóriateljesítményt; verbális fluenciát, nyelvi készségeket; vizuális-térbeli konstrukciót, kivitelezést. 

C. A deklaratív epizodikus és szemantikus memóriát. 

D. Executive diszfunkciókat. 

10. Mennyi az időskori depresszió prevalenciája? (B) 

A. 50%. 

B. 20-70% 

C. 80% 

D. 10-20% 

11. A prospektív emlékezetre igaz (B) 

A. más néven forrásemlékezetnek nevezzük 

B. a mindennapi hatékony működésben jelentős szerepe van 

C. az időmúlás szubjektív észlelésének javulása befolyásolja 

D. a napi rutin nem befolyásolja működését 

12. Az időskori alvási problémák tekintetében releváns tényező: (A) 

A. az életkorral járó negatív életesemények érzelmi hatása 

B. az alvási struktúra és cirkadián ritmus változatlansága 

C. a személyre korábban is jellemző REM-fázis állandó hosszúsága 

D. az aktív munkával töltött évek száma 

13. Nem tartozik a vaszkuláris demenciák közé: (D) 

A. multi-infarktusos demencia 

B. subcorticalis demencia 

C. post-stroke demencia 

D. Alzheimer-demencia 
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14. ASPS (advanced sleep phase syndrome)-re jellemző: (C) 

A. jellegzetes biológiai előrejelzője a reaktív depressziónak 

B. a szindrómára jellemzően hajnali három-négy órakor tud elaludni a személy 

C. a szindrómára jellemzően hajnali három-négy órakor már nem tud tovább aludni a személy 

D. az időskorban gyakori éjjeli felébredések jellemzője ez a szindróma 

15. Az olvasás esetében releváns tény időskorban: (D) 

A. a hallás és látás egyaránt kiemelt az olvasás képességében 

B. az információfeldolgozás szerepe kiemelt, ám ebben a munkamemóriának nincs jelentősége 

C. könnyebben megy időskorban az olvasott információk integrálása, mint fiatalkorban 

D. időskorban az olvasás kapcsán az információk érzelmek mentén való szelektálása tipikus 
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6. 6.f. Stroke betegség neuropszichológiai tünetei és 
rehabilitációja. – Albu Mónika [Szakmai lektor: Kéri 
Szabolcs] 

6.1. 1. Stroke meghatározása és prevalenciája 

A központi idegrendszer megfelelő működését számos cerebrovaszkuláris eredetű probléma befolyásolhatja. A 

nyugati világban a cerebrovaszkuláris betegségek a leggyakoribb halálozási és rokkantságot okozó betegségek 

között szerepelnek, amelynek következményei igencsak súlyosak lehetnek (ld. 1. videó). 

1. videó: Jill Bolte Taylor, agykutató TED előadása, amelynek során az előadó elmeséli, hogy agyvérzése után a 

különböző agyi funkciói (mozgás, beszéd, éntudata), hogyan változtak meg, és hogyan sikerült felépülnie a 

stroke után. (http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html) 

 

1. videó: Jill Bolte Taylor, agykutató TED előadása, amelynek során az előadó elmeséli, hogy agyvérzése után a 

különböző agyi funkciói (mozgás, beszéd, éntudata), hogyan változtak meg, és hogyan sikerült felépülnie a 

stroke után. 

A stroke az agy akut vérkeringési zavara következtében alakul ki, neurológiai tünetekkel jár. Stroke a második 

vezető halálok világszerte, még a fejlett országokban is a 3. helyen található (World Health Organization 

[WHO], 2003). 

Ugyanakkor a stroke nagyobb mértékben eredményez rokkantságot, mint elhalálozást, ugyanis a túlélők 

legalább 30 százalékának nem teljes a felépülése, ezért további tartós segítségre szorulnak mindennapi életük és 

tevékenységük során (Freitas, Bezerra, Maulaz, Bogousslavsky, 2005). Világszerte az agyi érbetegségek jelentik 

a második leggyakoribb hosszú távú rokkantságot eredményező betegséget a 60 év fölötti személyek esetében 

(WHO, 2003). 

A stroke leggyakoribb típusa az agyi infarktust okozó iszkémiás stroke, amely általában atheroszklerózis talaján 

alakul ki (67-81%). Az elsődleges intrakraniális vérzések (haemorrhagiás stroke) körülbelül a stroke betegek 7-

20%-ában alakulnak ki (Feigin, Lawes, Bennett, Zorowitz, Anderson, 2009). A stroke klinikai megjelenési 

formáit nagymértékben meghatározzák az akut, fokális neurológiai tünetek. Ugyanakkor, később más klinikai 

tünetek is jelentkezhetnek pl. depresszió, vagy demencia. 

A stroke betegek körülbelül kétharmada rendelkezik jól ismert rizikófaktorokkal. Ezeknek a rizikófaktoroknak 

egy része befolyásolható (pl. magas vérnyomás, szívbetegségek, diabetes mellitus, hiperlipidémia, dohányzás, 

elhízás, alkohol abúzus, orális fogamzásgátlók), és vannak nem befolyásolhatóak (pl. életkor, nem, faj, 

örökletesség), valamint új potenciális rizikófaktorokat (pl. fibrinogének, fertőzések/gyulladások) is leírtak 

(Freitas, Bezerra, Maulaz, Bogousslavsky, 2005). 

A stroke betegek átlagos életkora 70 év a férfiak esetében és 75 év a nőknél. A cerebrovaszkuláris betegségek 

több mint fele a 75 év fölötti populációban fordul elő (Feigin és mtsai., 2009). 

A kisebb, nem stratégiai lokalizációjú, tünetet nem okozó, vagy maradványtünet nélkül gyógyuló 

cerebrovaszkuláris léziók multiplex formában, vagy ismételt stroke esetén kumulatív módon eredményeznek 

sokkal súlyosabb tüneteket. 

Etiológiától függetlenül, így a stroke esetén is a vaszkuláris léziók viselkedéses tüneteit meghatározza a sérülés 

lokalizációja. 

6.2. 2. A stroke neuropszichológiai tünetei 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
images/chapter06/c06f_anim001.mp4
images/chapter06/c06f_anim001.mp4
images/chapter06/c06f_anim001.mp4


 6. Személyiség, társas kapcsolatok  

 1499  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A stroke neuropszichológiai tünetei elsősorban a lézió lokalizációjától függenek. Az érintett sérült agyi terület 

változhat a beteg egyéni vaszkuláris szerveződésétől függően, ugyanakkor a stroke típusa is befolyásolhatja: 

míg az iszkémiás stroke viszonylag stabilabb mintázatú, az adott ér ellátási területének megfelelő meghatározott 

sérülést eredményez, addig a vérzéses stroke nem követi az anatómiai ellátási területeket (pl. az állományvérzés 

elsősorban az agyféltekéket, vagy a mély agyi struktúrákat, így például a talamuszt és a bazális ganglionokat 

érinti). 

Az agy fő érellátási területeinek megfelelő felosztása csak részben egyezik meg a funkcionális idegi körök és 

hálózatok alapján történő felosztásával. Ennek következtében a neuropszichológiai szindrómák csak ritkán 

figyelhetőek meg tiszta formájukban, mivel több funkcionális rendszer is érintett lehet egyszerre (ld. 1. 

táblázat). 

6.32. ábra - 1. ábra: Stroke után kialakuló leggyakoribb neuropszichológiai zavarok. 1. 

terület: prefrontális kéreg; 2. terület: bal és jobb oldali agyféltekék; 3. terület: 

poszterior okcipitális) kéreg; 4. terület: középvonali struktúrák (limbikus és 

paralimbikus területek) 

 

A stroke után jelentkező neuropszichológiai tünetek részletes bemutatása meghaladja a jelen fejezet kereteit, 

ezért elsősorban a különböző agyi területekhez (ld 1. ábra) asszociálódó tipikus neuropszichológiai tüneteket 

mutatjuk be, majd a stroke után jelentkező főbb neuropszichológiai zavarok néhány rehabilitációs aspektusa 

kerül leírásra. 

6.5. táblázat - 1. táblázat: Körülírt vaszkuláris területeken jelentkező stroke után 

megfigyelhető neuropszichológiai tünetek (Carota, Ptak, Schnider , 2005 alapján) 
 

Cerebrális artériák Neuropszichológiai tünetek 

   

Jobb oldal Bal oldal Bilaterális léziók  
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Cerebrális artériák Neuropszichológiai tünetek 

   

Arteria cerebri anterior (ACA) 

Kortikális infarktus Abulia vagy akinetikus 

mutizmus 
Abulia vagy akinetikus 

mutizmus; transzkortikális 

motoros afázia 

Abulia vagy akinetikus 

mutizmus; érzelmi 

inkontinencia, eufória, 

tükörírás; „kapaszkodó” 

mozgás 

Corpus callosum és 

caudatus infarktus 
    Callosum diszkonnekciós 

tünetei (baloldali 

ideomotoros apraxia, bal 

kéz agráfia, egyoldali 

taktilis anómia, jobboldali 

konstrukciós apraxia, 

kétoldali keresztezett 

pszeudoneglekt, idegen-

kéz tünet 

Arteria cerebri media (ACM) 

Teljes ACM felszíni 

területe 
Bal oldali neglekt; 

anosodiaphoria; 

konstruktív és öltözködési 

apraxia; akut zavart 

tudatállapot; szenzoros 

aprozódia 

Globális vagy Broca 

afázia; ideomotoros 

apraxia 

  

ACM felső vagy első része Bal oldali neglekt; 

diszprozódia; 

anozognózia; akut zavart 

tudatállapot 

Mutizmus amely Broca 

afáziává alakulhat; bucco-

linguo-faciális apraxia 

  

ACM alsó vagy hátsó 

része 
Bal oldali neglekt; 

konstruktív apraxia; 

delirium vagy akut zavart 

tudatállapot; szenzoros 

aprozódia 

Wernicke / 

vezetéses/globális afázia 
  

Orbitofrontális agyi ér Kritikátlanság; spontán 

konfabuláció; téveszmék 
Kritikátlanság; spontán 

konfabuláció; 

transzkortikális motoros 

afázia 

Tervezési képesség 

elvesztése, utilizációs és 

imitációs viselkedés, fogó 

reflex, perszeverációk, 

gyenge absztrakció és 

kategorizáció, csökkent 

mentális flexibilitás, apátia 

és abulia 

Arteria precentralis „Frontális” neglekt Transzkortikális motoros 

afázia és kinetikus 

apraxia; globális afázia 

hemiparézis nélkül; afémia 

vagy tiszta beszédapraxia; 

transzkortikális szenzoros 

afázia; agráfia akalkuliával 

vagy akalkulia nélkül 

  

Arteria parietalis anterior Bal oldali neglekt Akut vezetéses afázia 

ideomotoros apraxiával 

vagy nélküle, anómia, 

akalkulia vagy agráfia 

  

Arteria parietalis posterior Kioltás; téri-vizuális és 

vizuo-konstruktív 

diszfunkciók 

Wernicke afázia; 

Gertsmann szindróma; 

ideomotoros apraxia; 
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Cerebrális artériák Neuropszichológiai tünetek 

   

anómikus afázia; 

fonológikus agráfia 

Arteria angularis Téri neclekt; kioltás; 

aszomatognozia; téri-

vizuális és vizuo-

konstruktív diszfunkciók 

Gertsmann szindróma; 

transzkortikális szenzoros/ 

anómikus/ Wenicke afázia 

Bálint szindróma, néha 

anterográd és részleges 

retrográd amnéziával 

társulva 

Arterie temporales Bal téri neglect; bal oldali 

kioltás; konstrukciós 

apraxia; zavart 

tudatállapot; mániás 

tünetek; expresszív 

instrumentális amúzia 

Wenicke afázia; dallam 

vagy ritmus észlelési 

nehézségek 

Kérgi süketség; idői 

illúziók; tiszta szó-

süketség 

Nucleus caudatus Afázia; abulia, akinezia, 

diszexekutív tünetek; 

felidézési nehézségek; 

szélsőséges 

hangulatváltozások 

Neglekt; abulia, akinezia, 

diszexekutív tünetek; 

felidézési nehézségek; 

szélsőséges 

hangulatváltozások 

Demencia 

Striatocapsularis infarktus Motoros és téri-vizuális 

neglekt (jó prognózis); 

vizuális emlékezeti 

zavarok 

Transzkortikális motoros 

afázia (jó prognózis); 

anómia; verbális 

emlékezeti zavarok 

  

Arteria cerebri posterior (ACP) 

ACP felszíni területe Neglekt; konstrukciós 

apraxia; topoagnózia 
Alexia agráfia nélkül és 

szín anómia/ szín 

agnózia/achromatopszia; 

Gertsmann szindróma 

része; vezetéses/ 

anómikus/ transzkortikális 

szenzoros afázia; vizuális 

agnózia; amnézia 

Inferior infarktusok: 

amnézia; prozopagnózia; 

„ventrális” agnózia 

Superior infarktusok: 

Bálint szindróma; téri 

zavarok; „dorzális” 

agnózia 

6.2.1. 2.1. Prefrontális sérülések 

Míg a frontális lebeny hátsó részének a sérülése motoros tüneteket eredményez, addig a frontális lebeny első 

részének a károsodása gyakran kognitív zavarokat eredményez. A prefrontális kéreg komplex szerkezetű, és 

nagymértékű funkcionális különbséget mutatnak a laterális, orbitális és mediális részei, amelyhez a funkciók 

növekvő absztrakciós szintje társul a frontális pólus felé haladva. 

A prefrontális lebeny fontos szerepet játszik a tevékenységek tervezésében, kezdeményezésében és 

monitorozásában, a koncentrációban, ugyanakkor eléggé flexibilis ahhoz, hogy folyamatosan integrálja a 

viselkedés szempontjából releváns új információkat. Ezek a funkciók gyűjtőnéven az exekutív funkciók 

elnevezést kapták (Miller & Cohen, 2001). Újabb modellek szerint az exekutív funkciók egymástól 

nagymértékben független, de interakcióban levő kontrollfolyamatok (mint amilyen például az interferencia 

feloldása, a figyelmi váltás, frissítés és gátlás) együttesének tekinthető (Johnson, 1992; Baddeley, 1996; Fuster, 

1997; Smith & Jonides, 1999; Miyake és mtsai. 2000; Friedman & Miyake, 2004; Marklund és mtsai., 2007). 

Három nagy prefrontális tünetcsoportot különíthetünk el: 

1. Az első a dorzolaterális frontális területeket érintő sérülések után figyelhető meg, elsősorban alacsony 

motivációs szintet (drive), fogalom felismerési nehézségeket és a flexibilitás hiányát eredményezve, együtt a 

perszeverációk és a sztereotip motoros viselkedés (pl. „fogó” mozgás) megjelenésével. A megjelenési formái 

változhatnak a lateralizációnak megfelelően: így például a jobb oldali sérülések főként a téri-vizuális 

gondolatok produkcióját befolyásolják, míg a bal oldali sérülések elsősorban a nyelvi produkcióban és a 

verbális fluenciában okoznak zavarokat. 
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2. Frontomediális sérülések után elsősorban a viselkedés kezdeményező képesség károsodik (pl. akinetikus 

mutizmust eredményezve, amelyet az iniciáció, kommunikáció és akció hiánya jellemez). 

3. A harmadik tünetcsoport az orbitofrontális szindróma, amelyet kritikátlanság, szociális sikertelenség, 

gyakran megváltozott döntési képesség és személyiségváltozások jellemeznek (Damasio, 1995). A poszterior 

mediális orbitofrontális kéreg akut sérülése gyakran más szindrómát eredményez: a valóság-ellenőrzés 

hiánya következtében jelentkező „spontán konfabulációt” (Schnider, 2001) (ld. 2 videót) 

2. videó: Orbitofrontális területen sérült páciens konfabulatív válasza arra a kérdésre, hogy „Jelenleg mi okoz 

Önnek a legnagyobb problémát?” 

 

2 videó: Orbitofrontális területen sérült páciens konfabulatív válasza arra a kérdésre, hogy „Jelenleg mi okoz 

Önnek a legnagyobb problémát?” 

6.2.2. 2.2. Bal agyfélteke sérülések 

Bal agyfélteke középső részét érintő sérülések (1. ábra) főként a beszédben okoznak zavarokat, afáziát 

eredményezve. A sérülést ez esetben vagy az arteria cerebri media ág elzáródása vagy az arteria cerebri 

media/posterior rupturát követő agyállományi vérzés okozhatja. 

1. A frontális operculumot és a környező agyi területeket magukba foglaló anterior sérülések elsősorban Broca 

afáziát okozhatnak, amelyet szótalálási nehézségek jellemeznek, gyakori megszakításokkal és nehézkes 

beszéddel tarkítva, fonémikus és fonetikus parafáziák, szintaxis zavarok és viszonylag megőrzött megértés 

mellett. A verbális kifejezés nem fluens, és gyakran az ismétlés is sérül. 

2. A temporális lebeny sérülései főként a beszéd megértését károsítják, fluens Wernicke afáziát eredményezve, 

amelynek során a páciens fluensen és látszólag könnyedén beszél, azonban a szemantikus parafáziák és 

neologizmák miatt ez a beszéd érthetetlen lehet. 

3. Globális afázia a beszédzavarok legsúlyosabb formája. A beszédprodukció kevés, nehézkesen kiejtett hangra 

vagy szótagra korlátozódik. A kommunikációjuk főként arckifejezéseken és intonáción alapul, mely 

képességek a jobb agyfélteke működésétől függnek. 

4. Afázia más formáit az ismétlési képességek érintettsége határozza meg (megőrzött a transzkortikális és 

szubkortikális afáziákban, sérült a vezetéses afáziában). Sokszor az afáziás zavar nem kategorizálható 

egyértelműen. 

5. Bazális ganlionokat, thalamuszt vagy a fehérállományt érintő szubkortikális sérülések következtében 

jelentkező afáziás zavarokat gyakran kíséri dizartriás beszéd (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

Az afáziához gyakran társul az írott nyelv zavara, agráfiát (írási képtelenség) eredményezve. Alexia az írott 

szöveg megértési-olvasási nehézségét jelenti. Ez a két zavar együttesen és izoláltan is megjelenhet. 

Bal agyféltekei diszfunkcióra utaló tünet az ideomotoros apraxia is, amely mozgáskészségek produkciójának 

nehézségeit jelenti verbális utasításra, főként az eszközhasználat pantomimelése okozhat problémát (ld. 2 ábra). 

Gyakran társul afáziához, de egyes páciensek esetében megfigyelhető disszociáció arra utal, hogy ennek a két 

zavarnak független mechanizmusok állnak a hátterében. 

6.33. ábra - 2. ábra: Ideomotoros apraxiás beteg eszközhasználata 
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Agráfia, ujjagnózia (saját ujjak felismerésének és lokalizációjának a nehézsége), akalkulia (számolási 

képtelenség) és jobb-bal tévesztés együttes megjelenése jellemzi a Gertsmann szindrómát, amely a temporo-

parietális junkció (gyrus angularis) diszfunkciójára utal. Megjelenhet más diszfunkcióval együtt vagy önállóan 

is és valószínűleg a téri feldolgozás alapzavara eredményezi (Mayer és mtsai., 1999). 

6.2.3. 2.3. Jobb agyféltekei sérülések 

A legjellemzőbb zavar, amely főként az inferior parietális vagy szuperior temporális sérülést követően 

jelentkezhet, a féloldali téri (hemispatial) neglekt, amelyet az ellenoldali térfélben megjelenő ingerek 

figyelmen kívül hagyása jellemez (Heilman és mtsai., 2009). A neglekt viselkedéses tünetei mindenféle 

motoros, vizuális, auditív és hétköznapi tevékenységben megfigyelhetőek: a páciensek csak a jobb vizuális 

térfélben keresik a tárgyakat, csak jobb oldalra végeznek mozgásokat (pl. csak a tányér jobb oldaláról 

fogyasztják el az ételt), olvasás során a könyv bal oldalán levő szöveget nem olvassák el, nem írnak vagy 

rajzolnak a papír bal oldalára, sokszor a saját jobb testfelüket is elhanyagolják (csak jobb oldalon 

borotválkoznak vagy fésülködnek meg), néha nem érzik sajátjuknak a jobb oldali végtagjaikat és 

anozognóziások (nincsenek tudatában) ezekre a zavarokra. A neglekt gyakran társul téri-vizuális és vizuo-

konstrukciós zavarral, így a betegnek nehézséget okozhat a másolás, a komplex rajzok téri arányainak a 

betartása vagy háromdimenziós formák alkotása (ld. 3 ábra). 

6.34. ábra - 3. ábra: Neglektes beteg teljesítménye a vonalfelezéses (jobbra tolt 

felezővonal), másolási (csak jobb oldalon jelennek meg a szirmok) és órarajzolási 

(számok, mutatók mind jobb oldalra berajzolva) feladatokban 

 

A téri-vizuális neglektet (VSN) téri feldolgozást mérő feladatokkal diagnosztizálják, például törlési 

feladatokkal, vonalfelezéssel, írás-, olvasás- vagy rajz vizsgálatokkal (ld. 3 videó). A téri-vizuális neglekt 
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kifejezett érzékenységet mutat az azonos oldali disztraktorokra: minél több disztraktor jelenik meg a lézióval 

azonos oldalon, annál kevésbé fogja a páciens feltérképezni a lézióval ellentétes térfelet. Néha neglekt tünetek 

jelentkezhetnek a mentális reprezentációban, vagy csak a motoros válasz során válhatnak nyilvánvalóvá. 

Neglekt szindrómás pácienseknél gyakran figyelhető meg a téri kioltás jelensége kétoldali szimultán ingerlés 

során (auditoros, vizuális és taktilis modalitásban is), valamint más téri-vizuális zavarok (pl. konstrukciós 

apraxia vagy agnózia). 

Ezek a zavarok jelentkezhetnek a bal agyfélteke sérülése után is, de általában súlyosabbak a jobb agyféltekét 

érintő sérüléseket követően. A neglekt, még enyhe formájában is, kifejezett akadályozottságot eredményez az 

önálló életben, mivel a páciens veszélyeztetheti saját magát, vagy másokat, amikor például átmegy az utcán 

vagy a tűzhelyet használja (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

A jobb agyfélteke középső részének a sérülése különböző téri feldolgozási zavarokat (pl. szög- és arctársítási 

problémákat, topografikus orientációs zavart, mentális forgatási problémákat, konstrukciós és öltözködési 

apraxiát) eredményezhet a neglekttől függetlenül. 

6.2.4. 2.4. Hátsó agyi területek sérülései 

Az okcipitális lebenyt és az inferior temporális lebenyt érintő hátsó agyi területek sérülései (1d. 1. ábra) főként 

vizuális felismerési zavarokat eredményeznek. 

1. Főként a jobb oldali léziók károsítják a vizuális felismerést, apperceptív agnóziát (a páciens nem ismeri fel 

a vizuális információkat) eredményezve (ld. 4. ábra). 

6.35. ábra - 4. ábra: Goodale és Milner (2004) D.F. nevű, apperceptív agnóziában 

szenvedő páciensének a másolása és az emlékezeti rajza 
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2. A bal oldali temporo-parietális asszociációs területek sérülése, a helyesen felismert vagy lerajzolt vizuális 

információk megnevezési, jelentésadási zavarát okozza, amelyet asszociatív agnóziának nevezünk. 

3. Ezeknek a területeknek a sérülése befolyásolhatja a szavak olvasását (de a másolást nem), tiszta alexiát 

eredményezve. 

4. A jobb oldali inferior temporális kérget érintő stroke károsíthatja az előzetesen ismerős vizuális információk 

felismerését, prozopagnóziát (arcok felismerési zavara) vagy topografikus agnóziát (híres, ismerős helyek 

felismerési zavarát) eredményezve. 

6.2.5. 2.5. Kéregalatti (limbikus és paralimbikus) sérülések 

A limbikus és paralimbikus területek sérülése (1. ábra) gyakran memória problémákat és érzelmi zavarokat 

eredményez. 

A hippokampuszt és a környező kérgi területeket érintő sérülések különböző típusú amnéziákat okoznak: 

1. Anterográd amnézia az új információk megtanulási és megőrzési nehézségét jelenti. 

2. Retrográd amnézia a sérülés előtt elsajátított információk elvesztésére vonatkozik. 

3. A mamillothalamikus pálya érintettsége különösen fontos szerepet játszik a klasszikus amnesztikus 

szindróma kialakulásában, a thalamus magjait érintő stroke után. 

Különböző zavarokat eredményezhetnek az elülső limbikus területek sérülései, amelyek főként az arteria 

cererebri anterior aneurysma rupturáját követően jelentkeznek, károsítva a bazális előagyat és a poszterior 

orbitofrontális kérget. Annak ellenére, hogy a páciens károsodott teljesítményt mutat az emlékezeti és exekutív 

funkciókat mérő tesztekben, gyakran nincs tudatában az agyi károsodásnak és az előzetesen beivódott 

automatizmusoknak megfelelően cselekszik, figyelmen kívül hagyva az aktuálisan releváns információkat és 

gyakran dezorientált is. Ezeknek a pácienseknek nehézséget okoz az aktivált emlékek gátlása, annak ellenére, 

hogy ezek nem felelnek meg az éppen aktuális realitásnak, spontán konfabulációs szindrómát (ld. 2. videó) 

eredményezve (Schnider, 2001). 

6.3. 3. Stroke neuropszichológiai tüneteinek a rehabilitációja 

Stroke után jelentkező funkcionális változások ablakot nyitnak az agyi plaszticitás jelenségére. Ha a páciens fel 

tud épülni stroke után, annak ellenére, hogy az agykéreg jelentős része károsodott, akkor levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy az agy épen maradt részében valamilyen változások jönnek létre. Az agyi plaszticitás 

mechanizmusai strukturális (új szinapszisok kialakulása) és funkcionális (agykérgi térkép kiterjesztése; 

alternatív stratégiák és agyi hálózatok alkalmazása ugyanannak a feladatnak a megoldására; alternatív aktivitási 

mintázatok megjelenése a sérült agyterületet magában foglaló idegi hálózatokban) úton is megvalósulhatnak. 

Képalkotó eljárásokkal végzett újabb kutatásokból is levonhatóak következtetések az agyi plaszticitásról 

(Carota, Ptak, Schnider, 2005; Kolb & Wishaw, 2008): 

1. A funkcionális újraszerveződés nem korlátozódik csak az érintett agyféltekére, hasonló változások 

jelenhetnek meg mindkét oldalon. A kontralaterális agyfélteke megnövekedett aktivitása főként nyelvi 

zavarokban szenvedő betegeknél figyelhető meg, a nyelvi területeknek megfelelő ellentétes oldali féltekében, 

az úgynevezett homológ agyi területekben. 

2. Ha a stroke az elsődleges szenzoro-motoros kérget érinti azonnali hemiparézist okozva, idővel funkcionális 

javulás figyelhető meg. 

3. Stroke-os betegek mozgása jóval nagyobb (főként parietális és premotoros) kérgi területek aktivitását 

eredményezi, mint a hasonló mozgások a kontroll személyek esetében. Ezek az aktivációs területek 

kiterjesztettek úgy a nyelvi, mint a motoros funkciók esetében is. 

4. Az újraszerveződés képessége csökken a stroke által érintett agyi területek és az életkor nagyságával 

arányosan. 
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5. A stroke-os betegek között nagymértékű egyéni variabilitás figyelhető meg. Ez a variabilitás valószínűleg 

összefügg a stroke előtti aktivációs különbségekkel (pl. nagyobb bilaterális aktiváció a stroke bekövetkezte 

előtt). 

Mindezek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a stroke után jelentkező funkcionális javulás megfelel 

az agyi funkcionális újraszerveződéseknek. Ezért a lehetséges funkcionális változások korai előrejelzése fontos 

a stroke kezelése során, hiszen ennek alapján dolgozzuk ki a reális céloknak megfelelő optimális rehabilitációs 

programokat. Néhány predikciós faktor, amelyek befolyásolják a stroke kimenetelét: 

1. Diagnózis: Az agyállományi vérzések várható kimenetele jobb, mint a szubarachnoidális vérzések vagy az 

iszkémiás stroke esetében. A legmegbízhatóbb prediktor azonban a sérülés súlyossága, míg a sérülés 

nagyságának és oldaliságának a hatása nem egyértelmű (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

2. Idő: A szenzomotoros és kognitív javulás nagy része többnyire az első három hónapban következik be, majd 

ez a folyamat lelassul az első év során, de bizonyos szintű lassú javulás még bekövetkezhet akár évek múlva 

is (Katz és mtsai., 1999). Az alacsonyabban szerveződő funkciók (pl. szenzoromotoros deficitek, amelyek az 

elsődleges agykérgi területek által közvetítettek) gyakran a komplexebb funkciókat (figyelem, nyelv, 

emlékezet, exekutív funkciók és más képességek, amelyek az integratív vagy asszociációs agykérgi területek 

által közvetítettek) megelőzően épülnek fel (Skilbeck és mtsai., 1983). 

3. Más befolyásoló faktorok: például az életkor, parézis súlyossága, rokkantság súlyossága felvételkor, 

pszichotropikus gyógyszerek, előzetes stroke, a stroke és a rehabilitáció megkezdése között eltelt időszak, 

valamint a megfelelő szociális támogatás megléte, mind olyan faktorok, amelyek közvetlenül és közvetve is 

befolyásolják a funkcionális felépülést (Denes és mtsai., 1982; Katz és mtsai., 1999; Carota, Ptak, Schnider, 

2005). 

4. Pszichológiai faktorok: Neuropszichológiai deficitek (főként az afázia, neglekt és exekutív zavarok), a 

demencia és a hangulatzavarok (depresszió és szorongás) kifejezett negatív hatással bírnak a stroke utáni 

önállóság elérésében (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

5. Más faktorok, mint amilyen például a nem, agyféltekei dominancia, intelligencia, kulturális szint nem tűnnek 

annyira jelentősnek a spontán felépülés során. 

Funkcionális képalkotó eljárásokkal végzett tanulmányok bizonyítékot szolgáltattak arra is, hogy a különböző 

terápiák kombinációja és nagyobb intenzitása javíthatja a stroke kimenetelét (ld. összefoglalva Carota, Ptak, 

Schnider, 2005; Kolb & Wishaw, 2008). 

Az agyi plaszticitás szerepét a kognitív funkciók helyreállásában több bizonyíték is alátámasztja, azonban az 

igazi kihívást azoknak a folyamatoknak és működési módjuknak az azonosítása jelenti, amelyek által a 

specifikus viselkedéses és/vagy farmakológiai beavatkozások kifejtik a hatékonyságukat. 

A rehabilitáció fő célja a személy adaptatív funkcióinak javítása, mindennapi környezetének és 

munkakörnyezetének megfelelően. A „neuropszichológiai rehabilitáció” tágabb fogalom, mint a „kognitív 

terápia” vagy a „kognitív tréning”, mivel a szociális kontextusnak megfelelő életmód újrastrukturálására 

vonatkozik, nemcsak a kognitív képességek kezelésére. A neuropszichológiai rehabilitáció első lépése a 

neuropszichológiai felmérés után, a specifikus célok felállítása, a jelenlegi és jövőbeli körülményeknek 

megfelelően. Ezután egy beavatkozási megközelítést választunk ki, majd kidolgozzuk a beavatkozás tervét. 

Általában a rehabilitáció folyamata magába foglalja a helyreállító és kompenzációs megközelítések különböző 

kombinációját. A helyreállító megközelítések fókuszában a sérült funkciók javítása vagy helyreállítása áll. A 

kompenzációs megközelítések olyan tréningeket vagy technikákat foglalnak magukba, amelyek lehetővé teszik 

az egyén számára, hogy hatékonyabban működjön. Ebbe a kategóriába tartozhatnak például a környezeti 

változtatások, amelyek csökkentik a kognitív terhelést. A javulás elérése után, generalizálási terv kidolgozása és 

alkalmazása következik. A folyamat végén a beavatkozás hatékonyságának és a természetes kontextusban való 

alkalmazhatóságának az értékelése is szükséges (Sohlberg & Mateer, 1989; Mateer, 1997). 

6.3.1. 3.1. Az exekutív funkciók rehabilitációja 

A frontális területeket érintő stroke után a páciensek premorbid tudása és alapvető nyelvfeldolgozási 

képességeik érintetlenek maradhatnak. Ugyanakkor problémák figyelhetőek meg a figyelem, koncentráció, 

szervezés és különböző tevékenységek kivitelezésében (dorzolaterális frontális sérülések után); vagy problémák 
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jelentkezhetnek a kezdeményezés és a motiváció (drive) szintjén (frontomediális léziókat követően); vagy a 

betegségbelátás, éntudatosság és az önszervezés képességei is károsodhatnak (orbitofrontális sérülések után). 

1. Ha a páciens a rehabilitációs folyamat akut fázisában van és/vagy súlyos exekutív zavarokat mutat, akkor 

kezdetben hasznos lehet a különböző feladatspecifikus rutinok megtanítása. Ezekben az esetekben nem 

ajánlatos a flexibilis, egyénileg meghatározott viselkedésszekvenciák támogatása, inkább specifikus, gyakran 

ismétlődő funkcionális aktivitásokhoz kapcsolódó viselkedésszekvenciák tréningje vezethet eredményre. 

Ilyen tevékenységek például a különböző önápolási- öltözködési procedúrák, mint a zuhanyzás, illemhely 

használata vagy az öltözködés. 

2. Gyakran alkalmazott kompenzációs stratégia a környezet átstrukturálása is. Ez olyan környezeti 

átrendezéseket foglalhat magában, amelyekkel csökkenthetőek a disztraktorok vagy a lehetséges veszélyes 

helyzetek, például úgy, hogy specifikus címkékkel látjuk el a környezetet (például a fürdőszoba fiókokat) 

és/vagy változatos figyelmeztető rendszereket dolgozunk ki. Ilyen rendszer lehet például 

ébresztő/figyelmeztető funkcióval ellátott órák, telefonok használata, naptárazás vagy napi tevékenységlisták 

alkalmazása. 

3. Általában a stroke-os betegeket, így például a frontális területek károsodását mutató pácienseket is, 

nagymértékben segíti a figyelmi készségek tréningje (Mateer, 1997). Ennek alapja az a megfontolás, hogy a 

jó figyelmi kontroll kialakulása, a megnövekedett vigilancia, csökkent érzékenység a disztraktorok irányába 

és egyszerre több feladat kezelési képességének a kialakulása idővel pozitívan befolyásolja a 

problémamegoldási és szervezési készségeket. 

4. A szerző tapasztalata alapján hasznos a páciens teljesítményét felmérni komplex, többlépcsős feladatokban a 

következő paraméterek alapján: (1) feladatmegértés, (2) információkeresés/ feldolgozás, (3) az irányvonal 

megtartása, (4) hibadetekció, (5) hibák kijavítása, (6) feladathoz kapcsolódó viselkedés értékelése. A 

második, negyedik és az utolsó két paraméter közvetlenül összefüggnek a tervezés, önmonitorozás exekutív 

funkcióival. Von Cramon (1990) kidolgozott egy problémamegoldási tréninget, amelynek segítségével az 

exekutív zavarokban szenvedő betegek képessé válnak leegyszerűsíteni a komplex, többlépcsős problémákat 

azáltal, hogy kezelhetőbb, kisebb részekre bontják, hatékonyabbá téve így a problémamegoldásukat. 

5. A frontális lebeny szükséges a hatékony iniciációhoz és a tevékenységek szekvenciálásához is. Klinikai 

szinten, a tevékenységet megzavarhatják az iniciáció és motiváció hiányából származó problémák. Ez 

megnyilvánulhat látszólagos érdeklődéshiányban vagy inaktivitásban, ugyanakkor jelentős disszociáció is 

lehet a verbális kifejezés és az ennek megfelelő, tényleges cselekvés közt is. Általában ezek a betegek jól 

reagálnak a külső, tevékenység elkezdésére irányuló felszólításokra vagy ösztönzésekre és a viselkedésük 

megváltoztatható hagyományos viselkedésmódosító technikák segítségével, azonban sokszor szükséges 

ezeknek a felszólításoknak és megerősítéseknek a folyamatos alkalmazása (Sohlberg & Mateer, 1989; 

Mateer, 1997). 

6. Mivel legtöbb frontálisan érintett páciens kevés rálátással bír a problémáira és gyakran explicit viselkedési 

célok megfogalmazása szükséges a terápia megértéséhez és a fejlődés megvalósulásához, ezért ez a terület 

hatalmas kihívást jelent a rehabilitációs szakemberek számára. Hasonlóképpen a többi előzetesen bemutatott 

terápiás megközelítésekhez, ebben az esetben javasolt metakognitív stratégiák és öninstrukciós 

programok alkalmazása és ezek hatékonyságának értékelése még gyerekcipőben jár. Több eredmény 

született ezeknek a stratégiáknak a hatékonyságáról a különböző klinikai populációkon alkalmazva (Mateer, 

1997). 

Az exekutív funkciók zavarai nagyobb veszélyt jelentenek, mint a fizikai, vagy akár a legtöbb kognitív 

károsodás, és nagymértékben zavarhatják és korlátozhatják az önálló, és szociálisan integrált működésmód 

lehetőségét, ezért a rehabilitációjuk kiemelt jelentőségű. 

6.3.2. 3.2. Afáziás zavarok rehabilitációja 

Afázia a leggyakrabban előforduló neuropszichológiai zavar a stroke korai (20-38% gyakoriság) és késői (12-

28% gyakoriság) fázisában is (Carota, Ptak, Schnider, 2005). Idővel azonban legtöbb páciensnél megfigyelhető 

bizonyos mértékű spontán javulás (Basso és mtsai., 1992). Kertész (1993) a beszédzavarok javulásának két 

különböző fázisát különíti el. Az első 2 hét – 3 hónapban nagyobb mértékű a javulás. A harmadik hónap után a 

felépülés lelassul, egészen a hatodik hónapig – egy évig; ezt követően már csak nagyon kismértékű spontán 

felépülés várható (Basso és mtsai., 1992). Ugyanakkor, az egyéni variabilitás elég nagy, így a javulás akár hat 

hónap után is jelentős lehet. 
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Arra alapozva, hogy a funkcionális károsodások kapcsolódnak a neuroanatómiai sérülésekhez, logikusnak tűnik 

az az elvárás, hogy minél nagyobb az érintett agyi terület annál drámaibb a sérülés hatása a viselkedésre. 

Ugyanakkor a különböző típusú sérülések, különböző poszt-traumatikus lefolyást eredményeznek (ld. 1. 

táblázat). Kertész (1979) megfigyelései alapján a kezdeti deficit legkevésbé súlyos az anómiás páciensek 

esetében volt, a legsúlyosabb pedig a globális afáziásoknál, míg a többi csoportban középsúlyos károsodás volt 

megfigyelhető. Míg a Broca terület körülírt sérülése enyhe vagy átmeneti nyelvi zavart okoz, addig a javulás 

kisebb mértékű, ha a sérülés kiterjedtebb, érintve a környező kérgi- és kéregalatti területeket is. Az is 

megfigyelhető, hogy a megértési deficitek jobban javulnak, mint a produkciós problémák. Az agysérülésekkel 

szemben leginkább az igen-nem válaszok, főnevek megértése, megnevezési, orális utánzáshoz kapcsolódó 

nyelvi komponensek a legellenállóbbak, feltételezhetően azért, mert ezek a funkciók részben a jobb agyfélteke 

által közvetítettek (Kertész, 1979). Ugyanakkor ezekből a megfigyelésekből nem vonhatunk le messzemenő 

következtetéseket, mivel ezeket a hatásokat a különböző változók interakciója is eredményezheti. Például az 

életkor egy ilyen változó, amely közvetlen összefüggést mutat a neurális plaszticitással. 

Az afáziás zavarok különböző terápiás módszerekkel kezelhetőek: 

1. Az afáziaterápia kognitív-neuropszichológiai megközelítése a nyelvi funkciók kognitív modelljeit 

alkalmazza a nyelvi zavarok felmérésében és a páciensek számára megfelelő terápiás programok 

kiválasztásában. Ennek a megközelítésnek az alapja az, hogy az afáziás páciensek egyéni deficitet mutatnak 

és több faktor határozhatja meg ugyanazt a klinikai képet. Ez a megközelítés elsősorban a sérült kognitív 

komponensek funkciójának a helyreállítását hangsúlyozza, a károsodások kompenzációjára kifejlesztett 

stratégiák helyett. Alkalmazhatósága főként az enyhe károsodást mutató, viszonylag körülírt deficitekkel 

rendelkező egyénekre terjed ki. 

2. A Melódikus Intonációs Terápia (Melodic Intonation Therapy), gesztusterápia, lexikai-szemantikus 

terápiák és az írásterápia a zsargonafázia esetében, mind olyan specifikus technikák, amelyek a különböző 

nyelvi bemeneti és kimeneti csatornákra fókuszálnak. 

3. Más technikák, mint például az afáziás kommunikáció hatékonyságát fejlesztő PACE, a kommunikáció 

pragmatikus aspektusait veszik alapul. Itt a beszélgetések alatt közvetített információk mennyiségét és 

minőségét az az igény növeli, hogy a páciensek új információkat közvetítsenek a hallgató számára. 

4. A globális afázia kezelésére több non-verbális kommunikációs eljárás alkalmazható, mint amilyenek 

például a vizuális analógiák és az ikonikus kommunikáció, vizuális tevékenység terápiák, rajzterápiák, vagy a 

jelnyelv elsajátítása és alkalmazása. A komputerizált vizuális kommunikáció is egy hasonló verbális 

protézisnek tekinthető, amelyet specifikusan a súlyos afáziás betegek számára fejlesztettek ki, lehetővé téve 

így a kommunikációt számukra, képeket vagy ikonokat alkalmazva a számítógép segítségével. A bíztató 

eredmények ellenére, ezeknek a mechanizmusoknak a betanítása a súlyos afáziás betegek esetében igencsak 

nehézkes lehet. 

5. A csoportos terápiák alkalmazása egy praktikus lehetőség a nyelv kommunikációs aspektusainak és az 

alternatív kommunikációs stratégiák fejlesztésére. Kimutatták, hogy a szociális kontextus jelentősen 

megnöveli a motivációt és aktív részvételre ösztönzi a pácienseket (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

6. Az afáziás egyéneknél gyakran más kognitív funkciók károsodása is megfigyelhető, mint például a figyelem 

és az emlékezet. Ezeknek a nem-nyelvi deficiteknek a kezelése is javíthatja a kommunikációt. 

7. Ugyanebben a holisztikus megközelítésben mutatták ki néhány tanulmányban az antidepresszáns 

gyógyszerek vagy a relaxációs terápiák jótékony hatását, a hagyományos afázia terápiákkal kombinálva 

(Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

A professzionális beszédterápiák hatékonyságát a stroke korai és késői fázisaiban is kimutatták (Basso és mtsai., 

1992; Kertész, 1979). Az eredményeket jelentősen módosíthatja az afáziás páciensek variabilitása, még 

ugyanazon az afáziás szindrómán belül is, illetve az a tényező is, hogy a stroke után kialakuló afázia 

nagymértékben dinamikus (időfüggő) jelenség. 

6.3.3. 3.3. Neglekt tünetek rehabilitációja 

A neglekt szindróma kialakulásának a leggyakoribb oka a jobb féltekei stroke. A téri-vizuális neglekt javulási 

aránya stroke után eléggé változó, 0-100% között van a különböző utánkövetéses vizsgálatokban. Ezt a 

variabilitást a páciensek neglekt tüneteinek többszörös disszociációja ill. a különböző értékelési módszerek is 
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okozhatják (Carota, Ptak, Schnider, 2005). Akut neglekt után spontán javulás jelei jelentkezhetnek az első 10 

nap során, majd az ezt követő fokozatos javulás körülbelül a stroke-ot követő harmadik hónap táján éri el a 

platót (Heilman, 2009). A téri-vizuális neglekt különböző tünetei a következő sorrendben mutatnak javulást: 

rajzolás, vizuális és auditoros orientáció és szenzoros extinkció. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a lézió kiterjedése 

is egy meghatározó változó. A frontális és parietális területeket egyaránt magába foglaló kiterjedt kérgi stroke 

után fennmaradó neglekt tünetek várhatóak. Kéreg alatti léziókat követően kialakuló téri-vizuális neglekt 

azonban kevésbé súlyos és átmenetibb jelleggel bír. Képalkotó eljárásokat alkalmazó vizsgálatok eredményei 

alapján, a korai felépülés során a lézióval ellentétes oldali félteke domináns, míg a késői fázisban az azonos 

oldal kap nagyobb hangsúlyt (Pizzamiglio és mtsai., 1998). 

A fennmaradó téri-vizuális neglekt negatív funkcionális következményekkel járhat együtt, növekszik a balesetek 

lehetősége, valamint nehézséget okoznak a transzferek kivitelezésében és öltözködési problémák is 

fennmaradhatnak. Ezért a neglekt rehabilitációja szükséges és több ilyen irányú megközelítés került 

kidolgozásra: 

1. Az egyik leggyakrabban alkalmazott megközelítés a vizuális letapogatás szisztematikus tréningje, amely 

során a lézióval ellenoldali, érintett térfélen könnyítő hívóingereket alkalmazunk (pl. színes oszlop a lap bal 

oldalán elősegíti a páciens baloldalra történő fixációját, mielőtt elkezdené olvasni az adott sort a szövegből; 

ld.3 videó). Ez a korai rehabilitációs stratégia javítja a téri letapogatást, azáltal, hogy folyamatosan 

módosítjuk a téri letapogatási feladatok nehézségét. 

3. videó: Az 1. részben egy neglektes beteg teljesítménye látható egy olvasási feladatban, először segítő inger 

nélkül, majd utána a bal oldali fixációt elősegíti figyelemfelhívó inger alkalmazásával; A 2. részben 

vonalfelezési teljesítményt láthatunk figyelemfelhívási-kompenzációs stratégiák nélkül, ill. azokat 

alkalmazva; 3. részben a tükörterápiás mozgástréninget láthatunk, amely segíti a motoros neglekt ill. a 

hemiplégia tüneteinek az enyhítését. 

 

3. videó: Az 1. részben egy neglektes beteg teljesítménye látható egy olvasási feladatban, először segítő inger 

nélkül, majd utána a bal oldali fixációt elősegíti figyelemfelhívó inger alkalmazásával; A 2. részben 

vonalfelezési teljesítményt láthatunk figyelemfelhívási-kompenzációs stratégiák nélkül, ill. azokat 

alkalmazva; 3. részben a tükörterápiás mozgástréninget láthatunk, amely segíti a motoros neglekt ill. a 

hemiplégia tüneteinek az enyhítését. 

2. Figyelmeztető technikák alkalmazhatóak a rajzok, ábrák, vizuális ingerek leírásánál, olvasásnál, szenzoros 

tudatosításnál vagy a téri szervezés tréningje során is. Új ingerek (vizuális, auditoros és taktilis) elég erősek 

ahhoz, hogy felhívják a figyelmet a lézióval ellenoldali térfélre. Ez a rendszer ön-figyelmeztetéseket is 

alkalmaz (pl. „mindig nézz balra”). 

A neglekt tüneteit csökkentheti a proprioreceptív tréning is, amelynek során a sérüléssel ellenoldali, érintett 

végtagot megérintjük vagy mozgatjuk. Az „ön-indított” motoros figyelmeztetések is hasznosak lehetnek. 

Ugyanúgy hasznos lehet, ha stimuláljuk a sérüléssel megegyező oldali (jobb) végtag mozgását az elhanyagolt 

térfélben. A neglektes betegek nagy része hemiplégiában szenved, viszont bármilyen, bal kézzel végzett 

mozgás is javíthatja a teljesítményt (Heilman, 2009). Ezek a figyelmeztető technikák javulást 

eredményezhetnek a gyakorolt feladatokban, de gyakran azonban nem jön létre a generalizáció más 

feladatokra és helyzetekre. 

3. A téri explorációs viselkedésre adott külső vizuális vagy verbális feedback elősegítheti a betegségbelátás ill. 

a deficit-tudatosság kialakulását. 

4. Téri-vizuális-motoros kezelések javíthatják a téri deficitet, azáltal, hogy különböző térben végzendő 

tevékenységeket kell elvégezni a neglektes személyeknek, mint például tárgyak felé nyúlás, térbeli pozíció 

meghatározása, különböző részekből az egész összerakása vagy rajzolás. Egy ilyen specifikus technika lehet 

a tükörterápia alkalmazása (ld. videó 3. rész), amelynek során a páciens csak a lézióval megegyező oldali, 

épp kezét (jobb) látja és ezt is mozgatja, miközben a tükör segítségével elképzeli, hogy az érintett (bal) keze 

mozgását látja. 

5. Másfajta megközelítést alkalmazva, a torzult egocentrikus referenciakeret implicit újrakalibrálása is 

lehetséges, például a kikényszerített használat technika alkalmazásával. Erre egy példa a jobb szem 

eltakarása, egybekötve dinamikus, bal oldali vizuális stimulációval. Azonban ez a technika sokszor még 
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jobban korlátozza az eleve sérült vizuális képességeket a hétköznapi tevékenységek során, különösen akkor, 

ha bal oldali vizuális mező problémák is előfordulnak a neglekt mellett. 

6. Vesztibuláris és optokinetikus stimuláció, elektromos vibrációk és prizma adaptációs technikák 

alkalmazása pozitív eredményekkel jár a sérüléssel azonos oldali torzítások csökkentésében. A prizma 

adaptáció hatása különösképpen érdekes, mivel a téri mentális reprezentációkat is javítja, és a hatása 

fennmarad az idő múlásával is. A prizma adaptációs tanulmányok eredményei ígéretesek, de a megfigyelt 

hatások kielégítő magyarázata még hiányos. 

7. A környezet módosítása és biztonsági megfontolások ugyancsak fontos szerepet töltenek be a neglekt 

rehabilitációja során. A neglekthez kapcsolódó szenzoros-figyelmi és figyelmetlenségi problémák a 

tevékenységek során nagymértékben csökkentik a személy sikeres interakciós lehetőségeit a környezetével. 

A korlátozottság csökkentése és a környezet biztonságosabbá tétele érdekében fontos, hogy a páciens 

környezetében csökkentsük a sérülés veszélyét, és növeljük a környezeti ingerekkel történő sikeres interakció 

lehetőségét. Még a neglekt legenyhébb formájában szenvedő páciensek sem vezethetnek gépjárművet vagy 

használhatnak olyan gépezeteket/ eszközöket, amelyekkel saját maguknak vagy másoknak sérülést 

okozhatnak. 

Neglekt terápiájával kapcsolatos kutatások főként olyan kérdésekre irányulnak, mint milyen specifikus 

intervenciók szükségesek a különböző neglekt altípusai esetében, mennyire tartósak az eredmények, és 

funkcionálisan mennyire relevánsak az egyén természetes környezetében, főként a hétköznapi aktivitásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek során (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

6.3.4. 3.4. Vizuális zavarok rehabilitációja 

Az alacsonyabb szintű perceptuális feldolgozásért felelős vizuális rendszer iszkémiás léziói károsíthatják az 

elsődleges vizuális funkciókat (vizuális élességet, kontraszt érzékenységet, és kérgi vakságot, látótér zavarokat, 

fototópikus és szkototópikus adaptációt, szkotómát eredményeznek). Ezeknek a funkcióknak a helyreállása 

viszonylag könnyen mérhető, kvantifikálható és korreláltatható a terápiás beavatkozásokkal. Amikor azonban a 

léziók az asszociációs területeket (pl. peristriatális kéreg, okcipitotemporális és parietális területek) is érintik, 

akkor komplexebb vizuális zavarokat eredményezhetnek, amelyek javulását nehezebb felmérni (Solomon & 

Goldstein, 2009). Téri-vizuális és topografikus zavarok spontán helyreállása nagyrészt az első hat hónapban 

következik be, és a javulás üteme korrelál a lézió méretével (Clarke & Bindschaedler, 2005). 

Vizuális agnózia a tárgyfelismerés zavarát jelenti, amely nem magyarázható az elemi vizuális deficitekkel. 

Kevés adat áll rendelkezésünkre a stroke utáni vizuális agnóziák prevalenciájáról és javulásáról, valószínűleg 

azért, mert a vizuális agnóziák nehezen differenciálhatóak az elemi perceptuális zavaroktól, és tiszta agnózia 

viszonylag ritkán fordul elő önmagában. A felépülés lehetősége valószínűleg korlátozottabb bilaterális vagy 

diffúz léziók után. Prozopagnóziás betegeknél viszont nem figyeltek meg spontán felépülést (Clarke & 

Bindschaedler, 2005). 

Vizuális agnóziák rehabilitációjának a célja a vizuális deficitek kompenzációjának az elősegítése, a nem érintett 

csatornák felhasználása által. A funkcionális tréningprogramok során főként a természetes környezetben történő 

kompenzációt szükséges elősegíteni. Rehabilitációs technikákról szóló beszámolók ritkák ezen a területen, és 

főként a vizuális exploráció és fixáció szisztematikus tréningjén alapulnak. 

1. Rehabilitációs stratégiák az olyan érintetlenül maradt vizuális képességeken alapulnak, mint a részletek 

elemzése, vagy a vizuális szkennelés tréningezése. Bizonyos apperceptív agnóziás betegek, kéz- vagy 

fejmozgásos követéses stratégiát dolgoznak ki a vonalrajzok felismerése érdekében. A tárgyak felismerését 

segíthetik olyan, nem-formával kapcsolatos információk, mint a felület textúrája, megvilágítás, sztereó-

mélység és mozgás parallaxis. 

2. Pislogással kizárhatóak például a zavaró vizuális képek vagy a többszörös látás jelensége is (ugyanazt a 

tárgyat több helyen látja szimultán). 

3. Mindenféle vizuális agnóziát javíthat a multimodális jelzőingerek alkalmazása tárgyfelismerés során 

(Clarke & Bindschaedler, 2005). Például a prozopagnóziás páciensek fokozatosan megtanulják az arcok 

azonosítását, hajviselet, fejforma, magasság, öltözködés, testtartás és hanggal kapcsolatos kiegészítő 

információkat felhasználva. Más érintett kategóriák esetében is használható ugyanez a stratégia, a tárgyak 

jellemzőinek részletes, gyakran verbális elemzésén alapul. 
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4. Prozopagnóziás betegek esetében hasznos az arc azonosításának a tréningezése, az arc-név asszociációk 

megtanulása által (Clarke & Bindschaedler, 2005). A leggyakoribb gondot ezzel a megközelítéssel, akárcsak 

a vizuális agnóziák esetében, az jelenti, hogy nem alakul ki a nézőpont-független generalizáció. 

5. Korai tanulmányok alapján, specifikus téri-vizuális tréning alkalmazásával pozitív hatások érhetőek el a 

gyakorolt feladatban és a hétköznapi tevékenységekben is. Számítógépes programokat alkalmazó specifikus 

tréningek kimutathatóan javítják a vizuális vertikális és horizontális tengelyek beállítását, a vizuális 

lokalizációt, a vonalak hosszúságának a megkülönböztetését, vonalfelezést és a vonal orientáció 

meghatározását (Clarke & Bindschaedler, 2005). 

A „magasabb” vizuális funkciók rehabilitációja egy új, fejlődő terület, amely kombinálja a neuropszichológiai, 

neuroplaszticitással kapcsolatos, neurooftalmológiai és neurofiziológiai eredményeket. 

6.3.5. 3.5. Az emlékezet rehabilitációja 

Stroke után viszonylag gyakran jelentkeznek tárolási és információ előhívási problémák, de tiszta amnézia, más 

kognitív zavarok nélkül viszonylag ritkán fordul elő. Kifejezetten súlyos, fennmaradó amnézia a hippokampuszt 

és a környező területeket magába foglaló bilaterális mediotemporális sérülés után jelentkezhet. Az féloldali 

sérülések általában kevésbé súlyos és modalitás-specifikus sérüléseket eredményeznek (bal agyféltekei sérülés 

után főként a név-, történet emlékezetet, míg a jobb agyféltekei károsodás főként az arcfelismerést, vizuális 

információt, lokalizációt, tájékozódást károsíthatja nagyobb mértékben). Anterior limbikus területek sérülése 

néha spontán konfabulációk megjelenését eredményezheti. Anterior mediális orbitofrontális (frontális pólus) 

léziókat követően a páciensek valósághoz való adaptációs képességeinek a felépülése viszonylag gyors, míg 

poszterior orbitofrontális és a bazális előagyat érintő károsodásokat követően, a páciensek spontán 

konfabulációs állapotban maradhatnak több mint három hónaptól egy éves időtartamig (Schnider et al, 2000). 

Annak ellenére, hogy ezek a páciensek később visszanyerhetik a valósághoz való adaptációs képességeiket és 

így viszonylag független életet élhetnek, ezzel együtt gyakran súlyosan amnéziások maradhatnak. 

Miután meggyőződtünk arról, hogy szükséges az emlékezeti funkciók rehabilitációja, három alapelvet fontos 

betartanunk a sikeres rehabilitáció érdekében: 

1. A természetes rehabilitáció elve arra vonatkozik, hogy az emlékezeti folyamatok rehabilitációját a 

legkevésbé sérült folyamattal kell kezdeni. 

2. A specifitás elve azon a megközelítésen alapszik, amely szerint az emlékezeti zavarokat fokális léziók 

eredményezik, és ennek megfelelően korlátozódhatnak akár csak egyetlen szenzoros modalitásra is (pl. bal 

oldali temporális léziót követően audio-verbális emlékezeti zavar jelentkezhet). Ugyanakkor a nem specifikus 

emlékezeti zavarok alapvetően a limbikus rendszer lézióihoz köthetőek és általában tudatzavarok, orientációs 

problémák is kísérik (Leon-Carrion, 1997). 

3. A központi vezérlés elve az exekutív működésmódra vonatkozik, az emlékezeti folyamatok 

dezorganizációjára, amelyet a prefrontális lebeny sérülése vált ki. 

Az emlékezeti zavarok rehabilitációs stratégiái három kategóriába oszthatóak: helyreállítás (pl. gyakorlás és 

ismétlés), újraszerveződés (pl. vizuális készségek elsajátítása a gyengébb verbális emlékezet megsegítése 

érdekében) és viselkedéses kompenzációk (pl. jegyzetfüzet, elektromos szervezők, határidőnaplók, környezeti 

módosítások alkalmazása). 

1. A helyreállításon alapuló rehabilitációs technikák úgy tűnik, hogy nem javítják közvetlenül az epizodikus 

emlékezet kapacitását, a stabil károsodást mutató betegek esetében. Ugyanakkor a szemantikus emlékezet 

rehabilitációjában igencsak hasznos lehet a szorzó-táblák, nyelvtani szabályok, olvasás, vagy bármilyen 

ismeret-alapú információ újratanulása. Klinikai adatok azt mutatják, hogy a tréning során a páciensek sokkal 

hamarabb tanulják meg ezeket az információkat, mint első alkalommal. 

2. A terápia során az újraszerveződési stratégiák is alkalmazhatóak: például a pácienseket az információk 

vizualizálására és ismételt kódolására ösztönzik, vagy a jelentésadást szorgalmazzák (mély kódolás). Az 

önéletrajzi emlékezet újraépítése érdekében hasznos technika a személyes videók, fényképek használata a 

különböző fontosságú önéletrajzi események rekonstrukciója során, néha az eseményekben résztvevő 

személyek segítségével. Ezek a stratégiák nem az emlékezet javulására vannak hatással, hanem kiaknázzák a 

megmaradt emlékezeti kapacitást. 
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3. Súlyos amnézia esetében a viselkedéses kompenzációs stratégiák, mint például az emlékeztetők, naplók, 

riasztók, számítógépek, okos telefonok vagy bármilyen környezeti módosítás, hozzásegíthetik a pácienst 

bizonyos mértékű önállósághoz (Wilson, 2005). Ezekben az esetekben a pácienseknek nem kell aggódniuk a 

mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos emlékezésért, mivel az elektronikus szervezők segítik őket. Ezek a 

technikák nagyon érdekesek és igazán hasznosak azoknak a pácienseknek, akik igénylik, de önmagukban 

nem tekinthetőek rehabilitációs technikáknak. 

Továbbra is kérdéses marad az, hogy mennyire tanácsos egyidejűleg a rehabilitációt és a viselkedéses 

kompenzációt alkalmazni. Lehetséges, hogy nem tanácsos mindkettőt egyidejűleg alkalmazni mivel a 

kompenzációs technikák interferálhatnak a neuropszichológiai rehabilitációs folyamathoz szükséges 

erőfeszítéssel. 

6.3.6. 3.6. Az érzelmi zavarok rehabilitációja 

Az érzelmi faktorok két különböző formában befolyásolják a stroke utáni felépülést. Az „organikusabb” 

megközelítés szerint, az érzelmi folyamatokért felelős idegi hálózatok sérülése, a stroke lokalizációjának 

megfelelő pszichológiai változások mintázatát eredményezi. Az alternatív, „pszichológiai” megközelítés szerint 

az érzelmi változásokat a stroke-kal együtt járó korlátozottságokra adott erős pszichológiai reakciók 

eredményezik. Ez a két faktor gyakran összefonódik a stroke-os páciensek esetében. Mindkét faktor részletes 

elemzése szükséges ahhoz, hogy előre jelezhetővé váljanak a potenciális funkcionális felépülések és meg 

lehessen tervezni a megfelelő terápiás kezeléseket. 

Az érzelmi folyamatokért felelős idegi hálózatok aktivációja/ az arousal szint gyakran csökken a jobb 

agyféltekei stroke után. Ezek a páciensek kevesebb érzelmet fejeznek ki hang, arc és gesztusok által, és az arc-, 

valamint a vokális érzelem felismerésük is kevésbé pontos. Jobb agyféltekei stroke után megjelenő anozognózia 

(betegségbelátás hiánya) egy olyan zavar, amely elégtelen érzelmi aktivációval vagy arousallal jár együtt. A 

hemiplégiával kapcsolatos betegségbelátás jelentősen javul a stroke utáni első három hónapban, míg a neglekt 

zavarok tudatosítása hosszabb időt vehet igénybe és kevésbé sikeres. 

A jobb oldali sérülések után megfigyelt csökkent arousallal ellentétes tünetek, a katasztrófa reakció és a túlzott 

emocionalitás, amelyeket erős érzelmi töltet jellemez. A katasztrófa reakció a bal agyfélteke tünete, és főként 

frusztrációs kitörésekben, depresszióban és dühben nyilvánulhat meg, amely hirtelen, kontrollálhatatlan 

erőséggel jelenik meg az érintett páciensnél, amikor egy számára megoldhatatlan feladattal szembesül. A 

katasztrófareakciót mutató pácienseknél fennáll a veszély, hogy érzelmi inkontinencia vagy poszt-stroke 

depresszió alakuljon ki a következő hónapokban. 

Az érzelmi inkontinencia olyan érzelmi reakciók megnövekedett frekvenciájára vonatkozik, mint a sírás vagy a 

nevetés, amelyek látszólag ok nélkül jelentkeznek. Ez a tűnet főként a stroke akut fázisában jellemző, 

prevalenciája fokozatosan csökken az első hat hónap során (Carota, Ptak, Schnider, 2005). 

A frontális lebenyt érintő stroke érzelmi kifejezési és érzelemszabályozási zavarokat okoz (pl. apátiát, akinéziát, 

hipomániát), valamint károsítja a motivációt, a döntési képességet és a szociális interakciókat is (pl. affektív 

empátiát, drive-ot). Az empátia a mások mentális állapotaira és szándékaira való következtetési képességünket 

jelenti. Sérülése esetén, gátlás hiánya, gyerekes viselkedés, impulzivitás, ösztönök által meghatározott 

cselekvések, énközpontúság és antiszociális viselkedés figyelhető meg. Ezek a károsodások gyakran jelentős 

következményekkel járnak a szociális integráció, partnerkeresés vagy a munkába való visszatérés 

szempontjából. A dorzolaterális prefrontális kéreg sérülését elsősorban az empátia és a kognitív flexibilitás 

képességeinek a csökkenésével hozták összefüggésbe. Az orbitofrontális kéreg is összefüggést mutat bizonyos 

szociális funkciókkal, így például az empátiával azáltal, hogy érzelmi döntési helyzetekben a szomatikus 

állapotok generalizációját váltja ki. 

Az érzelmi zavarok megértése még gyerekcipőben jár, a felépülési folyamatuk bizonytalan, és az ilyen irányú 

rehabilitációs technikák csak most kezdenek elegendő figyelmet kapni. Az erőfeszítések, amelyeket annak 

érdekében végzünk, hogy megértsük és kezeljük ezeket a zavarokat, felértékelhetetlen fontosságúak lehetnek a 

pácienseink, családtagjaik és a társadalom számára. 

6.4. 4. Összefoglalás 

A stroke kiemelt kutatási terület az agyi plaszticitás mechanizmusainak a szempontjából. A neurológia, a 

neuropszichológia, neurorehabilitáció, neuropszichiátria, geriátria, neurofiziológia és a neurofarmakológia 

területén is egyre nagyobb szerepet kapnak a stroke utáni neuropszichológiai rehabilitációval kapcsolatos témák. 
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A jövőbeli kutatások fókusza valószínűleg a stroke utáni neuropszichológiai felépülés és az agyi plaszticitás 

különböző aspektusai közötti kapcsolatokra kerül. Az ilyen irányú elemzések eredményeit fontos integrálni a 

felépülés kognitív és viselkedéses modelljeibe, annak érdekében, hogy eldönthetővé váljon, hogy az adott 

funkció helyreállása vagy kompenzációja valószínűbb és ennek megfelelően lehessen a rehabilitációs 

kezeléseket megtervezni és nyomon követni. 

6.4.1. Tesztkérdések 

1. Melyik neuropszichológiai tünet nem jellemző a bal oldali stroke után: 

A. emlékezeti zavar 

B. beszédzavar 

C. neglekt szindróma 

D. érzelmi zavarok 

2. Melyik agyféltekénk játszik nagyobb szerepet az érzelmekben? 

A. mindkettő 

B. bal 

C. jobb 

D. személyenként változó 

3. Mely folyamatok nem tekinthetőek végrehajtó folyamatoknak? 

A. tervezés 

B. kezdeményezés 

C. stratégiaalkotás 

D. képzelet 

4. Melyik neuropszichológiai tünet nem jellemző a jobb oldali stroke után: 

A. emlékezeti zavar 

B. beszédzavar 

C. neglekt szindróma 

D. érzelmi zavarok 

5. Milyen zavarok jelentkeznek jellemzően a frontális agyi terület sérülése után? 

A. téri zavarok 

B. problémamegoldási nehézségek 

C. arcfelismerési problémák 

D. konfabuláció 

6. Az anterográd amnéziában szenvedő betegek nem képesek felidézni 

A. sérülés előtt elsajátított emlékeket 

B. a sérülés után elsajátított emlékeket 
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C. a saját nevüket 

D. az ismerősök arcát 

7. Téri-vizuális zavar esetén: 

A. zavart szenved az új útvonalak elsajátításának képessége 

B. a beteg nehezen tud szavakat ismételni 

C. a beteg képtelen idegen nyelveket tanulni 

D. romlani fog a látása 

8. Konfabuláció esetén 

A. beteg el akarja titkolni emlékezeti zavarát 

B. krónikus hazudozás jellemzi a beteget 

C. a beteg valósnak hiszi a tévesen felidézett emléket 

D. a beteg nem tud megszabadulni az élénk traumatikus emlékektől 

9. Milyen zavarok nem jellemzőek a parietális agyi területen sérült betegek esetében? 

A. téri zavarok 

B. Gertsmann szindróma 

C. neglekt 

D. konfabuláció 

10. Milyen terápiák alkalmazhatóak az exekutív funkciók sérülése esetén? 

A. beszédterápia 

B. metakognitív stratégiák megtanítása 

C. figyelmi tréning 

D. olvasástanítás 

11. Milyen zavarok jelentkeznek jellemzően a nyakszirti lebeny sérülése után? 

A. vizuális zavarok 

B. tervezési problémák 

C. arcfelismerési problémák 

D. afázia 

12. Milyen pszichológiai faktorok befolyásolják jelentősen a stroke betegség kimenetelét? 

A. demencia 

B. egyéni személyiségvonások 

C. nemi különbségek 

D. hangulatzavarok 
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13. Az afáziás zavarok kezelésében milyen non-verbális terápiás lehetőségek vannak? 

A. PACE 

B. ikonikus kommunikáció 

C. lexikai-szemantikus terápia 

D. írásfejlesztés 

14. Milyen emlékezeti zavarok esetében alkalmazzuk jellemzően a viselkedéses-kompenzációs 

technikákat? 

A. súlyos emlékezeti zavarok esetében 

B. retrográd amnézia esetében 

C. konfabuláció esetében 

D. szemantikus emlékezeti zavarok esetében 

15. A neglekt rehabilitációja során mely módszerek hatékonysága mérsékelt vagy nem ismert? 

A. gyógyszeres kezelés 

B. proprioreceptív tréning 

C. prizma adaptáció 

D. tükörterápia 
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7. fejezet - 7. Diffúz neurológiai 
elváltozások. A lelki működés zavarai 

1. 7.a. Az idegrendszer vérkeringésének szabályozása 
és kölcsönhatások. – Hamar János [Szakmai lektor: 
Bari Ferenc] 

1.1. 1. Bevezetés 

A többi szervhez hasonlóan az agyi vérkeringés szabályozásának is megvannak a maga sajátosságai. Ezekről a 

sajátosságokról lesz szó ebben a fejezetben. 

1. A működő agyszövetnek a magas oxigén és energia-ellátásához megfelelő vérellátásra van szüksége. Ennek 

ellenére érdekes, hogy az agynak nincsenek jelentősebb energia raktárai. Ezért az agyszövetnek alapvetően 

folyamatos és jelentős vérellátásban kell részesülnie: a testtömeg mindössze kb. 2 %-át kitevő agy a 

perctérfogat közel 20%-nyi részét kapja. 

2. Az agy a zárt és szilárd koponyaüregbe zártan helyezkedik el, és ez az agyi vértérfogatnak csak kismértékű 

növekedését teszi lehetővé. A CBF kontrollálatlan növekedése az intrakraniális nyomás akár fatális 

következményekkel járó emelkedéséhez vezethet. Éppen ezért a CBF-nek relatíve állandónak és szisztémás 

keringéstől függetlennek kell lennie. Ezzel egy időben az agyszövet regionális aktiválásakor a vérellátásnak a 

neuronok fokozott igényét ki kell elégítenie. 

Az említett különleges igények kiszolgálásához az agy vérellátásának a szabályozása a különböző folyamatok 

dinamikus és sokszintű összehangolásával valósul meg. A jelen fejezetben irodalmi összefoglalók alapján 

röviden áttekintjük a CBF szabályozó mechanizmusait, amelyek a fenti szempontokat veszik figyelembe. 

1.2. 2. Az agyi véráramlás autoregulációja: a CBF függetlensége 
a vérnyomás változásaitól 

A 19. században Monroe és Kellie kidolgozta elméletét (Monroe-Kellie doktrína). Eszerint a koponyaüreg teljes 

térfogata állandó, így az agyszövet, a vér és liquor (cerebrospinális folyadék) térfogata csak a másik, vagy másik 

két kompartment rovására változhat. Ennek megfelelően az agyon átfolyó vér mennyiségének állandónak kell 

lennie ahhoz, hogy az agyszövet stabil és folyamatos vérellátásban részesüljön, és ugyanakkor a koponyaűri 

nyomás és térfogat is állandó maradjon. A Hagen-Poiseuille egyenlet alapján az áramlás intenzitása a 

nyomáskülönbséggel és a sugár negyedik hatványával egyenesen, míg az érhosszal és a viszkozitással 

fordítottan arányos. Mivel az áramlás a sugár negyedik hatványával arányos, így annak növekedése az 

áramlásban exponenciális növekedéshez vezet. Éppen ezért a zárt koponyaüregben egy általános értágulat a 

CBF és az agyi értérfogat (CBV) növekedése az intrakraniális nyomás jelentős fokozódásához vezetne. Ezért a 

CBF és a CBV szoros szabályozására van szükség. Számos vizsgálat kimutatta, hogy a CBF a vérnyomás 

növekedésének függvényében széles tartományban csak kismértékben lineárisan emelkedik (plató fázis). A 

plató alsó határa 60, felső határa 140 Hgmm körül van. Ezt a jelenséget nevezzük autoregulációnak. Az agyi 

autoregulációt több mechanizmus biztosítja. 

Egy egyszerű modell alapján, amely az Ohm törvényen alapul, az áramlás egyenesen arányos az agyi perfúziós 

nyomással (CPP, ez az artériás nyomás, valamint a vénás nyomás és a koponyaűri nyomás különbsége) és 

fordítottan arányos az agyi érellenállással (Q = ΔP/R). Mivel nyugalomban a vénás és az intrakraniális nyomás 

alacsony (kb. 5 Hgmm), ez az érték elhanyagolható, az artériás nyomás értékét használjuk a továbbiakban. Ha a 

szisztémás nyomás nő, a CBF csak akkor marad változatlan, ha az érellenállás is növekszik. Ezzel szemben, ha a 

nyomás csökken, az ellenállás csökkenése a CBF állandó szinten tartását biztosíthatja. Ohm és Hagen-Poiseuille 

törvényei alapján az autoregulációt úgy is meghatározhatjuk, hogy az az ellenállás megfelelő változását jelenti, 

vagy még egyszerűbben az érátmérő megfelelő alkalmazkodását jelenti a nyomásváltozáshoz. Az átmérő 

változását egyéb anyagok, mint pl. H+, K+, O2, adenozin stb. is biztosíthatják (l. később). Meg kell említeni, hogy 

az agy vérellátásában a nagyobb artériáknak (pl. az arteria cerebri medi-ának) az autoreguláció fenntartásában 

fontos szerepük van, mivel az érellenállás kb. 40 %-áért ezek felelősek. Egyéb érterületeken, mint pl. az 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1519  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

vázizomzatban, az ellenállás kialakulásának fő területe az arteriolák szintje. Ezen felül a különböző agyterületek 

a CBF szabályozásában eltérő szerepet játszanak. Így pl. az agytörzs autoregulációja sokkal hatékonyabb, mint a 

nagyagyé. Ez azt jelenti, hogy a CBF autoregulációja mind regionális, mind szegmentális eltérőségeket mutat. 

1.2.1. 2.1. Az agyi keringés autoregulációjának mechanizmusa 

1.2.1.1. 2.1.1. A nyomás-érzékeny válasz 

Hosszú időn keresztül a CBF autoregulációját az agyi erek nyomás- kiváltotta miogén válaszával magyarázták. 

Az érfal simaizomzatának inherens tulajdonsága az, hogy az intraluminális nyomás csökkenésére tágulattal, míg 

a növekedésre összehúzódással válaszol. Az ereknek ezt a válaszát Bayliss már a 20. század elején leírta. Ennek 

megfelelően, ha a szisztémás artériás nyomás nő, az agyi erek összehúzódnak, és ez a perifériás ellenállást 

növeli. Mivel az áramlás intenzitása a sugár negyedik hatványával arányos, a nyomásnövekedés ellenére az 

ellenállás fokozódása következtében a CBF változatlan marad. Ezzel szemben, ha a vérnyomás csökken, az agyi 

erek tágulása következtében az ellenállás csökken, és így az áramlás viszonylag konstans marad. 

Az erek miogén összehúzódásában két fontos mechanizmus szerepel, egy Ca2+-függő és egy attól független: 

1) A nyomásnövekedés fokozza a símaizom sejtek és ezzel az érfal feszülését, amely a membránt depolarizálja. 

Ez a membránban megnyitja a feszültségfüggő Ca2+ csatornákat, ami a Ca2+-ionok beáramlásához vezet. A sejten 

belül fokozódik a Ca-kalmodulin komplex képződése, és ez aktiválja a miozin könnyűlánc kináz (MLCK) 

enzimet. Az MLCK foszforilálja a miozin könnyű láncot (MLC20), ami fokozza az aktin- miozin 

kapcsolódásokat, és ennek következtében a símaizom sejtek megrövidülnek. Mivel a sejtek az érfalban 

körkörösen helyezkednek el, a folyamat érösszehúzódáshoz vezet. 

2) Ezzel egy időben Ca2+ - független mechanizmusok is aktiválódnak, amelyek a protein kináz C (PKC), a 

diacil-glicerin, a RhoA/Rho kináz révén a miozin könnyűlánc foszfatáz aktivitását szabályozzák, és ezzel 

meghatározzák az MLCK20 foszforiláltsági állapotát és ezáltal az akto-miozin Ca2+ függését. 

1.2.1.2. 2.1.2. Az áramlás-érzékeny válasz 

A perfúziós nyomás fokozódásakor az áramlás intenzitása is fokozódik, és ez feltételezi azt, hogy vannak az 

áramlásra érzékeny vaszkuláris mechanizmusok. Az utóbbi idők megfigyelései alátámasztják ezt az elméletet. 

Agyi ereken (pl. az arteria cerebri medi-án) kimutatták, hogy ott vannak áramlás-érzékeny mechanizmusok. Azt 

találták, hogy állandó nyomás mellett az áramlás növekedése érszűkületet hozott létre. A konstrikciót 

valószínűleg 20-HETE (20-hidroxi-tetraenoén sav, egy konstriktor metabolitja az arachidon savnak, amelyet a 

citokróm P450 hidroxilázok termelnek) és reaktív oxigén szabadgyökök (ROS) hozzák létre. 

A fentiek alapján valószínű, hogy az áramlás-kiváltotta érösszehúzódás mellett egy nyomás-érzékeny 

komponens is van, mint pl. abban az esetben, ha mind a nyomás, mind az áramlás fokozódik a szisztémás 

nyomás növekedésekor. Ez azt jelenti, hogy a CBF autoregulációjában mindkét mechanizmus szerepet játszik. 

Meg kell jegyezni, hogy az ereknek a nyomás és az áramlás által beállított tónusát egyéb mechanizmusok 

felülírhatják, amelyeket az idegszövet generálja. Ezek a mechanizmusok az ideg és a glia sejtekből erednek, és 

ezekről, valamint egyéb folyamatokról lesz szó a későbbiekben. 

1.3. 3. A neurovaszkuláris kapcsolat és a CBF metabolikus 
szabályzása: az agyi keringés alkalmazkodása az idegsejtek 
aktivitásához 

Az agyi véráramlás szorosan kapcsolódik az idegsejtek aktivitásához. Ezt a jelenséget neurovaszkuláris 

kapcsolódásnak nevezzük. Kimutatták, hogy a CBF szorosan korrelál a helyi területi potenciálok kialakulásával, 

amelyek a neuronok szinaptikus és akciós potenciál változásait jelzik. A különböző agyi területek működésnek 

fokozódásával együtt járó áramlásfokozódást funkcionális hiperémiának nevezzük. Ennek ellenére a 

neurovaszkuláris kapcsolódás mechanizmusát illetően nem alakult ki konszenzus. Az alapvető elképzeléseket 

ismertetjük ezen a helyen. 

A hagyományos elképzelés szerint az aktív neuronok metabolikus jelet bocsájtanak ki. Eszerint a neuronok 

aktiválódásakor a „hagyományos” metabolitok, mint az O2, az ATP, a glukóz koncentrációja csökken, a CO2-é 

emelkedik, és ezek negatív visszacsatolással a véráramlást fokozzák. A metabolikus elmélet mellett újabb 

mechanizmusokat is felfedeztek: A neuronok aktiválódása transzmitter (leginkább glutamát) felszabadulásához 
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vezet, és ez értágulatot okoz. Az asztrocitákból a neuronok és az endotélium aktiválódása hatására nitrogén 

monoxid (NO) és arachidonsav származékok szabadulnak fel, és ezek előre mutató (feed foreward) 

mechanizmussal értágulatot okoznak. Mindezek mellett az aktív neuronok és asztrociták további vazoaktív 

anyagokat termelhetnek. 

Érdekes, hogy a regionális oxigén és ATP felhasználás nem növekszik annyira, mint a lokális CBF az 

idegaktivitás fokozódásakor. A jelenséget az áramlás és az oxidatív anyagcsere szétkapcsolásának nevezik. Ez 

képezi alapját a vér oxigén tartalmától függő funkcionális mágneses rezonancia képalkotásnak (fMRI). 

Ugyanakkor a regionális CBF és glukóz fogyasztás növekedése között szoros kapcsolat áll fenn, ha a neuronok 

aktiválódnak. Ez felveti azt, hogy az aktivitásfokozódáskor létre jövő CBF növekedést a fokozott glukóz igény 

váltja ki. A glukóz fogyasztás szoros kapcsolatot mutat a neurotranszmitter raktárak és a membrán potenciál 

helyreállításával. Ilyenkor az asztrocitákban a glukózból laktát képződik, és a neuronok ezt a laktátot használják 

fel. Ez az asztrocita-neuron laktát átadás (shuttle): az asztrociták laktátot adnak át a neuronoknak, mert ezek az 

energiatermelésükhöz inkább laktátot és kevésbé glukózt használnak fel. 

1.3.1. 3.1. Az idegsejtek szerepe a neurovaszkuláris kapcsolódásban 

A neuronok aktiválódásakor a szinapszisokból glutamát szabadul fel, amely aktiválja az NMDA (N-metil-D-

aszpartát) receptorokat. Ez fokozott Ca2+ beáramlást okoz, ami aktiválja a neuronális nitrogén monoxid szintázt 

(nNOS-t). Az NO értágulatot okoz és befolyásolja az asztrociták érhatásait. Peptid transzmitterek és GABA 

(gamma-amino-vajsav) is részt vesz a neuronok érhatásának közvetítésében érszűkületet vagy értágulatot 

okozva. 

1.3.2. 3.2. Az asztrociták szerepe a neurovaszkulás kapcsolódásban 

A Virchow-Robin teret elhagyva az agyi ereket asztrocita nyúlványok talpai veszik körül és kísérik az egész 

érhálózatot lefutása során. Az asztrociták szinapszisokkal kapcsolódnak a neuronokhoz, és ezáltal ideális 

helyzetben vannak ahhoz, hogy a neuron-tevékenységet az erek felé közvetítsék. Valóban a sejteknek fontos 

szerepük van a véráramlás szabályozásában. A neuronális glutamát felszabadulása után az asztrociták 

metabotróp glutamát receptorait aktiválja és CA2+ beáramlást okoz. A Ca2+ aktiválja a foszfolipáz A2-t, amely 

arachidon savat aktivál. Ez utóbbi tovább metabolizálódik: a ciklooxigenáz prosztaglandinokat (PGE2), az 

epoxigenázok ETT-ket (epoxi-eikoza-tetra-enoén savakat) termel. Ezek a mediátorok értágulatot hoznak létre, 

bár a PGE2 szerepét utóbb vitatják. Érdekes módon az asztrocita lábakban az arachidon sav 20-HETE-vé is 

alakulhat, és ez érszűkületet okozhat. Az asztrociták Ca+ jelére kialakult érválasz nagysága a már meglevő agyi 

értónustól is függ, és ezt az oxigén modulálhatja (l. később). A neuron- asztrocita kapcsolat jelentősége a 

neurovaszkuláris kapcsolatban területenként változik. 

1.3.3. 3.3. A helyi metabolitok moduláló szerepe 

A helyben képződött metabolitok mennyisége, amelyek a neurovaszkuláris kapcsolatban érintett negatív 

visszacsatolásos folyamatokban érintettek, a fenti mechanizmusokat befolyásolhatják. Az O2 szint csökkenése az 

NO és az arachidonsav termékek szintjét befolyásolja és értágulatot, illetve a CBF fokozódását okozza. Az O2 

csökkenése az ATP lebomlása miatt fokozott adenozin képződéshez vezet, és ez az A2A receptrokon keresztül 

értágulatot okoz. A csökkent oxidatív foszforiláció fokozott laktát képződést eredményez, ami a helyi CBF 

növekedéséhez vezet. A laktát az asztrocitákból szabadul fel, a símaizom membránt hiperpolarizálja és értágulat 

jön létre. 

1.4. 4. A neurovaszkuláris egység, a periciták és a vér-agy gát 

Amint azt előzőleg ismertettük, az agyi aktiválódást követő keringési választ a neurális, a glia és a vaszkuláris 

összetevők összehangolt működése határozza meg. A funkcionális hiperémia morfológiai megjelenítője a 

neurovszkuláris egység. Ez az agyi kapillárisok endotél sejtjeiből, amelyek a vér-agy gátat alkotják, 

pericitákból, glia sejtekből (asztrociták) és neuronokból áll. A neuronok és az asztrociták szerepéről a vérellátás 

szabályozásában szó volt már. Itt a periciták szerepéről és a vér-agy gát működéséről lesz szó. 

Periciták valamennyi érhálózatban előfordulnak, az agyban azonban a pericita: kapilláris arány feltűnően magas 

(~1:3). Az arteriolák, amikor átmennek a kapillárisokba, elvesztik a símaizom rétegüket és az endotél sejteket a 

periciták nyúlványai és a bazális membránnal közös réteget alkotnak. Ez azt is jelenti, hogy az asztrociták mind 

a pericitákat, mind az endotél sejteket körbefogják. Az endotél sejtek és a periciták között kétirányú kapcsolat 

van. Az endotélium szabályozza a periciták növekedését és az érfalhoz vonzását. A periciták pedig szabályozzák 
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az endotél funkciókat, a kapillárisok szerkezetét és működését (a vér-agy gát kialakítását) és az 

immunfunkciókat. Szabályozzák az endotél sejtek számát és permeabilitását, a kisér hálózatok szerkezetét, és 

kontraktilis képességük következtében (aktint tartalmaznak) a kapillárisokat elzárhatják, ezáltal az adott terület 

ellenállását fokozva. Fagocita aktivitásuk van, szabályozzák a leukocita transzmigrációt és fontos antigén 

prezentáló sejtek is egyben. 

A vér-agy gátat (BBB) először Ehrlich figyelte meg, aki azt találta, hogy ha festéket adott a szisztémás 

keringésbe, akkor az összes szervet megfestette, kivéve az agyat. Ehrlich helytelenül arra gondolt, hogy a 

festéknek különböző az affinitása a szervekhez. Tanítvány, Goldmann kimutatta, hogy a liquorba adott festék 

megfestette az agyat, de a többi perifériás szervet nem. Ezek az eredmények vetették fel azt, hogy egy gát van az 

agy és a keringés, valamint a perifériás szervek között. 

A BBB a módosult agyi endotél sejtekből, a bazális membránba beágyazott pericitákból és az ereket borító 

asztrocita nyúlványokból áll. 

Az agyi endotél sejtekben több mitochondrium van, mint a periférián, pinocita aktivitásuk csökkent, nincsenek 

fenesztrációik és szoros érintkezésekkel kapcsolódnak egymáshoz. A szoros érintkezéseket occludin, claudin és 

egyéb adhéziós molekulák alkotják, amelyek a plazma membránhoz kapcsolódnak és ZO-1, ZO-2 és ZO-3 

(zonula occluding protein) molekulákon keresztül az endotél sejtek aktin molekuláihoz kötődnek. A gát 

felépítését, a tápanyag és vízellátást elsősorban a periciták, az asztrociták és egyéb neuronális hatások 

szabályozzák. A BBB nem egy statikus fizikai barriert jelent a vér és az agy között. Ion (Na+ függő és független) 

és egyéb transzporterek különböző anyagok átjutását biztosítják mindkét irányban. Enzimek, mint pl. a citokróm 

P45 enzimek, vagy monoamin oxidáz lipidszolubilis anyagokat bontanak, és ez által megakadályozzák azok 

bejutását az agyba. Egyszóval a BBB egy fizikai és egy metabolikus barrier is egyben, amelynek szelektív 

transzport mechanizmusai vannak, és ez által egy dinamikus válaszfalat jelentenek a vér és az agy között. 

1.5. 5. Az endotélium sejtek hatása az agyi keringésre 

Az endotélium, számos egyéb szervhez hasonlóan, az agyi vérellátás szabályozásában meghatározó szereppel 

bír azáltal, hogy a sima izmokat tágító és szűkítő anyagokat termel. Mechanikai behatások (pl. a nyírási 

feszültség), farmakonok (pl. acetil-kolin, bradikinin), autokrín, parakrín faktorok (a neuronok és asztrociták 

hormonjai és mediátorai) hatnak az endotél sejtekre és azokat konstriktor vagy dilatátor anyagok termelésére 

késztetik. Ugyancsak az endotél sejtek közvetítik a neurovaszkuláris kapcsolat felfelé (upstream) vezetett 

dilatációját is. 

1.5.1. 5.1. Értágítók (dilatátorok) 

A nitrogén monoxid (NO): Nyugalmi körülmények között az NO-nak tónusos értágító hatása van az agyi erekre, 

ezt az endoteliális nitrogén monoxid szintáz (eNOS) termeli. Amint említettük, az NO-t a neurális NOS (nNOS) 

is termeli, és ennek szerepe van a neurovaszkuláris kapcsolódásban. nNOS van a perivaszkuláris idegrostokban 

is. Újabb eredmények szerint az eNOS is részt vesz a neurovaszkuláris kapcsolódásban. 

EDHF (endothelium derived hyperpolarizing factor): Ez jelölhet egy folyamatot, vagy anyagokat, amelyek az 

NO-tól, vagy ciklo-oxigenáztól függetlenül endotél eredetű értágulatot hoznak létre. Ezt a símaizom sejtekben a 

K+ csatornák aktiválódása révén hozzák létre. 

Arachidonsav származékok: A COX útvonal értágítói a prosztaglandin I2 (PGI2), PGE2, PGD2. A konstriktorok a 

PGF2a és a tromboxán (TXA2). Normál körülmények között a legfontosabb mediátorok a PGI2 és a PGE2. Az 

arachidonsav anyagcsere egyéb útjainak (lipoxigenáz, epoxigenáz, η hidroxilázok) további termékei is ismertek. 

1.5.2. 5.2. Érösszehúzók (konstriktorok) 

Arachidonsav termékek közül a már említett PGF2α és TXA2, az endotelin-1 ET-1 termelődik az endotéliumban. 

Az ET-1 az agyi erekben kiterjedt összehúzódást vált ki az ETA receptorokon keresztül. Ugyanakkor az ETB 

receptorokon keresztül értágulatot okoz. 

1.5.3. 5.3. A vezetett érválaszok 

Az idegsejtek aktiválódásával járó CBF növekedésben endotélium függő mechanizmusok is részt vesznek a 

felsőbb (upstream) érszakaszok tovaterjedő dilatációjában, és ez az arteriolák tágulatához vezet. Azt találták, 

hogy a szinapszisok aktiválódásakor a helyi értágulat és CBF növekedés mellett az aktivált területet ellátó 
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upstream arteriolák vezetett tágulata alakul ki. Ez az értágulat az érfalon belüli sejtek közötti kapcsolatok révén 

jön létre, valószínűleg az endotél és a símaizom sejtek közötti szoros érintkezések (gap junction) révén. 

1.6. 6. A vérgázok hatása az agyi vérkeringésre: a megváltozott 
szisztémás keringéstől való függetlenség 

1.6.1. 6.1. A CO2 és a pH 

A működő agyszövet anyagcsere igénye igen nagy, és ennek kielégítése függ a CBF-től. A kardio-respiratórikus 

rendszer elégtelen működésekor a vérgázok kóros változása jön létre, és ennek az erekre és az anyagcserére 

jelentős hatása van. A PCO2 növekedése (hiperkapnia) az agyi erekben erős értágulatot hoz létre és fokozza a 

véráramlást (7% CO2 belégzése 100 %-os áramlás-növekedéshez vezet). Ezzel szemben a PCO2 csökkenése 

(hipokapnia) az agyi ereket összehúzza és a CBF csökken (ez az oka a hiperventillációt követő fáradásnak pl. 

egy hisztériás roham után). Ezeknek a válaszoknak az elsődleges oka az extracelluláris pH változása, amely a 

PCO2 változásától függ. Ezt az elképzelés igazolja az, hogy normokapniás acidózis önmagában is tágítja az agyi 

ereket 

A pH változások szerepét az értónus szabályozásában még nem sikerült tisztázni. Feltételezik, hogy a 

folyamatban az arachidonsav metabolitok (prosztanoidok), az NO, az intracelluláris Ca2+-szint változása és a 

Ca2+ függő K+ csatornák szerepelnek az értágulat létrejöttében. Bármi legyen is a pontos folyamat, a CBF 

növekedése vagy csökkenése a pH értéket helyre állítja nem csak a CO2 és a H+ kimosásával, hanem a megfelelő 

szubsztrát, illetve metabolitok transzportjával is. 

1.6.2. 6.2. Az oxigén (O2) 

Érthetően az oxigénellátást mindig is a szövet véráramlás fontos regulátorának tartották, mert az energiatermelő 

folyamatok a megfelelő intracelluláris oxigén szinttől függenek. Az oxigén-ellátottságtól (PO2) függ a sejtek 

anyagcseréje, amely vazoaktív metabolitokat termel. Alacsony PO2 (hipoxia) csökkenti az ATP szintet és nő az 

adenozin koncentráció, amely az agyi ereket erősen tágítja. Az ATP szint csökkenése hipoxia alatt aktiválja az 

ATP függő K+ csatornákat, és ez a membrán hiperpolarizálása révén az ereket tágítja. Meg kell említeni, hogy a 

hipoxia nem hat a CBF-re addig, amíg a PO2 érték a kb. 50 Hgmm értéket el nem éri. Ugyanakkor a PO2 további 

csökkenése kb. 400 %-os áramlás-növekedést okozhat. Az O2 fontos szerepére az is felhívja a figyelmet, hogy 

krónikus hipoxiában az agyi kapillárisok száma jelentősen növekszik. A vérgázok szisztémás változásán kívül a 

PO2 és a PCO2 lokális változásai is hatnak a helyi szöveti vérellátásra. 

1.7. 7. A beidegzés hatása az agyi véráramlásra 

Az agyi erek falában kimutattak idegrostokat, ami jelzi, hogy az érátmérő szabályozásában fontos szerepük van. 

Intrakraniálisan de extra-cerebrálisan az artériák az agyalapon és a felszínén külső beidegzéssel rendelkeznek, 

amit extrinszik innervációnak is hívunk. Miután az agyi erek beléptek a parenchimába, az artériák és arteriolák 

beidegzésüket szubkortikális pályáktól, illetve interneuronoktól kapják (intrinszik innerváció). Az agyi erek 

külső és belső beidegzésének fontos jellemzője, hogy az erek és az idegrostok között nincs klasszikus 

értelemben vett szinaptikus kapcsolat, és az idegek közvetlenül képesek az érműködést modulálni. 

1.7.1. 7.1. A külső beidegzés 

A szimpatikus beidegzés: Az artériák szimpatikus postganglionaris rostokat kapnak a gl. cervicale superius-tól. 

A legfőbb mediátor a noradrenalin (NA) és a neuropeptid Y (NPY). Ezek vazokonstrikciót hoznak létre, és ez 

által az autoregulációs tartományt felfelé növelik, így a szimpatikus aktiválódáskor létrejött magas artériás 

nyomástól a mikrocirkulációt védik. 

A paraszimpatikus beidegzés: Az idegrostok a ggl. sphenopalatinumból és oticumból erednek, a mediátorok VIP 

és acetil kolin (Ach). A CBF fiziológiás szabályozásában a paraszimpatikus eredetű értágulat valószínűleg nem 

játszik szerepet. Kóros körülmények között (pl. migrénben) lehet szerepük. 

A trigemino-vaszkuláris pálya: A gl. trigeminale-ból származó érző pályák CGRP-t (calcitonine gene related 

peptide), SP-t (substance P) és PACAP-ot (pituitary adenylate cyclase activating petide) tartalmaznak. Ez egy 

fontos értágító rendszer, amely érszűkület esetén az érátmérő tágasságát helyreállítja. A rendszernek a migrén 

kialakulásában szerepe lehet. 
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1.7.2. 7.2. A belső beidegzés 

Szubkortikális pályák: Az intrinszik pályák leginkább a nucleus basillaris-ból (Ach, értágulat), locus coeruleus-

ból (NA, összehúzódás), a raphe magvakból (szerotonin, összehúzódás) erednek. Az effektor rostok a 

neurovaszkuláris egység neuronjain és asztrocitáin végződnek. A felszabaduló vazoaktív anyagok receptorai 

mind az endotél, mind a símaizom sejteken, mind az asztrocitákon megtalálhatóak. A szerkezeti kapcsolatok 

alapján a szubkortikális beidegzés a neurovaszkuláris egységen összehúzódást és tágulatot is képes kiváltani. 

1.7.3. 7.3. A lokális interneuronok 

A lokális interneuronok az agy vérellátásában mind érösszehúzódást (a mediátor szomatosztatin), mind 

értágulatot (VIP) közvetlenül vagy indirekt (asztrocitákon keresztül) képesek kiváltani. Ezeket a 

kölcsönhatásokat a neurovaszkuláris kapcsolat fejezetben ismertettük. 

1.8. 8. A CBF szabályozó mechanizmusainak kórélettana és 
klinikai vonatkozások 

Az agyi vérellátás szabályozó mechanizmusainak változása cerebrovaszkuláris zavarok kialakulásához vezethet. 

Ilyenek pl. az iszkémiás vagy a vérzéses sztrók, a vaszkuláris eredetű kognitív károsodás. Újabban egy olyan 

elmélet nyert teret, amely szerint a (mikro) vaszkuláris elváltozások szerepet játszanak a neurodegeneratív 

betegségek, mint pl. az Alzheimer kór patológiájában. Ebben a fejezetben röviden áttekintjük azokat az 

elképzeléseket, amelyek szerint a CBF szabályozásának változásai hogyan vezethetnek cerebrovaszkuláris 

megbetegedésekhez. 

1.8.1. 8.1. A CBF autoregulációjának diszfunkciója 

Amint azt korábban kifejtettük, a CBF autoregulációjának feladata az agyszövet védelme mind hipoperfúzióban, 

mind hiperperfúzióban. Így az autoregulációban működő mechanizmusoknak két különböző, kétirányú 

kívánalomnak kell megfelelniük: 1) értágulatot hoz létre, ha a vérnyomás csökken (pl.ortosztatikus 

hipotenzióban) úgy, hogy az érellenállást csökkenti; 2) érszűkületet hoznak létre, és így az érellenállást növeli, 

ha a vérnyomás is nő, ezáltal a mikrocirkulációt védik. Ezek alapján az agyi autoreguláció diszfunkciója 

kétirányú következménnyel jár: 1) hipotenzióban a nem megfelelő értágulat hipoperfúziót okozhat, és ez a 

szövet iszkémiás károsodását okozza, 2) ezzel szemben nyomásnövekedés esetén a nem megfelelő érszűkület az 

agyi mikrocirkulációt nem képes védeni a fokozott nyomás és térfogat terheléstől. Ezáltal sérül a vér-agy gát, 

ödéma képződik vagy agyvérzés jöhet létre másodlagos agykárosodással. Ez magyarázza az agyi autoreguláció 

adaptív változásait hipertóniában: az agyi erek a fokozott nyomás és áramlás kiváltotta összehúzódása, továbbá 

krónikus nyomásemelkedés hatására létrejövő érfal átépülés (remodelling) a cerebrovaszkuláris ellenállást 

fokozza és ezáltal a nyomás-áramlás görbe jobbra tolódik. 

Ha az autoregulációs görbe felső határát növeljük, a CBF a megnőtt vérnyomás ellenére változatlan marad. 

Irodalmi adatok felvetik, hogy ha ez a védekező mechanizmus laboratóriumi állatokban hiányzik, agyvérzés 

alakulhat ki. Hasonlóképpen hipertenziós enkefalopátiában, ha a nagyon magas vérnyomás az autoregulációs 

védelmet felülírja, a vér-agy gát megsérül és ödéma képződik. Újabban kimutatták, hogy idős korban sérül az 

autoregulációs védőmechanizmus is hipertóniában. Meg kell jegyeznünk, hogy az autoregulációs görbe alsó 

értékének jobbra tolódása hipertóniában érellenállás fokozódáshoz vezet, és ez egy vérnyomáscsökkenés miatti 

hipoperfúzióban az agyat sérülékenyebbé teszi. Krónikus hipertóniában például a vérnyomás hirtelen zuhanása 

miatt (szívmegállás, antihipertenzív szerek túladagolása következtében) az agyszövet iszkémiás sérülését 

okozhatja. Hasonlóképpen az agyi erek trombo-embolizációja a szövet kiterjedtebb és súlyosabb sérülését 

okozza, mint normotenzív betegekben. Továbbá az autoreguláció sérülése szerepet játszhat az Alzheimer kórban 

is. Ezt az elképzelést a betegség állatkísérletes modelljében igazolták, amennyiben az amiloid prekurzor protein 

fokozott expressziója és az Aβ peptid felhalmozódása rontja az agyi autoregulációt. 

1.8.2. 8.2. A neurovaszkuláris kapcsolat sérülése és az endoteliális diszfunkció 

Az agy normális működése kritikus mértékben függ a folyamatos és ellenőrzött oxigén és glukóz ellátástól. Ezt 

a neurovaszkuláris kapcsolódás biztosítja, amely a CBF fontos szabályozója. Ez az agyszövet optimális mikro-

környezetét azáltal biztosítja, hogy a regionális vérellátást percről percre a neuronok aktivitásához igazítja. 

Bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a neurovaszkuláris kapcsolat sérül az idősekben, Alzheimer kórban és 

hipertóniában, és ez a folyamat a magasabb kérgi funkciók károsodásával jár (pl. conition, gate coordination 

tesztek). Az öregedéssel és hipertóniával járó endotél károsodás az agyszövetre hasonlóan negatív hatással van 
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azzal, hogy a véráramlás csökkenését az endotélium függő dilatátor mechanizmusok hiány hozza létre. Úgy 

gondoljuk, hogy ezekben a kóros folyamatokban a végső közös pályát a reaktív oxigén szabadgyökök (ROS) 

túltermelése jelenti. Az agyszövetben és az agyi vaszkuláris endotéliumban a ROS fő forrását a NADPH 

oxidázok jelentik. Öregedésben és hipertóniában a NADPH oxidázok upregulációját figyelték meg. A ROS 

csökkenti az NO elérhetőségét azzal, hogy fokozza az ONOO- képződését. A ROS módosítja az asztrociták és a 

neuronok működését, amelyek a neurovaszkuláris jelátvitelben fontosak. Ezeket az elképzeléseket az 4. ábra 

foglalja össze. 

1.9. 9. Összefoglalás 

A CBF szabályozása két alapvető igényt kell, hogy kielégítsen: 1) a CBF konstans kell legyen, vagyis független 

a szisztémás vérnyomás változásaitól. 2) A vérellátásnak szorosan követnie kell a neuron aktiválás anyagcsere 

igényeinek változásait. Ennek megfelelően a CBF szabályozása számos egyidejűleg működő mechanizmus 

dinamikus egymásra hatásának az eredője, és ezek szabályozzák az érátmérőt és a szöveti vérellátást. A 

hemodinamikai változásokra (nyomás és áramlás) érzékeny érfal intrinszik mechanizmusai az agyi erek 

tágasságát beállítják, és ezzel az agyi térfogat szabályozását, illetve a CBF-nek a szisztémás vérnyomás 

változásaitól való függetlenségét (autoreguláció) biztosítják. Ezzel egy időben neuronális és gliovaszkuláris 

(asztrociták) mechanizmusok biztosítják a neuron-aktiválás és a CBF kapcsolatát (neurovaszkuláris kapcsolat). 

Ezek érvényesülnek az ellátó ereken felfelé hatva is az érátmérőt szabályozásával. A folyamatokban mind az 

endotél sejtek, mind a vaszkuláris símaizom részt vesz. Egyéb tényezők, mint a vérgázok és az erek beidegzése 

is szerepet játszanak a szabályozásban. Ezek feladata az is, hogy a CBF zavartalan legyen akkor is, ha a 

szisztémás feltételek megváltoznak (pl. hipoxia, hiperkapnia stb.). Kóros működése ezeknek a szabályozó 

mechanizmusoknak fontos lehet nemcsak a hagyományos értelemben vett cerebrovaszkuláris károsodásokban 

(TIA, stroke), hanem meghatározó tényezői lehetnek olyan megbetegedéseknek, mint az Alzheimer kór, a 

Parkinson betegség, a sclerosis multiplex vagy az amiotrófiás laterál szklerózis. 

7.1. ábra - 1. ábra: Az agyi véráramlás (CBF) autoregulációjának bemutatása. A 

perfúziós nyomás csökkenése vagy növekedése ellenére a CBF széles 

nyomástartományban változatlan marad. Ha a nyomás növekszik és az érátmérő nem 

változik, akkor az áramlás a nyomás változásával lineárisan növekszik. Ezért az 

autoreguláció csak akkor jön létre, ha az érátmérő csökken. Ez kb. 50 Hgmm 

nyomásnál kezdődik. Az átmérő csökkenése az agyi érellenállást (CVR) növeli, és ez 

Ohm törvényének megfelelően az áramlás fokozódását csökkenti, vagyis ez konstans 

marad. Meg kell említeni, hogy in vivo az autoregulációs plateau nem teljesen vízszintes. 

Az áramlás kissé növekszik a szisztémás nyomás emelkedésével. Ennek ellenére ez 

eléggé hatékony, hogy megakadályozza a CBF növekedését és ennek következtében az 

intra-kraniális nyomásét is 

 

7.2. ábra - 2. ábra: A CBF autoregulációját két hemodinamikai erő, a nyomás és az 

áramlás és azok dinamikus egymásra hatás szabja meg. Az agyi erek kissé 

összehúzódnak, ha nyomás növekszik, és még inkább összehúzódnak, ha az áramlás is 

fokozódik, amint ezt az ábra mutatja (Toth et al. Journal of CBFM 2011.). Ezek a 
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folyamatok a CBF-nek a nyomástól való függetlenségét biztosítják (autoreguláció) és azt 

is, hogy az agyi nyomás és térfogat állandó maradjon 

 

7.3. ábra - 3. ábra: A CBF szabályozása számos egyidejű mechanizmus eredményeként 

jön létre, amelyek az erek falán hatnak, ezáltal az érátmérőt és az áramlást is 

változtatják: az intrinszik mechanizmusok érzékenyek a hemodinamikai erőkre 

(nyomásra és áramlásra). Ezek az erek alapátmérőjét határozzák meg és a térfogat 

szabályozás alapját adják, és azt biztosítják, hogy a CBF a szisztémás nyomástól 

független legyen (autoreguláció). Egyidejűleg neurális és glio-vaszkuláris (asztrociták) 

folyamatok az áramlást a neuronok aktivitásával szorosan összekapcsolják a CBF 

növekedését eredményezve (neurovaszkuláris kapcsolat). Ez a tápláló éren upstream 

felterjedhet. Mind az endotél, mind a símaizom sejtek nyúlványai részt vesznek a 

folyamatban. egyéb faktorok, mint a vérgázok és a beidegzés is hat a vérellátásra. Ezek 

is biztosítják a zavartalan vérellátást, ha a szisztémás körülmények változnak (hipoxia, 

hiperkapnia, stb.) 
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7.4. ábra - 4. ábra: A CBF autoregulációjának zavarai különböző kóros állapotokban és 

öregedéskor. A folyamat kezdődhet a hemodinamikai faktorok extrém változásával, 

amelyek endoteliális diszfunkciót, agyi iszkémiát, a vér-agy gát (BBB) sérülést, ödéma 

képződését, a kapilláris-sűrűség csökkenést okozhatnak. Ez a neurovaszkuláris 

kapcsolódás romlásához, gyulladás (neuroinflammáció) kialakulásához vezethet, és ezek 

kognitív funkciók romlását okozzák 
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1.9.1. Tesztkérdések 

1. Az agy vérellátása folyamatos kell, hogy legyen, mert: 

A. Az agyszövetben nincsenek energiaraktárak. 

B. Az agyszövet kollaterális hálózata fejletlen. 

C. csak az A. 

D. mindkettő. 

2. Az agy vérellátása viszonylag független a szisztémás vérnyomás változásaitól a következők miatt: 

A. Az agyi autoreguláció következtében. 

B. A neurovaszkuláris kapcsolat miatt. 

C. Csak az A. 

D. Mindkettő. 

3. A CBF kontrollálatlan növekedése a vérnyomás növekedése miatt az alábbiakhoz vezethet: 

A. Nő az intrakraniális térfogat. 

B. Nő az intrakraniális nyomás. 

C. Csak az A. 

D. Mindkettő. 

4. Melyik állítás helyes? 
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A. A CBF autoregulációját intrinszik vaszkuláris mechanizmusok hozzák létre. Ezek a hemodinamikai erők 

re érzékenyek, és azt metabolikus és egyéb faktorok, mint pl. a szimpatikus aktivitás modulálják. 

B. A szimpatikus beidegzés a CBF autoregulációjában leginkább magasabb vérnyomástartományban fontos. 

C. Mindkettő. 

5. Az agyi érellenállás szegmentálisan heterogén, ami azt jelenti, hogy: 

A. Mind az artériák, mind az arteriolák fontosak az ellenállás kialakításában. 

B. Az Asztrociták nem befolyásolják az agy vérellátását. 

C. Csak az A. 

D. mindkettő. 

6. Melyik állítás igaz? 

A. A nyomásnövekedés kiváltotta miogén kontrakciót a membrán depolarizációja, a feszültségfüggő 

kalciumcsatornák aktiválása, az intracelluláris Ca2+ koncentráció növekedése, a miozin könnyűlánc kináz 

aktiválása és a következményes miozin foszforiláció hozza létre. 

B. A nyomás kiváltotta miogén konstrikciót a miozin könnyűlánc foszfatáz negatívan befolyásolja, és ezáltal 

a kontraktilis rendszer érzékenységét beállítja. 

C. Mindkettő. 

7. Melyik állítás igaz? 

A. A neurovaszkuláris kapcsolat biztosítja, hogy a szövet vérellátása mind időben, mind térben az 

idegaktivitáshoz igazodjék. 

B. Ez a jelenség képezi a funkcionális NMR képalkotásnak. 

C. Mindkettő. 

8. Melyik állítás igaz? 

A. A neurovaszkuláris kapcsolat egy feed foreward mechanizmus, amely biztosítja, hogy az aktív neuronok 

fokozott vérellátásban részesüljenek. 

B. Metabolikus mediátorok, pl. adenozin és az oxigén tenzió a neurovaszkuláris kapcsolódás mechanizmusát 

negatív visszacsatolással szabályozzák. 

C. Mindkettő. 

D. Egyik sem. 

9. Az idegsejtek aktiválása regionális áramlás-fokozódáshoz vezet: 

A. Közvetlenül az arteriolákra hatva. 

B. Közvetve az asztrocitákon keresztül. 

C. Mindkettő. 

D. Egyik sem. 

10. Melyik állítás igaz? 

A. Mind az idegi, mind az endoteliális NO szintáz részt vesz a neurovaszkuláris kapcsolódásban. 

B. Az asztrociták termelte arahidonsav termékeknek fontos szerepe van a neurovaszkuláris kapcsolódásban. 
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C. Mindkettő. 

D. Egyik sem. 

11. A periciták: 

A. Kontraktilis sejtek, amelyek a kapillárisok ellenállását fokozhatják. 

B. Fontosak a kapilláris szerkezet kialakításában. 

C. Fontosak a vér-agy gát felépítésében. 

D. Valamennyi. 

E. B és C. 

F. A és C. 

12. Melyik állítás helytelen? 

A. A vér-agy gát (BBB) egy statikus barrier, amelynek a feladata, hogy a szöveti mikrokörnyezetet 

extracelluláris hatásoktól megvédje. 

B. Az agyi endotél sejtekben kevesebb a mitokondrium a perifériához képest, fokozott pinocitózissal bírnak, 

fenesztráltak és nincsenek szoros érintkezések közöttük. 

C. A BBB-nek nincs metabolikus aktivitása. 

D. Az összes fenti. 

E. A és B. 

F. A és C. 

13. Az agyban az alábbi endtél-eredetű értágítók vannak: 

A. Nitrogén monoxid. 

B. EDHF. 

C. PGI2, PGE2, PGD2. 

D. Minden fenti. 

E. 20-HETE. 

F. Egyik sem. 

14. A kardio-pulmonáris rendszer elégtelensége a vérben fokozott PCO2 és csökkent PO2 szinthez 

vezethet. Melyik állítás helyes? 

A. Hiperkapnia az egyik legerősebb agyi értágító. 

B. Ez elsősorban a lokális H+ koncentráció változásán keresztül hat. 

C. Hipoxia csökkenti a sejtek ATP, és fokozza az adenozin szintjét, amely hatékony dilatátor az agyi ereken. 

D. Az ATP szint csökkenése hipoxiában aktiválja az ATP függő K+ csatornákat. 

E. Krónikus hipoxia növeli a kapillárisok sűrűséget az agyban. 

F. Az összes fenti. 

G. A, B és C. 
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H. Csak E. 

15. Az extrinszik és az intrinszik beidegzés közötti különbség az alábbi: 

A. Az extrinszik az extra cerebrális, az intrinszik az intra-parenchimális ereket idegzi be. 

B. Az extrinszik beidegzés extrakraniális (szimpatikus, paraszimpatikus, trigemino-vaszkuláris) eredetű, az 

intrinszik beidegzés a központi idegrendszer magjaiból származik. 

C. Mindkettő. 

D. Egyik sem. 

16. Melyik állítás igaz? 

A. Az érfal intrinszik mechanizmusai, amelyek a hemodinamikai erőkre (nyomás, áramlás) érzékenyek, az 

erek átmérőjét szabályozzák. Ez képezi a volumen-regulációnak és a CBF vérnyomás-változásoktól való 

függetlenségének (az autoregulációnak) az alapját. 

B. Neurális és glio-vaszkuláris (asztrociták) mechanizmusok a véráramlást az idegszövet aktivitásával 

szorosan összekapcsolják, és így a helyi CBF fokozódik (neurovaszkuláris kapcsolódás). 

C. Az endotél és a símaizom sejtek nyúlványai a véráramlást alapvetően befolyásolják. 

D. A vérgázok és az erek beidegzése a CBF-et alapvetően befolyásolja, amelynek az a célja, hogy a CBF 

zavartalan maradjon a szisztémás körülmények változása ellenére (hipoxia, hiperkapnia). 

E. Az összes fenti. 

F. A és B. 

G. A, C és D. 
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2. 7.b. Agyi keringési zavarok. (Cerebrovascularis 
betegségek). – Szapáry László [Szakmai lektor: 
Szűcsné Sas Katalin] 

2.1. 1. Definíció 

A stroke az agyműködés vérellátási zavara által okozott, globális vagy fokális zavarral jellemezhető, gyorsan 

kialakuló klinikai tünet együttes, amely több mint 24 órán keresztül áll fenn vagy halált okoz, s amelynek 

bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agyi érrendszerben kialakult elváltozás (WHO). 

2.2. 2. Epidemiológia 

A stroke a világ fejlett országaiban a morbiditási és mortalitási statisztikák egyik legfontosabb tényezője, a 

hosszú távú rokkantság legfontosabb oka. Az akut stroke halálozása az első hónapban a stroke ellátás típusától 

függően 12-18%, az első évben 25-30%. A vérzéses stroke (az összes stroke kb. 15%-a) incidenciája 12-

15/100.000/év, korai mortalitása még magasabb, közel 50%. A demográfiai változások a betegség 

incidenciájának, prevalanenciájának növekedését eredményezik, ezen adatokban jelentős különbségek 

mutatkoznak kelet és nyugat Európa között. A kórkép jellemzően a 60 év feletti korosztályt érint, de egyes 

országokban, pl. Magyarországon a fiatalabb korosztályok magas érintettsége (25%) szembetűnő. Becslések 

szerint jelenleg Magyarországon évente kb. 40-50.000 beteg kerül kórházba stroke miatt. A magas mortalitás 

mellett a gyógyulás rövidtávú kilátásai is rosszak, a betegek mindössze 10%-a tudja folytatni a korábbi normális 

életvitelét, az önálló életvitelében segítségre szoruló betegek aránya 32–42% között mozog. A stroke az időskori 

epilepsia leggyakoribb háttér tényezője, a demenciák második leggyakoribb oka. 

2.3. 3. Rizikófaktorok 

Az ischaemiás és vérzéses agyérbetegségek rizikófaktorai számos átfedést mutatnak, különféleképpen 

csoportosíthatjuk őket. Beszélhetünk igazolt és lehetséges rizikófaktorokról. Más felosztás szerint 

elkülöníthetünk befolyásolható és nem befolyásolható kockázati tényezőket. 

Nem befolyásolható tényezők az életkor, a nem, a rassz, a genetikai adottságok. Az életkor 10 évente 

megduplázza a stroke rizikóját. A 45 év feletti férfiak rizikója ischaemiás agyérbetegségekre magasabb, mint a 

nőké. A befolyásolható rizikófaktorok közül lehetséges szerepe van az elhízásnak, táplálkozási szokásoknak, a 

mozgásszegény életmódnak, fogamzásgátló szedésének, fertőzéseknek. A stroke legfontosabb igazolt, 

befolyásolható rizikófaktora a hypertonia. Kortól, nemtől és a stroke típusától függetlenül lineáris kapcsolat 

igazolható a vérnyomás értéke és a stroke előfordulása között, a diasztolés érték 5–6 Hgmm-es mérséklése 

esetén a stroke relatív kockázata 42%-kal csökken. Diabetes mellitusban átlagosan 2-3-soros relatív rizikóval 

számolhatunk. Az összes ischaemiás stroke mintegy 20%-a vezethető vissza cardiogén eredetre, melyek kb. 

felében pitvarfibrilláció áll a háttérben. A kongesztív szívelégtelenség négyszeresére növeli a stroke kockázatát. 

Gyakran alakul ki agyi infarctus az akut myocardialis infarktust követő napokban/hetekben, fali thrombusból 

származó embólia következtében. A hyperlipidaemia szintén az ischaemiás stroke rizikófaktora, elsősorban az 

LDL-koleszterin szinttel kapcsolatban mutatható ki lineáris kockázat emelkedés. A tartós dohányzás 2–2,7-

szeresére emeli a stroke relatív rizikóját. A nagymértékű alkoholfogyasztás a vérzéses stroke kockázatát emeli. 

A kábítószer-élvezők körében mind a vérzéses, mind az ischaemiás stroke rizikója mintegy kétszeresre nő. 

2.4. 4. Ischaemiás cerebrovascularis kórképek 
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2.4.1. 4.1. Pathomechanizmus/Klasszifikáció 

A pahtomechanizmus alapján az akut stroke kb. 80–85%-át ischaemiás eredetű kórképek adják, a maradék 15–

20%-ban pedig vérzéses kóreredet áll a tünetek hátterében. Ischaemiás stroke esetében az agyi erek occlusioját 

vagy egy helyben képződött vérrög (thrombus) okozza, vagy vérrrög-embolizáció következtében jön létre az 

elzáródás. Az elzáródott ér ellátási területének központjában az agyi vérellátás kritikus csökkenése energiakrízis 

állapotát idézi elő a neuronokban, első lépésben az ionhomeostasis felborulását eredményezve (intracellularis 

Ca2+ emelkedés). Ez neurotranszmitter felszabadulást és számos enzim aktiválódását okozza, csökken a 

proteinszintézis, sejtnecrosis alakul ki. Az idegszövet károsodásának mértékét az ischaemiás folyamat 

súlyossága, időtartama, a metabolikus károsodás mértéke, és cascade-mechanizmusok határozzák meg. A rossz 

vérellátású agyterület e központi részét viszont olyan régió (penumbra = „pene umbra” – a teljes 

holdfogyatkozáskor a Hold körül észlelhető félárnyékot nevezte így Kepler) veszi körül, ahol a véráramlás 

csökkenése mérsékeltebb, a sejtek struktúrájának a fenntartásához egy ideig (kb. 4-6 óra) még elegendő, de a 

funkcióban súlyos zavar alakul ki. A véráramlás rendeződése a penumbra szövet megtartását biztosíthatja, 

ellenkező esetben annak elhalása következik be. Agyi érelzáródást követően percről-percre növekszik az elhaló, 

központi terület, illetve csökken a még megmenthető szövetek nagysága. 

2.4.2. 4.2. Az agy vérellátása 

Az agy vérellátását a carotis és a vertebrobasilaris rendszer biztosítja. Egyik fő jellegzetessége a kiterjedt 

collateralis hálózat illetve anastomosisok kialakulási lehetősége, melyek érelzáródás vagy súlyosabb szűkület 

esetén bizonyos mértékű kompenzációt jelenthetnek. Intracraniálisan a legfontosabb collateralis a circulus 

arteriosus Willisii. A két a. carotis interna az agyi vérellátás mintegy 80%-át biztosítja. A koponyaüregbe 

belépést követően az a. carotis interna három ágra oszlik: 1. az a. ophtalmica a szem vérellátását biztosítja. 2. az 

a. cerebri anterior ágai az occipitalis lebenyt kivéve a féltekék medialis felszínét és kis részben a frontalis 

convex felszínt látják el. 3. az a. cerebri media ágai az agy convex felszínének döntő részét, a törzsdúcokat, 

capsula internát látják el. Utóbbi vérellátásában a carotis interna mély ágai helyette inkább: az arteria cerebri 

media vékony, hosszú végartériái (lenticulostriatalis artériák) is részt vesznek. 

A két a. vertebralis a koponyába belépést követően a híd alsó része magasságában a. basilarissá egyesül, 

melynek ágai (a. cerebelli inferior posterior, arteria cerebelli inferior anterior és a. cerebelli superior) a 

cerebellum és a belső fül vérellátását biztosítják. Az a. basilaris ezt követően két a. cerebri posteriorra oszlik, 

mely erek az occipitalis lebeny teljes kérgét, a halántéklebeny mediobasalis részét és a thalamus egyes magjait 

látják el. 

Kialakulhat az ischaemiás károsodás az ún. határzónákban is (két fő agyi artéria ellátási területe közötti 

határterület. Ez leggyakrabban a hátsó határterületet - az a. cerebri media és a. cerebri posterior végágai által 

ellátott parieto-occipitalis régiót érinti. 

Az agyi vérátáramlás állandóságát az agyi auroreguláció biztosítja. Az agyi arteriolák kompenzáló 

vasokonstrikciója vagy dilatációja révén az agyi vérátáramlás a szisztémás vérnyomás tág határok közötti 

ingadozása ellenére is konstans marad. Tartósan fennálló hypertonia az autoregulációt károsítja (1. ábra) 

7.5. ábra - 1. ábra: Az agyi vérkeringés autoregulációja. Látható, hogy normotensio 

esetén az agyi vérátfolyás 50-150 Hgmm-es artériás középnyomás mellett állandó, míg 

krónikusan fennálló hypertensio esetén ez a tartomány magasabb értékek felé tolódik 

(90-200 Hgmm). Ezen határok között az agyi keringés konstans, nem függ az aktuális 

szisztémás vérnyomásértéktől 
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2.5. 5. Transiens ischaemiás attack (TIA) 

A TIA a stroke legfontosabb előrejelzője, a stroke rizikója a TIA utáni 90. napon eléri a 17%-ot, leggyakrabban 

az első héten alakul ki stroke. A hagyományos klinikai definíció szerint átmeneti agyi vérkeringési zavar okozta, 

hirtelen fellépő, 24 órán belül megszűnő neurológiai góctünetekről van szó. A modern képalkotó eljárások 

ugyanakkor az így definiált esetek mintegy harmadában infarctusokat igazolnak, másrészt a klinikai tünetek az 

esetek 75%-ában 1 órán belül megszűnnek. Mindezek új definíció megfogalmazásához vezettek, mely szerint 

TIA-ról olyan múló (1 órán belül megszűnő) vérkeringési zavar esetén beszélhetünk, mely nem okozza agyi 

infarctus kialakulását. A TIA átmenetileg észlelt tünetei a stroke carotis és vertebrobasilaris területhez 

kapcsolódó tüneteivel egyezőek (lásd ott). A TIA utáni stroke kockázat becslését numerikus skálák is segíthetik 

(2. ábra), a legmagasabb rizikóval idős beteg 1 órán túl fennálló, motoros tünetei esetén számolhatunk. A TIA 

sürgősségi neurológiai kórkép, azonnali kivizsgálást, hospitalizációt és a prevenció megkezdését igényeli. 

7.1. táblázat - 1. táblázat: ABCD2 skála. A TIA-t követő stroke veszély becslése 
 

Életkor 1 ≥60 év 

Hypertonia 1 sziszt RR>140 Hgmm vagy diaszt. RR>90 

Hgmm 

Klinikum 2 egyoldali végtaggyengeség 

  1 beszédzavar, de paresis nincs 

Időtartam 2 >60 perc 

  1 10–59 perc 

2.6. 6. Ischaemiás stroke 

2.6.1. 6.1. Az ischaemiás stroke klinikuma 

Az agyi infarctusok kb. 80%-a az a. carotisok, míg 20%-uk a vertebrobasilaris rendszer ellátási területében 

alakul ki. Leggyakrabban hirtelen fellépő, a maximális intenzitást gyorsan elérő tüneteket látunk. Ritkább az ún. 

progresszív stroke, mely esetén a tünetek a következő 48-72 órában fokozódnak. A háttérben az ischaemia 
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növekedése, ödéma képződés, vérzéses transzformáció állhat. Korai tudatzavar esetén nagy kiterjedésű, 

térfoglaló, vagy agytörzsre lokalizált infarctusra gondolhatunk. 

Az a. carotisok ellátási területében fellépő ischaemiák hirtelen fellépő ellenoldali végtaggyengeséget, 

érzészavart, látótérkiesést, domináns félteke esetén beszédzavart okozhatnak. Az interna első ága, az a. 

ophthalmica, vérkeringési zavara átmeneti (amaurosis fugax) vagy maradandó, féloldali látászavart okoz a retina 

ischaemiája következtében. A carotis-dissectió vezető tünete a nyakra-arcra lokalizált, döntően féloldali 

fájdalom, 50%-ban Horner-triász is kialakulhat a carotis mellett haladó szimpatikus rostok károsodása 

következtében. 

A vertebrobasilaris területi ischaemiák vezető tünete a szédülés, egyensúlyzavar, hányás, fejfájás, kétoldali 

homályos látás, átmenti látásvesztés, kettőslás, nyelészavar, hemi-, vagy tetraparesis, ritkábban tudatzavar. 

Unilaterális agytörzsi károsodás esetén az agyidegtünetek gyakran a hosszúpálya tünetekkel ellentétes oldalon 

alakulnak ki (mivel a pyramis pálya a nyúltvelőben vagy az adott gerincvelői szegmentumban átkereszteződik), 

alternáló tünetcsoportokat hoznak létre. Izolált tünet fellépése igen ritka, jellemző a fentiek valamilyen 

kombinációja (egy-egy agyideg tünet + ellenoldali bénulás). A klinikai kórlefolyás az újabb adatok szerint jóval 

kedvezőbb, mint azt korábban gondolták, rossz prognózis „csak” korai tudatzavar, tetraparesis, pupillatünetek 

esetén várható. 

2.6.2. 6.2. Az ischaemiás stroke típusai 

Az ischaemiás stroke klasszifikációja a pathomechanizmuson, a kialakult infarctus méretén, lokalizációján 

alapul. Klasszikus, ma is elterjedt felosztás a TOAST-féle rendszer melynél az egyes kategóriák meghatározása 

a klinikai tüneteken és a kivizsgálás eredményein alapul. A legfontosabb stroke alcsoportok a következők: 

2.6.2.1. 6.2.1. Nagy-artériás atherosclerosis 

A fő agyi extra vagy intracraniális artériákon >50%-os szűkületet vagy elzáródást okozó atherosclerosis 

igazolható. Corticalis vagy agytörzsi-cerebellaris klinikai tünetek észlelhetők, valamint a kialakult infarctusok 

átmérője a 1,5 cm-t meghaladja. Az a. cerebri media területi infarctusok jellemzően ellenoldali faciobrachialis 

hemiparesist, érzészavart, homonym hemianopiát, domináns félteke károsodása esetén aphasiát, apraxiát, 

sundomináns félteke esetén neglect kialakulását eredményezhetik. Az a. cerebri anterior infartusok alsó végtag 

hangsúlyú (inkább túlsúlyú) hemiparesist, frontalis tüneteket, vizeletürítési zavart, dyspraxiát (a mozgás 

kordináltságának a zavara) okozhatnak. A carotis interna occlusio az a. cer. media elzáródás tünetei utánozza, de 

jó kollateralis hálózat esetén tünetmentes is lehet. 

2.6.2.2. 6.2.2. Cardioembólia 

Mivel az embólia általában nagyobb, proximális eret zár el, kiterjedt, territoriális infarctust okozhat. Általában 

hirtelen fellépő, súlyos tünetek okozó, rossz prognózisú stroke. A klinikai és a képalkotó tünetek a nagy-artériás 

kategóriánál leírtakkal egyeznek. Az infarctusok lehetnek multiplexek is, több érellátási területet érintve. 

Legalább egy cardiogén embóliaforrást kell igazolni. A cardiogén eredetű stroke-ok kb. fele pitvarfibrillációra 

vezethető vissza. E ritmuszavar a 80 év feletti lakosság mintegy 10%-át érinti. 

2.6.2.3. 6.2.3. Kis-ér elzáródás 

A fehérállományt penetráló arteriolák lipohyalinosisa okozza az érkárosodást, a háttérben legtöbbször 

hypertonia, diabetes van. Legalább egy klasszikus lacunaris szindróma (1. tisztán motoros tünetek, 2. tisztán 

sensoros tünetek, 3. izolált sensomotoros tünetek aphasia nélkül, 4. dysarthria-ügyetlen kéz szindróma, 5. 

ataxiás hemiparesis) igazolható, corticalis tünetek nélkül. A képalkotó vizsgálatok vagy negatívak, vagy 1,5 cm-

nél kisebb törzsdúci, subcorticalis vagy agytörzsi, gyakran multiplex infarctust (lacuna) igazolnak. Nem 

igazolható cardiogén emboliaforrás, az extracraniális erek szűkülete <50%. 

2.6.3. 6.3. Az ischaemiás stroke etiológiai tényezői 

Az agyi erek elzáródását leggyakrabban egy oda sodródó vérrög (embolia) zárja el, ritkábban in situ 

thrombosisa okoz occlusiót. A thrombusképződés oka az erek arterioclerosisa következtében kialakuló 

atheromaképződés, mely az ér progresszív stenosisát, esetleg elzáródását okozza. Típusos lokalizációja az a 

carotis communis bifurcatiója (60%). Az esetek 20%-ában az a.vertebralisok eredését, 20%-ban pedig az 

intracraniális ereket érinti. Az embolusok is leggyakrabban az extracraniális erek plakkjaiból származnak 

(arterio-arterias embolisatio). A lágy (soft) szerkezetű (zsírdús, ödémás, bevérzett), valamint az egyenetlen 
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felszínű és különösen az exulceralt (focalis, mély excavatio) plakkokat tartjuk embolizáció szempontjából 

veszélyesnek. Az embolusok másik fő forrása a szív (cardiogén embolizáció). Az embóliaképződés 

leggyakrabban ritmuszavarok, elsősorban pitvarfibrilláció (az esetek 50%-a) következtében alakul ki, de 

billentyűbetegségek, endocarditis, cardiomyopathia, szívinfarctus miatti kamrai thrombusképződés, beültetett 

műbillentyű, pitvari myxoma és számos egyéb szívbetegség is állhatnak a háttérben. A nagyerek súlyos 

stenosisa beszűkült agyi autoreguláció mellett provokáló tényezők (hypotensio, vérvesztés, elégtelen szív 

pumpafunkcó) hatására ún. haemodinamikai stroke-ot hozhat létre, melyre különösen érzékenyek az érellátási 

határterületek, a kéreg, a hippocampus. 

Ritkábban nem arteriosclerotikus kórállapotok jelentik az etiológiai tényezőt. Dissectio magas nyomású erekben 

jöhet létre, intima repedésen keresztül vér préselődik az érfal rétegei közé, szétválasztva azokat. Az érfali 

vérömleny okozhat szűkületet, occlusiót, refenestratióval visszatalálhat az eredeti lumenbe, kettős 

lumenképződést eredményezve. Ruptúra ritka jelenség. A carotis interna és az a. vertebralis dissectiója, 

elsősorban a fiatalkori stroke eseteknél lehet oki tényező (kb. 10%). Egyéb etiológiai tényezők a teljesség igénye 

nélkül: 

• autoimmun betegségek (systemas lupus erythematosus, antiphospholipid syndroma); 

• primer vagy másodlagos alapbetegséghez társuló cerebralis angitisek; 

• hematológiai betegségek (polycythaemia, thrombocythosis, coagulopathiák: pl. protein C, ill. S deficiencia, 

Leiden mutatio, stb.); 

• Moyamoya betegség (ismeretlen eredetű, progresszív, általában kétoldali supraclinoidalis carotis interna 

elzáródás, kompenzatórikusan kialakuló érhálózattal); 

• CADASIL betegség („Cerebralis autosomalis domináns arteriopathia subcorticalis infarctussal és 

leukoencephalopathiával” – a 19. kromoszómán lévő NOTCH gén domináns mutációja következtében az agyi 

kiserek simaizomzatának degenerációja, az erek korai elzáródásával). 

2.7. 7. Vérzéses stroke kórképek 

2.7.1. 7.1. Intracerebralis vérzések 

2.7.1.1. 7.1.1. Pathomechanizmus/Klasszifikáció 

A spontán agyvérzések 60-70%-a hypertoniás eredetű, a pathomechanizmusa a mai napig nem egyértelmű. 

Elsősorban hypertoniás kisérelváltozások (100-600 µm átmérőjű erek) szerepét feltételezik. A klasszikus ruptúra 

teória (Charcot és Bouchard) miliaris microaneurysmák lehetőségét vetette fel. Későbbi tanulmányokban 

microdissectiós mechanizmus, lipohyalinosis jelentőségére utaltak. A másik elmélet szerint a keringés 

funkcionális zavara stasis kialakulását, és az arteriolákból származó per diapedesim vérzés megjelenését 

eredményezi. 

A fiatalkori állományvérzések hátterében gyakran érmalformáció áll (arteriovenosus-, vénás malformáció, 

cavernoma, cavernosus angioma). Amphetamin származékok tensiokiugrás és arteritis szerű érelváltozás révén 

okozhatnak vérzést. Idős, normotenzív betegek ismétlődő lebenyvérzése hátterében amyloid angiopathia állhat, 

az érfalban lerakodó amyloid okoz strukturális károsodást főleg a felszínhez közeli erekben. 

A másodlagos állományvérzéseknek számos oka lehet, így kialakulhat a vérzés az agyi infarctus (haemorrhagiás 

infarctus), vagy tumor területében. Szövődménye lehet anticoaguláns, fibrinolytikus kezelésnek, veleszületett 

vagy szerzett véralvadási defektusnak. 

Az intracerebralis vérzések kb. 40%-ában a vérzés betör a kamrarendszerbe, mely occlusiv hydrocephalus 

kialakulását eredményezheti, rossz prognózist okozva. Szintén rossz kimenetelre számíthatunk idős betegek, 30 

ml-t meghaladó vérzésvolumen, ill. infratentoriális lokalizáció esetében. Az intracerebralis vérzés volumenét a 

CT kép alapján számolhatjuk ki (ABC módszer (hyper link 14). Az intracerebralis vérzés dinamikus, komplex 

folyamat, mely 3 fő fázisban zajlik: 1. Iniciális vérzés. 2. A hematoma expansiója, mely az első 24 órában a 

betegek kb. harmadában észlelhető (a korai klinikai progresszió fő tényezője). 3. Perihematomalis oedema 

(kialakulásában inflammatorikus és cytotoxikus folyamatok szerepe döntő), mely korán kialakul, napokon át 

perzisztál, a 24-órán túli állapotromlás fő tényezője. 
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A spontán állományvérzések lokalizáció alapján 3 nagy csoportra oszthatók: 

• supratentoriális vérzések 

• infratentoriális vérzések 

• intraventricularis vérzések 

Az összes agyvérzés kb. 85%-a supratentoriális. A leggyakoribb, klasszikus előfordulású törzsdúci (thalamus, 

n. caudatus, striatum) vérzések mély lokalizációjúak, jelentős roncsolást okoznak, súlyos klinikai tünetekkel, 

gyakran betörnek a kamrarendszerbe. A supratentoriális vérzések érinthetik az egyes lebenyeket 

(lebenyvérzések), relatíve kedvező kórlefolyást mutatva. A capsularis vérzések a capsula interna területén 

jelennek meg, kis szövetkárosodást okoznak. 

Az infratentoriális vérzések leggyakrabban kisagyat (összes vérzés kb. 10%-a) érintik. A kis kiterjedésű 

vérzések klinikailag kedvező lefolyásúak. Amennyiben a vérzés mérete miatt az agytörzs vagy a IV. kamra 

kompresszióját okozza, gyors klinikai progresszió várható. Az infratentoriális vérzések másik csoportja az 

agytörzset (leggyakrabban pons) érinti, a lokalizáció miatt súlyos tüneteket, korai tudatzavart és magas 

mortalitást eredményeznek. Az agytörzsi vérzések kialakulhatnak másodlagosan, a koponyaűri 

nyomásfokozódás következtében is. 

Az intraventricularis vérzések kisebb részét az elsődleges kamravérzések teszik ki. A vérzésforrás általában 

subependymalis érmalformáció, choroidealis angioma. Kis mennyiségű, kamratágulatot nem okozó vérzések 

prognózisa jó, viszont korai kamratágulat, tudatzavar esetén a halálozás akár 50%-os. Az intraventricularis 

vérzések többsége másodlagosan, hypertoniás állományvérzés (thalamus, putamen, caudatus) kamrába törésekor 

jön létre. A prognózis általában kedvezőtlen, a vérzés volumene, a kamratamponád mértéke határozza meg. 

Állományvérzés esetén a hirtelen kialakuló, fokális neurológiai tünetek, gyakori fejfájás, hányinger a jellemző 

bevezető tünetek. Ezeket gyorsan követheti a vérzés térfoglaló hatása valamint az oedema miatt a koponyaűri 

nyomásfokozódásra utaló agytörzsi, beékelődéses tünetek. Az esetek 90%-ában tenzió-emelkedés figyelhető 

meg, gyakori a hyperventilláció, tachycardia, bradycardia, láz, hyperglikaemia megjelenése. Klinikai 

progresszió az esetek 30-50%-ában megfigyelhető, jellemzően már az első 24 órában. Az intraventricularis 

vérzések klinikai tünetei a subarachnoidealis vérzését utánozzák, fokális kórjelek általában nem észlelhetők. 

2.7.2. 7.2. Subarachnoidealis vérzések (SAV) 

A SAV incidenciája földrajzilag jelentősen változik (2-16/100.000/év). Előfordulása az életkorral nő, 

leggyakoribb az 50 év feletti populációban. Női predominancia is megfigyelhető. Oka leggyakrabban aneurysma 

(érkiboltosulás, ahol az ér fala általában vékonyabb) ruptura (80%-ban), ritkán érmalformáció vagy egyéb ok. 

Hypertonia, dohányzás, alkoholizmus, kábítószer használata növeli kockázatát. Mortalitása változó, Európában 

átlagosan 44%, a túlélők 10-20%-a rokkant marad, kb. 20%-nál kognitív zavar marad vissza. A kórkép 

súlyosságának, kimenetelének becslésére elterjedten használt a Hunt Hess skála. A prognózist számos tényező 

befolyásolja, köztük az areurysma újravérzése a legfontosabb. 

A SAV legfontosabb tünete a fejfájás, mely jellemzően hirtelen kezdetű, ütésszerű, megsemmisítő, perzisztáló 

(„életem legrosszabb fejfájása”). A fejfájást kísérheti hányinger/hányás, fényérzékenység, tarkókötöttség, 

tudatzavar, ritkábban fokális tünetek, konvulzió. A betegek 10%-a a vérzést követően rövid időn belül meghal, 

50%-nál tudatzavar alakul ki. A jellegzetes klinikum ellenére a fel nem ismert esetek száma napjainkban is kb. 

12%. A betegek mintegy ötödénél kisebb vérzésből származó figyelmeztető, enyhébb tünetek (pl. fejfájás, 

egyoldali ptosis) előzhetik meg akár hetekkel a nagyobb vérzést. A SAV kb. 20%-ában nem igazolódik 

vérzésforrás, ezen esetek egy része ún. perimesencephalikus vérzés, jó prognózissal. Ennek forrása nem teljesen 

ismert, de feltételezik, hogy a vénás rendszer. A SAV akut fázisában a betegek harmadánál szívritmuszavar 

fordulhat elő, mely a prognózist rontja, monitorizálást indokol. Ellátatlan aneurizmák ismétlődő 

subarachnoidealis vérzést okozhatnak, a primer vérzésnél is magasabb mortalitással. A másik fő szövődmény a 

vérzést követően 5-14 nappal tetőző vasospasmus, mely a betegek közel harmadánál agyi infarctus kialakulását 

eredményezi súlyosbítva a neurológiai statust és növelve a mortalitást. Hónapokkal, évekkel később 

személyiségváltozás alakulhat ki. 

2.8. 8. Az agyérbetegségek diagnosztikája 
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Az akut fázisban a lehető leggyorsabban kell megkezdeni a diagnosztikus vizsgálatokat. A legfontosabb, 

azonnali választ igénylő kérdések: 1. A tüneteket stroke okozza-e? 2. Annak milyen formájával állunk szemben, 

hová lokalizálható a károsodás? 3. Alkalmas-e a beteg thrombolysisre? 4. Milyen a kórkép lefolyása (átmeneti, 

stagnál, progresszív), vannak-e egyéb életet veszélyeztető társbetegségek. A későbbi vizsgálatok során kell 

tisztázni, milyen etiológiai tényezők állhatnak a stroke hátterében. 

A stroke beteg helyszíni vizsgálatakor egyszerűsített prehospitalis skálák (pl. Cincinnati skála használata 

javasolt. Ezek általában 3 tünetre fókuszálnak: észlelhető-e hirtelen kialakult 1. facialis asszimetria 2. féloldali 

végtaggyengeség 3. beszédzavar. Bármelyik paraméter pozitívitása esetén a stroke valószínűsége > 70%. 

A hospitalis szakban késlekedés nélkül kell elvégezni a beteg neurológiai vizsgálatát (NIH stroke skála 

felvétele, tisztázni a legfontosabb belszervi paramétereket (RR, pulzus, vércukor gyorsteszt, EKG). Sürgős, 

kötelező laborvizsgálatok: vércukorszint, nátrium, kálium-, urea-, kreatinin, teljes vérkép (thrombocytaszám, 

INR). Stroke esetén szintén késlekedés nélkül kell koponya CT-vizsgálatot végezni, eldöntendő, hogy ischaemia 

vagy vérzés okozza a tüneteket. Az ischemia hyperakut fázisában (24 óra) a neurológiai tünetek ellenére a CT 

vizsgálat negatív lehet. Jó minőségű CT-n territoriális agyi infarctusban a betegek egy részénél korai ischaemiás 

jelek észlelhetők, ezek megjelenése függ az ischaemia kiterjedtségétől, a kialakulástól eltelt időtől. A CT 

ugyanakkor a vérzést azonnal jelzi (hyperdens), mutatva annak lokalizációját, kiterjedését, esetleges kamrai 

terjedését. Az intracranialis erek megítélésére CT-angioraphia (CTA) is javasolt, különösen, ha az adott 

centrumban nagyér elzáródás esetén intra-arterialis thrombolysis vagy mechanikus thrombectomia végzése 

lehetséges. A CT alternatívájaként MRI (diffúziós technikával) is végezhető (a jövőben valószínűleg ki fogja 

szorítani a CT vizsgálatot). Előnye a CT-vel szemben, hogy már 10-15 percen belül jelzik az ischaemiás 

károsodást, a posterior területi és lacunaris jellegű valamint kis corticalis ischaemiák megítélésében jóval 

sensitívebb (3. ábra). Vérzésnél az MRI sensitivítása a CT-hez hasonló, a perihaematomalis oedemát 

érzékenyebben mutatja, jól használható a kóreredet kivizsgálásában (AVM, amyloid angiopathia, tumor). Az 

erek megítélése CTA és MRA vizsgálattal lehetséges. A CTA előnye, hogy a fali elváltozások is megítélhetők. 

Hátránya a sugárterhelés és a kontrasztanyag alkalmazása. Fiatal normotenzív betegeknél, lobaris vérzéseknél, 

intraventricularis vérzéseknél érmalformáció irányába szükségesek a további diagnosztikai lépések (CTA, 

MRA, DSA). 

7.6. ábra - 3. ábra: Diffúziós koponya MRI vizsgálat. Akut ischaemiás stroke 
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A SAV diagnosztikájának első lépése a fizikális vizsgálat után az akut, natív koponya CT vizsgálat elvégzése, 

melynek érzékenysége az első napokban meghaladja a 90%-ot. Amennyiben a CT nem igazol vérzést a klinikai 

gyanú ellenére, lumbalpunkció elvégzése kötelező, mely a pathologiás vérzést kimutatja. Igazolt vérzés esetén 

meg kell keresni annak forrását. MR, MR-angiographia technikai okok miatt nem minden esetben mutatja ki az 

aneurysmát, CT-angiographia pontosabb képet ad a malformációkról, az 5 mm-nél nagyobb aneurysmákat 

általában kimutatja, segítheti a beavatkozás módjának meghatározását. Inkongruens noninvazív diagnosztikai 

eredmény, rupturált aneurysma esetén digitalis subtrakciós angiographia a választandó eljárás (lehetőség szerint 

endovascularis kezelést végző intézményben történjen), mely a diagnózis mellett a terápia megtervezéséhez 

nyújt nélkülözhetetlen információt. 

Az ischaemiás stroke etiológiájának tisztázására kiemelkedő jelentőséggel bírnak az ultrahang vizsgálatok. A 

nyaki artériák UH vizsgálata alkalmas a szűkület okozta véráramlási zavarok, occlusio diagnosztizálására (4. 

ábra). Megítélhetjük az érfal szerkezeti eltéréseit, a plakkok morfológiáját, lokalizációját, a stenosis mértékét, 

az érfal traumás eltéréseit (dissectio), az erek lefutási rendellenességeit. A transcranialis Doppler (TCD) 

vizsgálat alkalmas a thrombolysis eredményének követésére, az intracranialis erek szűkületének/elzáródásának 
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megítélésére, fokozott intracranialis nyomás kimutatására. Transcranialis színkódolt duplex szonográfia (TCCD) 

során a láthatóvá vált intracranialis erekből szögkorrekcióval pontosabb sebességméréseket végezhetünk. 

7.7. ábra - 4. ábra: Kamrába törő, térfoglaló intracerebralis vérzés 

 

Cardiogén eredetű ischaemiás stroke irányába transthoracalis echocardiographia (TTE), illetve a klinikum és a 

TTE eredménye függvényében transoesophagealis echo (TEE) végzendő. Az akut fázist követően ischaemiás 

stroke és TIA betegeknél elsősorban paroxysmalis pitvarfibrilláció kimutatására 24 órás Holter EKG-

monitorozás ajánlott. A monitorozás időtartamának növelése, esemény-függő prolongált monitorizálás a találati 

arányt növeli. 

Speciális kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokat fiatalabb betegeknél a stroke típusától függően, negatív rutin 

diagnosztikai vizsgálatok esetén javasolt végezni (véralvadási faktorok, speciális antitestek, toxikológiai, 

genetikai vizsgálatok). 

2.9. 9. Az akut stroke kezelésének általános szempontjai 

Valamennyi akut stroke beteg kezelését a kórképre specializálódott stroke centrumban kell végezni, ahol a 

nemzetközi adatok alapján szignifikánsan alacsonyabb a betegek halálozása, a tartós ellátásra szoruló betegek 

aránya, szemben a konvencionális (pl. belgyógyászati) osztályokkal. A vitális paraméterek (oxygén szaturáció, 

pulzusszám, EKG, légzésminta) folyamatos követése indokolt, rendszeres időközönként mérni kell a 

vérnyomást, vércukrot, testhőmérsékletet, és rögzíteni a neurológiai status alakulását. Légútbiztosítás, hypoxia 
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esetén annak kezelése szükséges. A gyakran észlelhető hypovolaemia kezelésére fiziológiás sóoldat adása, 

nyelészavar esetén nasogastrikus szonda levezetése ajánlott. Lázas betegnél infekció keresése, igazolása esetén 

annak antibiotikus kezelése, lázcsillapítás javasolt. Fontos a beteg megfelelő fektetése (intracranialis 

nyomásfokozódás jelei esetén 30 fokkal megemelt felső testfél), a paretikus végtagok rendszeres tornáztatása, 

forgatás, mielőbbi mobilizálás. 

2.9.1. 9.1. Az akut ischaemiás stroke gyógyszeres kezelése 

2.9.1.1. 9.1.1. Intravénás thrombolysis 

Számos randomizált vizsgálat és azok metaanalysise bebizonyította, hogy az iv. alkalmazott human 

rekombináns szöveti plazminogén aktivátor (rt-PA) szignifikánsan javítja az ischaemiás stroke kimenetelét, 

függetlenül annak altípusától. A number needed to treat (NNT) 3 órás időablaknál 7. Az újabb eredmények 

alapján az iv. thrombolysis terápiás ablakát 4,5 órára növelték. Az rtPA augmentálja a vérpályában végbemenő 

palzminogén-plazmin átalakulást, ezáltal gyorsítja a thrombus oldását. A lysis hatékonysága annál jobb, minél 

korábban alkalmazzuk azt. A thrombolysis kezelés „célterülete” a korábban leírt penumbra, sikeres 

rekanalizáció esetén a penumbra terület irreverzibilis károsodása megelőzhető, ill. csökkenthető. Az iv. 

thrombolyis egységes, szigorú protokollok alapján végezhető. A két legfontosabb kritérium a tünetek fellépési 

idejének pontos ismerete, és az intracerebralis vérzést kizáró képalkotó vizsgálat. Elsősorban a közepesen súlyos 

ischaemiás stroke-ok esetében és 75 éves kor alatt várható leginkább előnyös hatás a kezeléstől. Súlyos stroke, 

tudatzavar, a CT-n látható korai ischaemiás jelek esetén a stroke prognózisa lysis kezeléssel, ill. anélkül is rossz. 

A lysis fő veszélyei: intracerebralis vérzés, az infarctus vérzéses transzformációja, extracraniális vérzéses 

szövődmény megjelenése. A protokollok betartása mellett e szövődmények előfordulása a rutin gyakorlatban is 

alacsony (3-5%). 

A vérrög feloldódása a lysis első órájában a leggyakoribb, a rekanalizáció követhető, és nemzetközi adatok 

alapján fel is erősíthető 2 MHz-es folyamatos transcranialis Dopplerrel. 

2.9.1.2. 9.1.2. Intraartériás (ia) és kombinált thrombolysis 

Ez a kezelés az arteria cerebri media főtörzsének elzáródása esetén, hatórás időablakkal szignifikánsan javítva a 

kórfolyamat prognózisát. Alkalmazható az eljárás az a. basilaris főtörzsének elzáródása esetén is. Kombinált ia. 

és iv. thrombolyissel kapcsolatban evidenciák még nem állnak rendelkezésre. 

2.9.1.3. 9.1.3. Mechanikus ia. recanalizáció 

Az eljárás a nagyerek, elsősorban az a. cerebri media elzáródása esetén alkalmazható, az időablak 6-8 óra. 

Többféle módszere közül a stent-thrombectomia a leghatékonyabb. Az elzáródást okozó vérrögbe egy 

visszahúzható mikrostentet vezetnek, melynek megnyitásával az érkeresztmetszet azonnal átjárhatóvá válik, 

majd a stent visszahúzásával az annak pórusai közé beszorult vérrögöt eltávolítják. A legújabb stentekkel 

nagyérelzáródás esetén 80-90%-ban értek el eredményes rekanalizációt és 50%-ban önálló életvitelt jelentő 

kimenetelt. Az állományi vérzések mindössze 2-5%-ban fordultak elő. 

2.9.1.4. 9.1.4. Thrombocytaaggregáció-gátló kezelés 

A 48 órán belül adott 100–300 mg acetilszalicilsav (ASA) szignifikáns mértékben csökkenti a stroke 

mortalitását és a korai ismétlődési kockázatát, nem növeli a vérzéses transzformáció gyakoriságát. Adása a CT 

vizsgálat elvégzése előtt is megkezdhető. Lysisre kerülő beteg az első 24 órában nem kaphat ASA-t. 

2.9.1.5. 9.1.5. Hypertonia 

A legjobb prognózissal az aktuálisan (a stroke acut fázisában) normotensiós és enyhén hypertoniás betegek 

esetén számolhatunk. Az akut stroke kapcsán észlelt vérnyomáskiugrás kezelésével kapcsolatban „kemény” 

evidenciák még nem állnak rendelkezésre, de a legelfogadottabb álláspont szerint rutinszerű kezelése nem 

javasolt (a károsodott autoreguláció miatt további hypoperfuziót eredményezhet), csak 220/120 Hgmm 

meghaladó tensionál javasolt óvatos, fokozatos csökkentés. Iv. thrombolysisnél a vérnyomást 185 Hgmm alá 

kell csökkenteni. 

2.9.1.6. 9.1.6. Vércukorszint 
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Hyperglikaemia akut stroke-ban még korábban nem ismert diabetes esetén is gyakori jelenség, növeli az 

infarctus volumenét, rontja a kimenetelt. Az ajánlások szerint a vércukorszintet 10 mmol/l alatt kell tartani. 

Hypoglikaemia akut stroke-ot utánozhat, intravénás dextrose vagy 10-20%-os glucose infúzióval rendezendő. 

2.9.1.7. 9.1.7. Anticoagulans kezelés 

Terápiás dózisú anticoaguláns kezelés elsősorban cardiogen eredetű stroke ismétlődési kockázatának 

csökkentésére javasolt, de az infarctus magas bevérzési kockázata miatt a jelenlegi ajánlások alapján a terápia 

korai megkezdése nem ajánlott. Az anticoagulans kezelés megkezdésének időpontja egyéni szempontok 

(elsősorban az infarctus mérete és lokalizációja) alapján állapítható meg (általában néhány nap). 

Immobilizációs szövődmények (mélyvénás trombózis) megelőzése céljából mechanikus profilaxis és szubkután 

adott kisdózisú heparin vagy LMWH javasolt. 

2.9.1.8. 9.1.8. Intracraniális nyomásfokozódás 

Ischaemiás stroke során az agyödéma az első 24–72 órában éri el legnagyobb kiterjedését. Kezelése 

ozmodiuretikummal csak a koponyaűri nyomásfokozódás klinikai és képalkotó jelei esetén javasolt. Egyes 

esetekben az a. cerebri media főtörzsének elzáródása esetén extrém mértékű, konzervatív módon nem uralható 

agyödéma alakulhat ki (malignus media szindróma). A jelentős térfoglaló effektus következtében a beteg tudata 

és neurológiai statusa gyorsan (24-48 órán belül) progrediál, beékelődés következtében a mortalitás kb. 80%-os. 

Ilyen esetben a 48 órán belül alkalmazott hemicraniectomia (a stroke oldalán a koponyacsont átmeneti 

eltávolítása, hogy a duzzadt agyszövet ne komprimálódjon) a mortalitást és a rokkantsági arányt is 

szignifikánsan csökkenti, a módszer 60 éves kor alatt ajánlott. 

2.10. 10. Az intracerebralis vérzések kezelése 

Életet veszélyeztető kórképről van szó, melynek kezelését stroke-ra specializálódott intenzív osztályon kell 

végezni. A cardio-respiratorikus paraméterek stabilizálása és a vérzés intracraniális komplikációinak kezelése a 

fő feladat. A vérzést követő általános jelenség a hypertensio, perzisztálása rossz klinikai kimenetelre 

predisponál. A vérnyomás célértéke a mai napig nem tisztázott egyértelműen, a kezelési irányelvek is eltérőek. 

Próbálkozások történtek haemostasis kezeléssel is (rekombináns VII faktor adása – a további vérzés gátlására). 

A kezelés során nő a thrombemboliás események gyakorisága, a kezelés hatékonysága jelenleg nem bizonyított. 

Az oralis antikoaguláns kezelések szövődményeként fellépő vérzéseknél esetén általában a vérzés kezdeti 

volumene is nagyobb, mind annak további növekedése várható. Intravénás konakion, friss fagyasztott plazma és 

protrombin komplex koncentratum adását javasolják, az irányelvek nem egységesek. 

Az állományvérzések műtéti kezelésének szempontjai a mai napig nem alapulnak kemény 

evidenciákon. A liquorkeringést akadályozó, kamrába törő vérömlenyek kezelésében elsődleges fontosságú a 

megfelelő liquordrenázs biztosítása. Amennyiben a haematoma eltűnésével a liquorkeringés nem rendeződik, és 

növekvő kamratágulatot észlelünk, shunt implantáció válhat szükségessé. Alternatívaként a kamrákat kitöltő 

alvadék enzimatikus feloldása is szóbajön a vérzést követő néhány napban, amennyiben a további vérszivárgás 

kizárható (pl. plazminogén-aktivátorral), az ezzel kapcsolatos vizsgálat jelenleg zajlik. A supratentorialis 

intracerebralis vérzés rutin evakuációja standard craniotomiával nem ajánlott. Lebenyvérzéseknél, ha a vérzés a 

kéregfelszíntől 1 cm-en belül helyezkedik el, térfoglaló hatás esetén az evakuáció megfontolandó. Comatosus 

tudat, kiterjedt subcorticalis vérzés a műtétet ellenjavallja. A hematoma aspiratiójával, dekompressziós 

craniectomiával kapcsolatban egyelőre nincs elégséges adatunk. 

2.11. 11. Subarachnoidealis vérzés kezelése 

A SAV kezelésének legfontosabb tényezője a vérzésforrás lehető leggyorsabb kiiktatása. Erre az aneurysma-

nyak sebészi clippelése és az aneurysma endovascularis coliling-ja egyaránt alkalmazható, mindkét módszernél 

komplett zárásra kell törekedni. A kezelés megválasztását multidisciplinaris döntéshozatal kell, hogy 

megelőzze. A mindkét eljárásra alkalmas betegek esetében, valamint magas életkor (>70év), ill. a. basilaris 

csúcsi aneurysma esetében az endovascularis kezelést kell preferálni. Sebészi clippelés nagyobb volumenű 

állományvérzést is okozó a. cerebri media aneurysma esetén javasolt. Fentiek mellett a SAV komplex intenzív 

osztályos terápiát igénylő kórkép. A vasospasmus kezelésére a Ca-csatorna blokkoló nimodipin, a másodlagos 

késői agyi ischaemia esetén triple-H kezelés (hypertonia-hypervolaemia-hemodilúció alkalmazása), 

lázcsillapítás, endovascularis terápia javasolt, az evidenciák nem erősek. 
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2.12. 12. Stroke rehabilitáció 

A stroke okozza leggyakrabban a mindennapi életvitelt károsító fogyatékosságot. Az akut fázist követően 

hatékony rehabilitációnak kell következnie, mely révén az első 3 hónapban várható a legnagyobb mértékű 

javulás. Minden esetben fel kell mérni a beteg rehabilitációra való alkalmasságát. Súlyosan hemiparetikus, a 

rehabilitációban aktívan részt venni nem tudó, demens betegnél a rehabilitációtól érdemi javulás nem várható. A 

rehabilitáció interdiszciplináris tevékenység, a team legfontosabb tagjai a gyógytornászok, logopédusok, 

neuropszichológusok. A rehabilitáció főbb elemei: 

• fizioterápia, 

• foglalkozásterápia, 

• beszédterápia. 

2.13. 13. A TIA/ ischaemiás stroke másodlagos prevenciója 

Az ischaemiás stroke ismétlődésének valószínűsége évente átlagosan mintegy 7%, legmagasabb az első évben: 

10-12%, 5 éven túl 30-40%. A második stroke prognózisa rosszabb, nő a vascularis dementia kockázata. 

Legmagasabb a rizikó nagyartériás stroke esetén. Az eddigi vizsgálatok metaanalízisei alapján az ismétlődő 

stroke-ok mintegy 75-80%-a megelőzhető az egyénre optimalizált gyógyszeres prevenció segítségével. 

2.13.1. 13.1. Trombocita aggregáció gátló (TAG) kezelés 

Metaanalízisek alapján a stroke-ot követő tartós TAG kezelés kb. 25%-kal csökkenti a nem fatális kimenetelű 

stroke események számát. Az acetilszalicilsav (ASA) dózistól függetlenül szignifikánsan csökkenti a stroke 

ismétlődési rizikóját, de nagyobb dózisok (>150mg/nap) esetén szignifikánsan nő a mellékhatások kockázata. A 

clopidogrel az ASA-nál mérsékelten hatékonyabb, különösen magas rizikójú betegeknél. Az ASA+elnyújtott 

hatású dipiridamol kombinációja szignifikánsan jobb stroke prevenciót biztosít az ASA-hoz képest. A 

clopidogrel+ASA kombinált kezelés nem növeli az effektivitást és növeli a vérzéses szövődmények számát, 

ezért a stroke prevenciójában nem ajánlott. Az ajánlások alapján az ischaemiás stroke-ot és TIA-t követően, 

amennyiben anticoagulálás nem indokolt, a további vascularis események megelőzésére TAG kezelés 

szükséges. Kombinált aszpirint és dipiridamolt vagy önmagában clopidogrelt kell adni. Alternatív terápiaként az 

aszpirin monoterápia (100–325 mg/nap) jön szóba. 

2.13.2. 13.2. Orális anticoagulatio (OA) 

A cardiogén eredetű stroke események leggyakoribb oka a pitvarfibrilláció. Az irányelvek alapján a 

pitvarfibrilláló betegeket tartósan anticoagulalni kell. A terápiás tartományú K-vitamin antagonista kezeléssel 

nemcsak a stroke rizikója csökken szignifikánsan, hanem a stroke mortalitása és súlyossága is Az optimális 

INR-tartomány: 2,0–3,0. Az INR <2,0 az OA nem effektív, INR >3 megnöveli a vérzéses szövődmény 

valószínűségét. A napi gyakorlatban azonban az OA kezelésre szoruló pitvarfibrilláló betegek csak mintegy 50-

60%-a anticoagulált, ezek 50%-a éri el a cél INR tartományt. A legnagyobb problémát az idős betegek OAs 

kezelése jelenti (rosszabb compliance, elesési hajlam, nehéz INR kontroll, magasabb a vérzéses rizikó). Jelenleg 

már rendelkezésre állnak az új típusú orális anticoagulansok (direkt trombin- gátló dabigatran és Xa faktor gátló 

rivaroxaban). Ezen készítmények a K vitamin antagonistákkal azonos, ill. a dabigatran nagyobb dózisa 

hatékonyabb stroke prevenciót biztosít, ugyanakkor szignifikánsan csökken az intracraniális és egyéb major 

vérzések száma. INR kontrollt e szerek nem igényelnek. Alkalmazásuk már több irányelvbe bekerült, várhatóan 

fokozatosan kiszorítják a hagyományos OA gyógyszereket. 

2.13.3. 13.3. Hypertonia 

Stroke-ot követően kiemelten fontos a vérnyomás rendszeres kontrollja, kezelése. A gyógyszerválasztást illetően 

erős evidenciák nincsenek, legtöbb pozitív eredmény a vízhajtó +ACE-gátló kombinációjával áll rendelkezésre, 

a kezelés még normotensiósokban is csökkentheti az újabb stroke valószínűségét. 

2.13.4. 13.4. Hyperlipidaemia 
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Az aktuális irányelvek szerint lezajlott TIA illetve ischaemiás stroke-ot követően statin kezelést kell alkalmazni 

minden betegnél. A statin kezeléssel az össz- koleszterin célérték <3,5 mmol/l, az LDL-C <1,8 mmol/l kell, 

hogy legyen, emellett az LDL-C szint több mint 50 %-os csökkentése is cél. 

2.13.5. 13.5. Cukorbetegség 

Prevalenciája ischaemiás stroke betegeknél 15-33%. Az irányelvek a vércukor rendszeres ellenőrzésének 

fontosságát hangsúlyozzák. A diabetest életmódbeli változtatással és egyénre szabott gyógyszeres terápiával kell 

kezelni 

2.13.6. 13.6. Carotis rekonstrukció 

A carotis stenosis megítélésére legalább két non-invazív vizsgálati módszert kell alkalmazni (UH, CTA vagy 

MRA), ezek eredményének egybe kell esni. Stroke vagy TIA után amennyiben a tünetképző carotis interna 

stenosisa 70-99%, a carotisendarterectomia (CEA) szignifikánsan csökkenti a rekkurens stroke rizikóját a 

gyógyszeres prevencióhoz képest. 50-69% közötti carotis stenosisnál a műtét előnye csak marginális, leginkább 

férfiaknál előnyös. Szintén csökkenti a műtét várható hasznát, amennyiben lacunaris stroke okozta a tünetek. A 

CEA-t olyan érsebészeti centrumban kell elvégezni, ahol a perioperatív szövődményráta 6% alatti. A CEA-t a 

TIA ill. minor stroke után minél előbb, lehetőség szerint két héten belül el kell végeztetni, kiterjedt kérgi 

infarctus esetén későbbi beavatkozás javasolt. A betegnek mind a pre-, mind a post-operatív időszakban TAG 

kezelést kell kapnia. 

Alternatív rekonstrukciós módszer a carotis perkután transluminalis angioplastica és/vagy sztentelés (CAS) 

végzése, a módszer csak válogatott esetekben ajánlható (CEA kontraindikációja, sebészileg nem hozzáférhető 

helyen lévő szűkület, CEA utáni restenosis.) 

2.13.7. 13.7. Általános szempontok 

TIA/stroke-on átesett betegeknél ajánlott a dohányzás elhagyása, leszokás a rendszeres, nagymennyiségű 

alkoholfogyasztásról, a maradványtünetek függvényében rendszeres, mérsékelt intenzitású testmozgás. A 

stroke-betegek több mint 50%-a szenved alváshoz kapcsolódó légzészavarban, a legtöbb esetben obstruktív 

alvási apnoéban, melynek a kivizsgálást követően kezelése (folyamatos pozitív nyomású lélegeztetés) javasolt. 

2.13.8. Tesztkérdések 

1. Thrombolysis kezelés kontraindikált: (B) 

A. 3 órán belül diagnosztizált ischaemias stroke, 170 Hgmm-es systoles tenzióval 

B. Ébredéskor jelentkező, 2 órán belül diagnosztizált ischaemiás stroke, 160 Hgmm-es systolés tensioval 

C. Pitvarfibrilláló, ASA-val kezelt beteg, 2 órás tünetekkel, negatív koponya CT-vel. 

D. 1 éve agyinfarctuson átesett beteg, jelenleg 1 órás tünetekkel, CT- a régi malaciát mutatja 

2. Thrombolysis kezelés végzendő: (C) 

A. Minden akut ischaemiás stroke beteg esetén, ha a beteg általános állapota jó 

B. 3 órán belül diagnosztizált ischaemiás stroke, izolált, enyhe neurológiai tüneteket mutató beteg 

C. 4,5 órán belül diagnosztizált ischaemias stroke, kp. foku neurológiai tünetek, mérsékelten emelkedett 

tenzió 

D. 5 órán belül diagnosztizált akut stroke, súlyos neurológiai tünetekkel, tudatzavarral 

3. Akut stroke esetén a beteg ellátás legoptimálisabb megszervezése: (D) 

A. A helyszínen a beteg emelkedett vérnyomását sürgősen rendezni, a beteg kórházba szállítatni. 

B. A helyszínen a beteg állapotát felmérni, sürgősségel Acetylszalicilsavat adni, a legközelebbi kórházba 

szállítatni a beteget. 
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C. Tisztázni a tünetek fellépésének idejét, megítélni a beteg thrombolysisre való alkalmasságát, sürgősséggel 

a legközelebbi kórházba szállítatni. 

D. Megítélni a beteg thrombolysisra való alkalmasságát, a legközelebbi stroke centrumba szállítani, közben 

kapcsolatba lépni a cetrum illetékes orvosával. 

4. Carotis endarterectomia műtéti indikációja: (C) 

A. Ismétlődő jobb carotis interna területi TIA-k, a jobb oldali interna occlusioja 

B. Súlyos intracraniális stenosis esetén az agyi perfúzió javítása érdekében 

C. Tünetképző 90%-os carotis interna stenosis 

D. Kiterjedt 50-60%-os tünetmentes carotis interna stenosis 

5. Clopidogrel medikáció indikációja az ischaemiás stroke prevenciójában, (kivéve: B) 

A. Diabeteses, korábbi TIA-t elszenvedett, coronaria revascularizált beteg 

B. Pitvarfibrilláló, 80 év feletti, hypertoniás stroke beteg 

C. Carotis stent beültetésen átesett beteg 

D. ASA intolerantiát mutató agyérbeteg 

6. Terápiás dózisú anticoaguláns kezelés indikációja stroke-ban: (B) 

A. Akut ischaemiás stroke, nagy kiterjedésű ACM- területi infarctussal 

B. Hypertoniás, diabeteses, pitvarfibrilláló 70 éves beteg korábbi TIA-val 

C. Systémás fibrinolízis kombinált kezeléseként akut ischaemiás stroke-ban 

D. Amaurosis fugax, ipsilateralis 50%-os carotis stenosis 

7. Helyes vérnyomáskezelés akut stroke helyszíni ellátásakor (C) 

A. 200 Hgmm-es systoles tensio esetén 1 puff Cordaflex 

B. 230/120 Hgmm-es tensio esetén 2 puff Cordaflex 

C. A beteg mielőbbi stroke centrumba juttatása 

D. 180/100 Hgmm-es tensio esetén 25 mg Tensiomin 

8. Az agyi keringés jellemzője (D) 

A. Autoregulációja életkortól, a systémás vérnyomástól függetlenül biztosítja a stabil perfúziót 

B. Drasztikus systémás vérnyomás esés esetén egyedül a penumbra terület vérellátása marad intakt 

C. Az évek óta fennálló hypertonia az agyi autoregulációra pozitív hatással bír, ennek következtében az ilyen 

betegek agyi perfúziója kevésbé érzékeny a vérnyomásesésre. 

D. A heveny agyi katasztrófa esetén az agy autoregulációja gyakran sérül, elégtelenné válik 

9. Pitvarfibrilláló, korábbi TIA-n átesett beteg prevenciójában választandó kezelés: (D) 

A. Emelt dózisú (500 mg/nap) acetilszalicilsav kezelés 

B. Oralis antikoaguláns kezelés (K vitamin antagonista), INR: 3,5-4,5 céltartomány 

C. Napi 150 mg clopidogrel kezelés 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1545  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

D. Új típusú oralis antikoaguláns kezelés 

10. Az agyi kisérbetegségre nem igaz állítás (C) 

A. A beteg többsége évek óta hypertoniás 

B. Többgócú vaszkuláris laesiokat eredményez 

C. Az esetek felében cardiogén eredet igazolható 

D. A betegeknél fokozott a dementálódás veszélye 

11. A subarachnoidealis vérzésre nem jellemző: (C) 

A. A betegek mintegy harmadában vasospamzmus lép fel 

B. Gyakran kísérik cardiogén szövődmények 

C. Az esetek kb. 80%-ában a vérzés az agyállományba is betör 

D. Vezető tünete a hirtelen, erős fejfájás 

12. Vérzéses- ischemiás stroke elkülönítésének megfelelő módszere: (D) 

A. lumbalpunctio 

B. DSA 

C. Carotis UH 

D. CT 

13. Intracraniális aneurysmák diagnosztizálására használható, (kivéve: C) 

A. CT angiográfia 

B. DSA 

C. SPECT 

D. MR angiográfia 

14. Nyaki carotis szűkületek diagnosztizálására alkalmas módszerek, (kivéve: C) 

A. UH 

B. DSA 

C. PET 

D. CT angiográfia 

15. A thrombocyta aggregáció gátló szerek hatásmechanizmusa: (D) 

A. Az ASA a glikoprotein IIB/IIIA receptor blokkolásán keresztül hat 

B. A clopidogrel a cyclooxigenase-t bénítja 

C. Az Asasantin ADP receptor gátló készítmény 

D. A clopidogrel ADP-receptor blokkoló 
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3. 7.c. Sebészi úton gyógyítható agyi érbetegségek. – 
Hudák István [Szakmai lektor: Vörös Erika Sarolta] 

A központi idegrendszer heveny vérellátási zavarát stroke-nak nevezzük, eredetét tekintve vérzéses és iszkémiás 

lehet. 

A vérzéshez olyan ér rendellenességek vezetnek, mint a saccularis aneurysmák, cerebrális és spinális 

arteriovenosus malformatiók (AVM), arteriovenosus fistulák (AVF), duralis fistulák és duralis malformatiók. 

Ezek között veleszületett és szerzett ér anomáliákat különböztethetünk meg. Minden intrakraniális vérzés 15-20 

% halálozási kockázatot jelent. A különböző statisztikák szerint az összes vérzés 24%-a subarachnoidealis, 

41%-a intracerebralis, 12%-a intraventricularis és 23%-ban az előzőek valamilyen kombinációja. 

A stroke a fejlett gazdaságú országokban, a szívbetegségek és rosszindulatú daganatok után, a harmadik 

leggyakoribb halálok. Az akut stroke miatt kórházba került betegek halálozási aránya az első hónapban az ellátó 

osztály típusától függően 12–18%, az első évben 25–30%. A stroke után önellátó, de valamilyen formában 

segítségre szoruló betegek aránya 32–42% között mozog. Míg az Európai Unió országaiban az akut stroke-os 

betegek mortalitása az 50 év alatti korcsoportban 100 000 lakosra 8–10 beteg, addig hazánkban ez a szám 

nőknél 40/100 000, férfiaknál 60/100 000. A stroke bármely életkorban előfordulhat, azonban 45 év felett válik 

egyre gyakoribbá. A fő kiváltó okok a különböző korcsoportokban változnak. A stroke az agy körülírt 

területeinek hirtelen kialakuló, átmenetileg fennálló vagy - kedvezőtlen esetben - véglegessé váló 

funkciókárosodása, amely úgy jön létre, hogy a kérdéses agyi régió vérátáramlása (perfúzió) és ilyen módon a 

szövetek oxigén- és tápanyagellátása valamilyen okból jelentősen lecsökken, vagy megszakad. Ennek 

leggyakoribb oka, ha az agyi erekben valamilyen akadály képződik, ami lehet vérrög, vagy az illető ér görcsös 

összehúzódása által okozott szűkület. Az agyszövet normális működésének feltétele ugyanis a megfelelő 

vérellátás, mivel a vér szállítja a nélkülözhetetlen oxigént és a tápanyagul szolgáló cukrot a sejtekhez, ehhez 

pedig az szükséges, hogy a vér az erekben akadálytalanul és megfelelő mennyiségben áramoljon. Az akut stroke 

ellátás megszervezésénél legfontosabb feladat az időveszteség minimalizálása. Első lépés a stroke helyének, 

típusának (iszkémiás vagy vérzéses), továbbá ha lehetséges, a mechanizmusának (pl. thrombózis, embólia, 

érfalrepedés, érfalgyulladás, daganat okozta, vérkép eltérés okozta) megállapítása. Nagyon fontos a stroke 

lefolyását befolyásoló társbetegségek felderítése is. A stroke típusának ismerete azért elengedhetetlen, mert az 

iszkémiás és vérzéses infarktus kezelése eltérő. A vérzéses stroke a vérömleny sebészeti eltávolítását is 

szükségessé teheti. Ezt a beavatkozást idegsebészeten végzik el. 

3.1. 1. Aneurysmák 

Az „aneurysma” szó a görög nyelvből származik, ami azt jelenti, verőértágulat, kiöblösödés. Az intracerebralis 

saccularis aneurysma (SA) kb. 10 százalékban örökletes, családi betegség. Megkülönböztetünk valódi és 

pseudoaneurysmákat. Az intrakraniális valódi aneurysmák feloszthatók saccularis, fusiform és dissectiós 

aneurysmákra. Az artéria fala normális esetben 3 rétegből áll: belső endothelialis réteg (intima), a középső sima 

izom réteg (media), és a külső kötőszövetes réteg (adventitia). Az aneurysmák nyakánál a normális falszerkezet 

megszűnik. Az aneurysma zsák csak intimából és adventitiából áll, a media rétege hiányzik, a lamina elastica 

interna degenerált. Az aneurysmák általában a nagyobb erek bifurkációjában keletkeznek, gyakran thrombust 

tartalmaznak. Az aneurysmás betegek mintegy 10%-ánál egyidejűleg AVM is észlelhető. A multiplex 

aneurysmák aránya is viszonylag magas. Az aneurysma az esetek 32%-ában többszörös. 

7.8. ábra - 1. ábra: DS - angiográfia. Egy betegben talált multiplex aneurysma 

 

A becslések szerint a lakosság 1-10%-a hordoz nem vérzett aneurysmát. Ugyanakkor agyvérzéses aneurysma 

ruptura (subarachnoidealis, intracerebralis, intraventricularis) 100 000 lakosonként 10-19 esetben fordul elő. Az 

aneurysma ruptura akut mortalitása 15-20%-ra tehető. A betegek másik részénél jelentős százalékban tartós 
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központi idegrendszeri károsodás marad vissza. A rupturált aneurysma újra vérzésének veszélye már az első 

órákban is jelentős, 50%-uk pedig az első fél évben reped meg újra. Az aneurysma rupturát az esetek 15-20%-

ában nem vagy későn ismerik fel, vagy a helyszínen bekövetkező halál miatt nem is kerül észlelésre. Az 

aneurysma repedés korai szövődményei a vérzés ismétlődése, az agyödéma, az érgörcs és a liquor felszívódási 

zavarából eredő hydrocephalus. Utóbbi következményeként agyi infarktus, állományi vérzés is kialakulhat. A 

nem kezelt aneurysma 3–4%-a már az első 24 órában újra vérzik. Az első reruptura 60–70%-os 

összmortalitással jár, a következő reruptura mortalitása még nagyobb. A vérzett aneurysmák sürgős lokalizálása 

és a végleges ellátás mielőbb ajánlott, mivel az ellátatlan rupturált aneurysmáknál fokozott vérzésveszély áll 

fenn. A Cooperative Aneurysm vizsgálat szerint az érgörcs incidenciája SAH betegekben 32%. A klinikailag 

tünetet okozó vasospasmus a ruptura után 3–5 nappal jelenik meg, az 5–14. nap között tetőzik, majd a 2–4. hét 

folyamán fokozatosan oldódik. Ha a betegek nem kapnak megfelelő kezelést, 20–30%-uk szenved agyi 

infarktust vagy hal meg a vasospasmus következményei miatt. Az érgörcs okozta halálozás még korszerű 

gyógykezelés mellett is magas (15–20%). A vasospasmus megelőzésére az ún. „3 H” terápiát (hipertenzió, 

hipervolaemia, haemodilúció) akkor lehet biztonsággal alkalmazni, ha az aneurysmát előzőleg elláttuk. A 

subarachnoidealis vérzés további következménye a liquor szubakut, majd krónikus keringési és felszívódási 

zavara, amely a vérnek a liquorutakat és a felszívófelületeket károsító hatása miatt alakul ki. A 

subarachnoidealis vérzést – az aneurysma lokalizációjától függően – 15–20%-ban kíséri liquorfelszívódási 

zavar. A liquorpassage helyreállítása egyfelől az elérhető cisternák fenestratiojával illetve a III. kamra lamina 

terminalisának megnyitásával, másrészt a liquor átmeneti (kamradrain), vagy állandó (ventriculoperitoneális 

shunt) elvezetésével oldható meg. 

3.1.1. 1.1. Diagnosztika 

Subarachnoidealis vérzés hirtelen, ütésszerű fejfájással jelentkezik. Ezt követően általában valamilyen szintű 

agytörzsi tudatzavar (somnolentia, sopor, coma), meningeális izgalmi tünetek, neurológiai kórjelként n. 

oculomotorius paresis jelentkezik. Akut spontán agyvérzés gyanújakor koponya-CT vagy MR vizsgálatot kell 

végezni, lehetőleg CT angiográfiával kiegészítve. Ezek alapján a végleges aneurysma-ellátáshoz szükséges 

információk (lokalizáció, fundus iránya, heamatoma eltávolításhoz megfelelő feltárás) legtöbbször 

megszerezhetők. Fontos a kamrák tágasságának értékelése, mivel az acut hydrocephalusnak fontos terápiás 

következményei vannak. Aneurysma ruptura okozta SAH esetén a CT vizsgálat 2-3%-ban negatív lehet. 

Ugyancsak negatív a CT, ha a vérzés forrása extraduralis érszakaszon van. A vér döntő többsége 10 nap alatt 

kimosódik a subarachnoidealis terekből, ezért a vérzés kialakulása után 2-3 napnál később készült negatív CT 

vizsgálat nem kizáró értékű. Lezajlott vérzés és/vagy azt követő műtét után a CT a betegek követésére is 

alkalmas. Fontos szerepe van a kamrák méretének (hydrocephalus) illetve az esetleges spasmus okozta 

iszkémiás károsodás vizsgálatában. A megfelelően készített CT angiográfia az 5 mm-nél nagyobb aneurysmákat 

nagy biztonsággal kimutatja. Ezek egy részében CTA alapján eldönthető, hogy endovaszkuláris vagy 

transzkraniális aneurysma ellátás javasolt-e, illetve transzkraniális műtét DSA nélkül elvégezhető-e. A 

különleges terápiás kérdések eldöntésében a 3D rekonstructiónak nagy jelentősége van. 

A hagyományos MR akut stádiumú SAH vizsgálatára csak korlátozottan alkalmas. Leginkább a protondenzitású 

és FLAIR szekvenciás felvételek mutatják a subarachnoidealis vért hyperintenzitás formájában. Szubakut 

stádiumban már a T1 súlyozott képeken is fehér a sulcusok tartalma a vérzésnek megfelelően. Krónikus 

stádiumban a T2 jellegű felvételek jelzik a SAH-ból származó hemosiderin lerakódást. Újabban az ún. 

szuszceptibilitás súlyozott felvételeket alkalmazzák igen jó eredménnyel bármilyen korú vérzés kimutatására, 

mely a vér jelenlétére jelvesztéssel reagál. A T2 súlyozott felvételek az 5 mm-nél nagyobb aneurysmákat fokális 

jelvesztés formájában többnyire szintén ábrázolják. Az MR a nagyobb aneurysmáknál hasznos vizsgálat az 

aneurysma és a környező strukturák viszonyának elemzésére, ezért a műtéti tervezéshez szükséges lehet. 

Általában a többsíkú T1 súlyozott képek a leginformatívabbak. Kontrasztanyag nem szükséges. Mivel az MR 

aneurysma kizárására korlátozottan alkalmas, továbbá kivitelezése az általában rossz állapotú akut SAH 

betegeknél akadályba ütközhet, a SAH okának felderítésére ritkán használjuk. Kiegészítő szerepe azonban van a 

kimutatott aneurysmák áramlástani és morfológiai elemzésében, ahol hasznos többlet információt nyújthat. Az 

aneurysma ruptura okozta SAH diagnózisa teljessé a megrepedt aneurysma kimutatásával válik. Erre ma a 

legmegbízhatóbb módszer egyelőre a digitális szubtrakciós angiográfia (DSA). A kimutatott vérzésforrás pontos 

morfológiai analízise alapján lehetővé teszi a terápiás terv meghatározását, és adott esetben az endovaszkuláris 

kezelés vele egy ülésben elvégezhető. A terápiás terv felállításához meg kell állapítani az aneurysma 

lokalizációját, a nyak és zsák méretét, a nyak és a környezetében eredő normális ágak, valamint a szülőér 

viszonyát. A multiplicitás lehetősége miatt minden esetben négy-ér vizsgálatra van szükség, szelektív a. carotis 

interna és vertebralis töltésekkel, standard antero-posterior, oldal és ferde irányokban. A rotációs angiográfia 

segítségével a pontos megítélést nagyban elősegítő 3D rekonstrukciókhoz juthatunk. A transzkraniális 

behatolásoknak megfelelő irányú felvételek is igen hasznosak, protokolljuk és rutinjuk azonban inkább csak a 
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végleges ellátást nagyobb számban végző intézményekben, az idegsebésszel állandóan együttműködő 

neuroradiológiai egységekben alakult ki. Esetleg társuló arteriovenosus malformatio kizárására a. carotis externa 

töltésekre is szükség van. Subarachnoidealis vérzés esetén, ha a non-invazív képalkotó eljárások nem mutattak 

aneurysmát, DSA vizsgálatot kell végezni, ami még ma is „gold standard”-nak tekinthető az érrendelleneségek 

diagnosztikajában. Ennek eredménye alapján lehet kezelési stratégiát és módszert választani. 

3.1.2. 1.2. Az aneurysma ellátás alapelvei 

Intrakraniális vérzés esetén mindegyik potenciális vérzésforrást jelentő aneurysmát kezelni kell. Az ellátás 

elsődleges célja a reruptura megelőzése, másodlagos célja pedig megteremteni a klinikai vasospasmus 

kivédéséhez, illetve ellátásához szükséges hiperdinamikus kezelés feltételeit. Az aneurysma zsákot teljesen ki 

kell iktatnunk a keringésből, mert a részleges ellátás nem védi meg az újravérzéstől. Az agyi aneurysmák 

ellátása ma két úton történhet: transzkraniális műtéttel, amelynek során a zsák és a szülőér közötti 

kommunikációt biztosító nyakra fém klipp kerül, ami az aneurysmát kiiktatja a keringésből; vagy 

endovaszkuláris technikával, amelynek során az aneurysma zsákot valamilyen anyaggal kitöltve zárjuk el. A 

vérzett aneurysma végleges ellátását ideális esetben célszerű minél előbb elvégezni, lehetőleg a rupturát követő 

48–72 órán belül. Térfoglaló állományi haematoma esetén a transzkraniális műtét előnyösebb, mivel egy 

ülésben azt is el lehet távolítani. Ha a haematoma nem térfoglaló a preoperatív CT szerint, teljes eltávolítása 

nem erőltetendő. A térfoglaló vérömlenyek subtotális megkisebbítése lényegesen javítja a posztoperatív 

eredményeket. Ideális kezelési menetrend első lépése a vérzést követő 48-72 órán belül elvégzett angiográfia. 

Ha a kimutatott aneurysma endovaszkuláris elzárásra alkalmas, az angiográfiát narkózis, majd egy ülésben 

endovaszkuláris műtét követi. Az endovaszkuláris elzárásra alkalmatlan aneurysmák az angiográfia után 

optimális esetben rövidesen transzkraniális ellátásra kerülnek. A feltárás megválasztásában döntő szerepet 

játszik a tápláló ér helye, lefutása, az aneurysma nyak helyzete, a fundus és a vérzés iránya, a szomszédos ideg 

elemekhez (elsősorban agyidegek) való viszonya. Ideális esetben ezeket az információkat a preoperatív 

vizsgálatok tisztázzák. Különlegesek a feltárás, vagy feltárások szempontjai multiplex aneurysmák esetén, 

amikor a cél valamennyi érzsák ellátása, ha ennek feltételei azonban alkalmilag nem adottak, akkor 

kompromisszumokra kényszerülünk. Az aneurysma preparálás során számolunk azzal, hogy a fundus gyenge 

falu, újrarepedése manipulációnkra bekövetkezhet, ezért fontos szabály, hogy az aneurysma tápláló ágát kell 

előbb felkeresni (proximális kontroll), majd a nyakat tisztázni. A zsák disztális részét és specifikusan a fundus 

érintését, mozdítását lehetőség szerint kerülnünk kell, illetve arra a fázisra halasztjuk, amikor a nyak 

biztonsággal átfogható. Ekkor iktatjuk ki a zsákot a keringésből, amelyhez ma már MR-kompatibilis (nem 

mágneseződő) klippek állnak rendelkezésre. A nyak teljes átfogását az mutatja, hogy ha a zsákot megnyitjuk, 

onnan vérzést nem kapunk. Ellenkező esetben a klipptől disztálisan újabb klippet helyezünk el a zsákra és az 

eredeti klippet addig igazítjuk vagy cseréljük, amíg a zsák vérzése biztosan megállt. A többszörös aneurysmák 

számos stratégiai problémát vetnek fel. Ha valamely okból az aneurysma klippelése mégsem végezhető el (a 

beteg rossz állapota, intraoperatív szövődmények miatt), a szabályos alakú, 4-7 mm érzsák hagyható inkább 

későbbi beavatkozásra vagy endovaszkuláris kezelésre. A klippelt aneurysmák követése is szükséges, hasonlóan 

az endovaszkulárisan elzártakhoz, mert képesek recidiválni. Jelenleg is folyik a vita a tekintetben, hogy mi a 

megrepedt aneurysmák kezelésének optimális módja. Különböző nemzetközi tanulmányok szerint, az 

endovaszkuláris eljárás a jobb, ezért, lehetőség szerint, ez az első választandó módszer. Endovaszkuláris műtét 

alapesetében mikrokatétert vezetünk az aneurysma zsákba, amelyet azután platinából készült mikrospirálokkal 

töltünk ki. Különböző – olykor nem olcsó - eszközök (vezetőkatéterek, mikrokatéterek, mikrovezető drótok, 

mikrospirálok, mikroballonok, ballonkatéterek, mikroballonkatéterek, stentek, embolizáló folyékony anyagok) 

az endovaszkuláris műtét nélkülözhetetlen feltételei. Külön-külön vagy kombinációban történő alkalmazásuk 

gyakorlatilag bármilyen elhelyezkedésű és alakú aneurysma elzárását lehetővé teszik. A mikrospirált acélvezető 

dróthoz forrasztják, amelynek segítsével a mikrokatéteren át az aneurysma üregébe tolható. Az aneurysma teljes 

elzárásához több spirált vagy más eszközt is alkalmazhatunk egyidejűleg. A spirálok bevezetését addig 

folytatjuk, amíg az ismételt angiográfiák során a zsákban kontrasztanyag telődés már nem mutat ki. Egyes 

spirálok felszínéhez thrombosist elősegítő gyógyszert vagy ún. hydrogélt rögzítenek; utóbbi megduzzadva 

fokozza a zsák kitöltöttségét. 

7.9. ábra - 2. ábra: A. Arteria basilaris csúcsi óriás aneurysma. B. Az aneurysma zsák 

GDC-vel (mikrospirál) feltöltve 
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Az endovaszkuláris műtét minimálisan invazív, koponya megnyitás nem szükséges. Bármilyen lokalizációjú 

aneurysma elérhető és több, különböző lokalizációjú aneurysma elzárása is lehetséges egy beavatkozás során. 

Endovaszkuláris műtét után thrombózis profilaxisra thrombocyta aggregáció gátlók és antikoagulánsok 

alkalmazhatók. Nyitott műtét után ez veszéllyel jár. A mikrospirállal való aneurysma kezelés fokozza a 

beavatkozás biztonságosságát és javítja a kezelés eredményeit. Accidentális aneurysma esetén post-operatív 

költségek alacsonyabbak, mert rövidebb a kórházi bennfekvés. 

Az endovaszkuláris aneurysma occlusiót lehetőleg non-invazív angiográfiás módszerrel rendszeresen 

kontrolláljuk. Az aneurysma újratelődése esetén az ismételt beavatkozás végezhető. 

3.2. 2. AVM 

Cerebrális arteriovenosus malformatio (AVM), általában veleszületett, de nem örökletes fejlődési 

rendellenesség, éranomália. Az artériás és a vénás rendszer közötti közvetlen, kapillárisok nélküli abnormális 

kapcsolat, amely éppen ezért hatást gyakorol a haemodinamikára. Az AVM-ben a normálisnál gyorsabb 

véráramlás befolyásolja a nyomásviszonyokat és ez kóros érfali elváltozásokat hoz létre. Az AVM ereiben a 

nyomás alacsonyobb, mint az arteriális rendszerben, de magasabb, mint a vénásban, így az arteriás érfal 

izomrétege atrophiás lesz, a vénák lumene pedig kitágul. Ennek következménye az agyszövet perfúzió zavara, 

ami epilepsziás rohamot provokálhat. Az intravaszkuláris nyomás fokozódása a kóros falú érképletek 

megrepedését okozhatja. Arteriovenosus malformatiók, részben az állományban vagy annak felszínén, részben a 

durában (duralis AVM, duralis arteriovenosus fistula, AVF) fordulnak elő. Az AVM általában 40 éves kor előtt 

okoz tüneteket. Gyakoriságát tekintve 1-18 AVM fordul elő 100000 lakos közt. Az agyi AVM-ek vérzési esélye 

évente 1-3 százalék. Az összes AVM 20-25%-a lokális vagy generalizált görcsrohamokkal nyilvánul meg. Az 

AVM hosszú ideig tünetmentes lehet, néha fejfájást okoz. Elhelyezkedéstől függően eltérő neurológiai tüneteket 

produkál, úgymint szédülés, koordináció-, látászavar, bénulás. Újszülötteknél a véna Galeni AVM miatt 

hydrocephalus, valamint súlyos szívelégtelenség alakulhat ki. Az AVM-eket számos szempontból lehet 

osztályozni. A prognózis valószínűségét - az elváltozás mérete, elhelyezkedése és a vénás elfolyás típusa alapján 

- öt fokozatba osztó Spetzler-Martin (1986) skála a legelterjedtebb, ahol az 1-3 pontérték jelenti az alacsonyabb 

(műtét utáni maradandó deficit gyakorisága 3% alatt), a 4-5 pontérték pedig a magasabb (akár 20%-os 

gyakorisággal kialakuló perzisztáló deficit) kockázatú eseteket. 

7.10. ábra - 3. ábra: A. Az a.vertebralis angiográfia (nem standard projekció) jobb 

oldali kisagyi AVM-et ábrázol. A malformatiót a jobb oldali a.cerebelli superior, 

a.cerebelli anterior inferior és az a.cerebelli posterior inferior is táplálja. B. AVM 

szuperszelektiv embolizációja után kóros érképlet gyakorlatilag nem látszik 
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A duralis artériák és a duralis sinusok vagy duralis vénák, esetleg corticalis vénák között kialakult kóros 

összeköttetéseket duralis fistuláknak nevezzük. A betegség természetes lefolyása a vénás elfolyás jellegétől 

függ. Amennyiben a vénás elvezetés duralis sinuson keresztül anterográd irányba történik (Borden I. típus), úgy 

a betegség nem jár sem vérzés, sem kritikus intrakraniális vénás nyomásfokozódás veszélyével, így kezelése 

nem is indokolt. Ez alól kivétel, ha olyan zavaró fülzúgást vagy egyéb (például szemészeti) tünetet okoz, 

amelyet a beteg már nem tolerál. Ha a shunt retrográd irányban tölt duralis vénát vagy sinust (Borden II. típus) 

vagy közvetlenül subarachnoidealis vénába ömlik (Borden III. típus), akkor SAH veszélye fenyeget, ezért az 

elzárás feltétlenül indokolt. 

  

A spinalis érmalformatiók felosztása (Spetzler és mtsai) 

Neoplasztikai érrendeleneség 

hemangioblastoma 

cavernous malformation 

Spinalis aneurysmák 

Arteriovenosus fistulák 

extraduralis 

intraduralis 

ventralis 

dorsalis 

AVM 

extra–intraduralis 

intraduralis 

intramedullaris 

compact 

diffus 

conus medullaris 
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A spinalis malformatiók között a leggyakoribb a duralis AVF, amely kb. 70%-ot tesz ki. Általában a 

thoracolumbalis szakaszon található. A fistula általában úgy képződik, hogy a radiculomeningealis arteria 

egyenesen a radicularis vénába ömlik az ideggyök mellett. Az így keletkező vénás hypertensió, hypoxia és 

gerincvelő ödéma miatt neurológiai tünetek alakulhatnak ki. A lassú véráramlású AVF ritkán reped meg, 

ilyenkor azonban vérzést okoz. 

7.11. ábra - 4. ábra: A. Spinalis angiografia ábrázolja a spinalis duralis artériovenosus 

fistulát. B. Spinalis duralis fistula embolisatio után 

 

Az ún. glomusos AVM (az összes spinalis malformatio 20%-a) rövid szakaszon belül az elülső és/vagy hátsó 

spinalis artériából alakul. A nidális rész általában intramedullárison helyezkedik el, néha azonban a 

subarachnoidealis térbe is beterjed. Első neurológiai tünete gyakran már maga csak a heveny vérzés. A 

parenchymalis ágból táplálkozó ún. juvenilis gerincvelő malformatio intra- és extramedullaris kiterjedésű lehet. 

Ez az elváltozás jellemzően fiatal felnőttek és gyermekek betegsége. 

A pialis AVF a gerincvelő felületén intraduralisan - extramedullarisan egy spinalis artéria és egy ugyancsak 

spinalis véna között kialakult direkt sipoly. Tipikusan 30 év fölött jelentkezik. 

3.2.1. 2.1. Diagnosztika 

Az érmalformatiók diagnózisának felállítása általában non-invazív módszerekkel (CT-CT angiográfia vagy MR-

MR angiográfia) sem ütközik nehézségekbe, de a kezelés előtti részletes morfológiai és haemodinamikai 

ábrázolás többnyire csak DSA-val lehetséges. A kontrasztanyaggal végzett CT, de különösen az MRI igen 

érzékenyen ábrázolja a központi idegrendszeri érelváltozásokat. A multidetektoros CT-vel készült CTA lehetővé 

teszi milliméteres nagyságrendű perifériás érképletek jó minőségű ábrázolását, és tetszés szerint a felvétel több 

fázisban is megismételhető, így az artériák után a vénák telődésére optimalizált késői fázisú felvételek is 

készíthetők. Az érrendszer MR angiográfiával történő ábrázolása kontrasztanyag alkalmazásával és a nélkül is 

lehetséges. Natív MRA készítését az teszi lehetővé, hogy az áramló vér mágneses sajátságai eltérnek a stacioner 

szövetekéitől. Ezt kihasználva olyan méréseket készíthetünk, amelyek csak a mozgó vért ábrázolják, így 

kirajzolva az erek lumenét. Az ún. time of flight (TOF) technikájú MRA a DSA-hoz hasonló 3D megjelenítést 

nyújt meglehetősen jó térbeli felbontással. Viszonylagos időigényessége miatt a gyakorlatban csak az 

intrakraniális artériák ábrázolására használatos. Az ugyancsak kontrasztanyag nélküli fáziskontraszt MRA 

technika jelentőségét az adja, hogy segítségével az áramlás iránya és sebessége is mérhető. A kontrasztanyag-

bólus intravénás beadásával végzett MRA vizsgálat technikája hasonló a CTA-éhoz: a bólus beadását követően 

megfelelő késleltetéssel történik az adatgyűjtés a vizsgált érszakasz szintjében, amelyeket utólagosan 

feldolgozva készülnek DSA-szerű, illetve a különböző típusú 3 dimenziós ábrázolások. A korszerű 

berendezések lehetővé teszik a mérés egy légzésvisszatartásban (10-20 sec) történő kivitelezését. A 

paramágneses gadoliniumot tartalmazó MR kontrasztanyag akkumulációjának helyén a T1 relaxációs időt 
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erőteljesen rövidül, ami a kontrasztanyaggal feltöltött érképletekben jelintenzitás emelkedést eredményez. A 

csontok megfelelő technikával mind a CTA mind az MRA felvételekről eltüntethetők. Az MR-angiográfia egyre 

jobb térbeli felbontású képeket nyújt az erekről, de a fizikai törvényszerűségekből adódó műtermékek miatt 

diagnosztikus megbízhatósága még nem teljesen kielégítő. A Seldinger technikával végzett katéteres DSA adja 

még ma is a legrészletesebb morfológiai és haemodinamikai adatokat az AVM-ekről. Egyetlen hátránya az 

invazivitás. Az DSA vizsgálat során az az agyi erekről szelektív és szükség szerint szuperszelektív értöltéseket 

készítünk, melyeket 3D rekonstrukcióval is kiegészíthetünk. A vizsgálat célja a kimutatott AVM pontos 

morfológiai és haemodinamikai analízise, amely lehetővé teszi a terápiás terv meghatározását. Ennek érdekében 

meg kell ítélni az AVM lokalizációját, méretét, a környezetében eredő véna és artéria ágakat, valamint draináló 

rendszert. 

7.12. ábra - 5. ábra: A bal oldali a.carotis angiografia a vena magna Galeni 

aneurysmatikus malformatióját mutatja Town-féle és lateralis projekcióban 

 

A multiplicitás lehetősége miatt minden esetben négy-ér DSA szükséges, szelektív a. carotis interna/externa és 

a. vertebralis töltésekkel standard és ferde irányú felvételekkel, vagy rotációs angiográfiás sorozattal és 

optimálisan 3D rekonstrukcióval. 

3.2.2. 2.2. Kezelés 

Az agyi AVM-ek kezelése régebben az idegsebészet csúcsát jelentette, mivel technikailag a legnehezebb és a 

legnagyobb mortalitással járó betegségek közé tartoztak. 

Az agyi és gerincvelői AVM-ek kezelésekor a fő cél a tápláló arteriák és az elvezető vénák közötti kóros erek 

kiiktatása a keringésből. Erre háromféle eljárás áll rendelkezésre: direkt műtéti eltávolítás, endovaszkuláris 

embolizáció és sugársebészet. A választás az AVM típusától, méretétől és elhelyezkedéstől függ. 

A sebészi kezelést általában akkor kell fontolóra venni, ha az AVM vérzett, illetve az agy vagy gerincvelő 

felszínén helyezkedik el és viszonylag kisméretű. Az agyi AVM-ek műtétekor azIfA műtéti eltávolítás során az 

idegsebész craniotomiát készít, és az érmalformatiót mikrosebészeti technikával távolítja el. Ilyenkor a nidus 

különleges klippekkel előbb lezárásra kerül, majd optimális esetben teljes egészében eltávolítják. The skull bone 

is then secured back in place with miniplates and the incision in the scalp closed. A mélyen helyezkedő AVM-

eket általában nem lehet hagyományos műtéti technikával eltávolítani a nélkül, hogy a funkcionálisan fontos 

agyterületek ne sérülnének. Ezeket endovaszkuláris úton lehetőség szerint embolizáljuk, és sugársebészettel 

vagy mikrosebészettel kombinálva kezeljük. A műtéti eltávolítás során maradandó neurológiai szövődmények 

akár 15 százalékos gyakorisággal is előfordulhatnak. A könnyen hozzáférhető, kicsiny AVM-ek esetében ez az 

arány kedvezőbb, kb. 5% vagy az alatt marad. Az ilyen elváltozások komplett eltávolítására is jó esély van - 

mintegy 94-100% -, ezért ilyen esetekben a mikrosebészeti módszer a megfelelő kezelési mód. 

1. videó. 
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1. videó. 

A Stereotactic radiosurgery sztereotaxiás sugársebészet (SRS) nem invazív, besugárzásos technikát használ az 

agyban mélyen elhelyezkedő különféle léziók kezelésére (arteriovenosus malformatiók, cerebrális cavernomák, 

meningeomák, extrakraniális tumorok agyi metasztázisai). Főleg kisebb méretű (≤ 3 cm) agyi elváltozások 

terápiájában eredményes. A sugársebészeti kezelés gyakran az AVM többlépcsős kezelésének egyik eleme. 

Sugársebészetre a kisméretű AVM vagy a több lépcsőben kezelt, operált/embolizált angiomák kisebb méretű 

maradványai kerülnek. A sugársebészeti kezelés hatására az érgomolyag kóros ereiben az érbelhártya 

burjánzásnak indul, ami az erek fokozatos elzáródásához vezet. A kezelés hatása 2-3 év alatt alakul ki, a 

betegség követése non-invazív angiográfiával vagy direkt érfestéssel történik. A kezeléstől a teljes elzáródásig 

terjedő időben az angiomák vérzésveszélye fennmarad. A sugársebészeti kezeléssel kapcsolatos maradandó 

neurológiai szövődmények a betegek mintegy 2-10%-át érintik. A besugárzás egyszeri nagy dózisa 

szövetlehalást indukál az ép szövetben is, ezért a kezelésnél a célpont pontos kijelölése elengedhetetlen. A 

célzás pontosságát egy a koponyához rögzített, sztereotaxiás keret biztosítja, amely a sugártervezés során 3 

dimenziós koordináta-rendszerként szolgál. Ezt a keretet a kezelés elején helyi érzéstelenítésben, több 

ponton rögzítjük a koponyához. A keretben történik a tervezéshez szükséges CT/MR vizsgálat, és ez a keret 

szolgál majd a sugárterápiás készülékben való elhelyezésre is. 

Az utóbbi időben az AVM-ek intervenciós ellátásának új koncepciói jelentek meg. Az endovaszkuláris módszer 

több új eszközzel, embolizáló anyaggal és technikával gazdagodott. Ilyen újonnan bevezetett eljárás a kombinált 

transarteriális és transvenosus embolizáció, mely megkönnyíti a malformatio nidusának teljes elzárását. Az 

OutcomeAVM embolizációjára ma már szinte minden lehetséges megközelítést felhasználunk (transarteriális 

nidus embolizáció, transarteriális - transnidális draináló véna embolizáció, közvetlen AVM draináló véna 

okklúzió, transvénás retrográd nidus embolizáció, kombinált transarteriális - transvénás embolizáció) annak 

érdekében, hogy a kóros ereket elzárjuk, miközben az ép területeket minél inkább megkíméljük. A régebben 

csaknem kizárólagosan alkalmazott transarteriális embolizáció számos korlátját (sok „nem katéterezhető” kis 

tápláló ér, eloquens területen lévő AVM, angiográfia számára occult tápláló artéria, több kompartmentű nidus, 

stb) ezek az új technikák sikerrel hidalják át. A kombinált transarteriális - transvénás behatolási technika 

csökkenti a szövődmények számát. Lehetővé teszi továbbá, hogy csupán a kóros véna és a fisztulózus szakasz 

kerüljön elzárásra, ami azért fontos, mert a malformatio nidusa képes regenerálódni, ha csak a tápláló artériákat 

és az elvezető vénákat zárjuk el. Az AVM embolizáció során a vérzés megelőzésére az arterio-vénásnyomás 

gradiens monitorizálás is megfontolandó. Poszt-intervencionálisan viszont kontrollált hypotensióval biztosítható 

a vér áramlásának fokozatos változtatása a kialakult új nyomásviszonyok közt. 

3.3. 3. Érszűkületek, érelzáródások és következményeik 

Stroke-ot stenoocclusív érelváltozások, thromboemboliás folyamatok, valamint posthaemorrhagiás érgörcs 

okozhat. Kialakulásuk módja szerint két nagy csoportba oszthatók, iszkémiás- és vérzéses stroke-okra. Iszkémia 

oxigén-hiányos állapotot jelent, úgy alakul ki, hogy az agyszövethez nem jut elegendő mennyiségű oxigénben 

gazdag vér az artériákon keresztül, vagy pedig a szövetek által felhasznált vér nem tud újabb adag oxigénben 

gazdag vérre kicserélődni, mivel a vér a vénákon keresztül nem tud kellő ütemben elfolyni, azaz pang. Az 

iszkémiás stroke-okban - amelyek a stroke-ok túlnyomó többségét, mintegy 80 %-át teszik ki - a szöveti 

átáramlás zavar, és következésképpen az oxigénhiány (iszkémia) leggyakoribb oka a vért szállító artériák 

elzáródása. Ha az artéria elzáródását a szívből vagy az ér proximális szakaszából származó vérrel sodródó 

törmelék zárja el, akkor embóliás stroke-ról beszélünk. Embólus sokféle anyag lehet, például vérrög, 

koleszterol-kristály, meszes-plakk darabok. Abban az esetben, ha az artériát helyben képződő vérrög szűkíti 

vagy zárja el, trombózisról beszélünk. Elzáródhat az artéria az artériafal gyulladása vagy a fokozott vérnyomás 

okozta érfal vastagodás és meszesedés miatt is. A cukorbetegség is érfal károsodáshoz vezet. Vérrögképződés 

történhet az elvezető agyi vénákban is, ekkor vénás trombózisról beszélünk. Előfordulhat az is, hogy a 

vérnyomás kritikus esése miatt (pl. heveny szívinfarktus, szívritmuszavar esetén) ún. határzóna-infarktusok 

alakulnak ki, ami azt jelenti, hogy a nagyobb artéria-ágak ellátási területeinek határán levő agyterület szenved el 

oxigénhiányos károsodást. 

3.3.1. 3.1. Diagnózis 

A nyaki érszűkületek tünetei a legtöbb esetben összefüggenek az agy oxigén ellátásának csökkenésével. Éppen 

emiatt első körben állandó szédülés és látászavar alakul ki, ami hányingert és hányást válthat ki. 

Az érszűkületek többségében a következő tünetek és előjelek lehetnek: átmeneti látásvesztés az egyik szemen, 

kettős látás, látótérkiesés, beszédmegértési zavarok, szóformálási nehézségek (afázia), zavartság, szédülés, 
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fejfájás, hirtelen fellépő eszméletvesztés. Ezek a tünetek lehetnek múló jellegűek vagy maradandóak, és együtt 

vagy külön-külön is előfordulhatnak. A diagnózis leginkább akkor egyértelmű, ha fülzúgás mellé a fej 

hátrahajlításával szédülés tapasztalható. Minden stroke-ban a lehető legrövidebb időn belül natív CT-t kell 

készíteni annak megállapítására, hogy vérzéses vagy iszkémiás stroke-ról van-e szó. A CT perfúzió és a CT 

angiográfia a penumbráról és az elzáródás helyéről és kiterjedéséről nyújt felvilágosítást, ami a thrombolysis 

megtervezéséhez szükséges információ. Hasonló adatokhoz koponya-MR, MR-angiográfia, diffúziós és 

perfúziós MR vizsgálattal is hozzájuthatunk, de többnyire körülményesebben. A DSA az intraarteriális 

thrombolízis és/vagy thrombektómia végzésekor segít. 

3.3.2. 3.2. Kezelés 

Iszkémiás stroke esetében, amennyiben a beteg állapota lehetővé teszi, és a stroke jelentkezése óta nem telt el 3 

óránál több, a stroke-centrumokban sor kerülhet gyógyszeres thrombolízisre, vagyis a thromboembólus kémiai 

feloldására, és ezzel az elzáródott ér megnyitására. Felkészült centrumokban órás időkorláttal a thromboembólus 

érkatéter segítségével történő eltávolítása is lehetséges. Ha az előbbi beavatkozások nem végezhetők el pl. 

időtúllépés miatt, akkor infúzióba tett agyi anyagcsere- és keringésjavító gyógyszereket kell a stroke-os 

betegeknek adni. Fontos az inzultust előidéző alapbetegség (pl. szívritmuszavar) azonosítása és egyidejű 

kezelése is. Előfordul, hogy a meszesedés miatt súlyosan beszűkült carotis artériákat (az agyat vérrel ellátó 

fontos verőerek, amelyek a nyak két oldalán könnyen tapinthatók) műtéttel kell kitisztítani (carotis 

endarterectomia), esetleg mesterséges érrel egy szakaszukat kicserélni, vagy endovaszkuláris angioplasticával és 

stentbeültetéssel kitágítani. 

Az aszimptomás carotis stenosis műtéti megoldásával foglalkozó vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, 

hogy a műtét csökkenti az ipszilaterális és az egyéb stroke incidenciáját is. A carotis műtét abszolút haszna 

azonban csekély, évente kb. 1%, ezért csak azokban a centrumokban fontolandó meg a műtét, ahol a 

perioperatív komplikációs ráta kisebb, mint 3%. A magas stroke rizikójú csoportba tartozó betegeknek (80% 

feletti szűkülettel rendelkező férfiak, akiknek a várható-élettartam több mint 5 év) származhat előnye a 

megfelelő centrumban végzett műtétből. Amaurosis fugax esetén CEA végzése még enyhébb carotis stenosis 

esetén is javasolt, különösen, ha a plakk ulcerált felszínű, ami a stroke kockázatát 10-szeresére növeli. Enyhe 

vagy közepesen súlyos intrakraniális és súlyos extrakraniális stenosis kombinációja esetén a CEA szintén 

megfontolandó. 

Klinikailag tünetmentes carotis stenosis esetén mindenekelőtt CT vagy MRI vizsgálatot végzünk, annak 

eldöntésére, hogy van-e ipsilateralis infarktus, hiszen ha van, a beteg többé nem tekinthető „tünetmentes” carotis 

stenosisosnak, ezért a „tünetes” betegek irányelvei szerint kell haladni. A tünetekkel járó carotis stenosisban 

szenvedő betegeknél már az 50%-os szűkületet meghaladó esetekben is javasolt a műtét. A műtét nem teszi 

feleslegessé a többi rizikófaktor kezelését és a thrombocyta aggregációgátló kezelést. Két nagy tanulmány 

elemzése alapján a műtéti indikáció felállítható az angiográfiás vizsgálat (DSA), vagy a duplex ultrahang+MRA 

alapján, ha a két utóbbi vizsgálat eredményei megegyeznek. 

Az a.carotis 70–99%-os szűkületekor rekonstrukciós műtét javasolt, ha a betegnek TIÁ-ja vagy minor stroke-ja 

zajlott. Rekonstrukciós műtét lehet indokolt az a.carotis 50–69%-os szűkülete esetén is, ha nincs súlyos 

neurológiai maradványállapot, és a stroke a műtétet megelőző fél évben zajlott. 50%-nál kisebb fokú carotis 

stenosis esetén műtét nem javasolt. Súlyos maradványtünetek esetén a beavatkozás szintén nem indikált. A 

műtéti indikáció felállításánál módosító tényezőként szerepelnek a beteg várható életkilátásai, életminősége és a 

fennálló társbetegségek. 

Az arteria carotis extracranialis stenosisa esetén műtét helyett egyre gyakrabban kerül sor perkután ballonos 

dilatatióra és stent behelyezésére. Ez az ún. percutan transluminalis angioplastica (PTA) olyan eljárás, amely 

miatt nem kell a betegnek hosszan kórházban tartózkodnia, és általános anaesthesiára sincs szükség. A 

módszerrel a sebészileg nehezen vagy nem megközelíthető szegmentumok is elérhetőek. A carotis 

angioplasztika célja a CEA-hoz hasonlóan a stroke megelőzése vagy kezelése. Restenosisok esetén a ballonos 

tágítás és a stentbehelyezés ugyancsak megfelelő módszer lehet. 

Arteria cerebri media főtörzs vagy a.basilaris elzáródás esetén a thrombus eltávolítás hatórás időablakkal 

hatékonyan alkalmazható, jelentősen javítva a kórfolyamat prognózisát. Az endovaszkuláris thrombus 

eltávolításhoz különböző mechanikus eszközök, spirálok, stentek, aspiratorok állnak rendelkezésre. Az 

eredményeket az eredeti status mellett a collateralis keringés állapota nagyban befolyásolják. Három-hat óra 

között tünetek esetén 20-30 mg rTPA infúziós pumpával 1 óra alatt történő beadása viszonylag kevés 

szövődménnyel járó egyszerű megoldás lehet. Nagyobb dózis esetén azonban a szövődmények (vérzés) 

arányának növekedésével kell számolni. 
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Az 1985-ben lezárt nemzetközi, multicentrikus vizsgálat válogatatlan iszkémiás stroke-ok esetén nem igazolta 

az EC-IC bypass rutinszerű végzésének eredményességét. Egyéni mérlegelés alapján azonban (például: moya-

moya betegség, ICA-occlusio + haemodinamikailag instabil állapot + megkímélt parenchyma esetén) ez a 

műtéti típus is hasznos lehet. 

3.4. 4. Érgazdag daganatok 

A központi idegrendszeri daganatok 3-5%-ot érnek el az összes tumor közül. Ezek 80%-a agyi daganat, 20%-a 

spinalis. A daganatok kóros szövetszaporulatnak felelnek meg, származásuk szerint pedig idegszövet és nem 

idegszövet eredetűek lehetnek. Szövettani eredmény alapján - mint más szervekben is -, malignus és benignus 

tumorok különböztethetők meg. De „prognosis pessima”-t jelenthetnek azok az agyi vagy koponyaűri jóindulatú 

terimék, amelyek elhelyezkedésük révén nem távolíthatók el agykárosítás nélkül. Az érgazdag daganatok, a 

jóindulatú angioma, meningeoma, glomus jugulare tumor, és a rosszindulatú angiosarcoma, haemangioblastoma 

akár lassú növekedéssel is előbb utóbb agykárosodáshoz vezető térszűkületet okoznak, ami az elhelyezkedéstől 

függően különböző neurológiai tüneteket produkál. 

3.4.1. 4.1. Diagnosztika 

Minél korábbi a diagnózis, annál kisebb a funkcióvesztés és a reziduális lézió, annál hatékonyabb a kezelés és a 

rehabilitáció. 

7.13. ábra - 6. ábra: A. Spinalis angiográfia felvételen csigolyatest hemangioma 

ábrázolódik. B. Az embolizáció után hemangioma nem telődik 

 

A központi idegrendszeri daganatok diagnosztikája során meg kell állapítani, hogy az észlelt tumor primer vagy 

áttét.   CT vagy MRI eredményei alapján lehet következtetni a daganat típusára, azonban pontos diagnózist csak 

a szövettani eredmény kimutatja. Ha vizsgálatok alapján kiderül, hogy érgazdag daganatról van szó, akkor DSA 

segítségével embolizálni lehet a tumor tápláló ereket műtéti beavatkozás előtt. 

7.14. ábra - 7. ábra: A. A képen látható egy érgazdag meningeoma. B. Meningeoma az 

embolizáció után 
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3.4.2. 4.2. Kezelés 

A kezelés alapja rendszerint a daganat teljes sebészi eltávolítása. Amennyiben a daganatot nem lehet nyitott 

műtéttel teljes egészében eltávolítani, úgy endovaszkuláris embolizáció, sugárkezelés valamint kemoterápia 

alkalmazására kerülhet sor, vagy ezeket kombináljuk. A sebészi beavatkozás előtt a hipervaszkularizált 

tumorokban a nagy vérveszteség megelőzése céljából endovaszkuláris tumorér-embolizációt alkalmazunk. Ez 

csökkenti a műtét közbeni vérzést, ezzel könnyítve a műtét kivitelezését. A hatékony embolizációhoz az 

embolizáló anyagnak be kell jutni a daganat kis ereibe, nem elegendő elzárni csupán a tápláló arteriákat. Az ún. 

szuperszelektív embolizációval megelőzhető az egészséges szövetek necrosisa és az azzal járó súlyos 

kozmetikai szövődmények. Bizonyos esetekben a tumor embolizáció önmagában és lehetséges. 

3.5. 5. Ér trauma és iatrogen komplikáció 

Értrauma vagy iatrogén komplikáció következménye is lehet iszkémia vagy haemorrhagia. Különböző fistulák, 

pseudoaneurysmák, disszekciós aneurysmák, érrupturák, stenosisok, angiospasmusok alakulhatnak ki. A 

kezelési taktika a CT, MR és DSA eredmény alapján, a sérülés eredetétől függően angioplastika vagy 

embolizáció lehet. 

Nem gyakran fordul elő, de súlyos következménnyel jár a direkt carotideo-cavernosus fistula, amely kóros 

összeköttetés az a.carotis interna és a sinus cavernosus között. Általában koponyatörés, vagy saccularis 

aneurysma ruptura következtében alakul ki. A gyors véráramlású, magas nyomású artériás és a lassú áramlású, 

alacsony nyomású vénás rendszerek közötti összeköttetés miatt a vénás oldalon pangás alakul ki. A traumás 

anamnézis és a jellegzetes klinikai tünetek - pulzáló exophthalmus, fájdalom az orbitában, n.oculomotorius 

paresis, progresszív látáscsökkenés - alapján feltételezhető a CCF kialakulása, ami sürgős beavatkozást igényel. 

A beavatkozás célja az arterio-venosus shunt elzárása, ezzel a vénás nyomásfokozódás és a következményes 

pangás megszüntetése. 

A kezelés történhet mind nyitott koponyaműtét, mind endovaszkuláris beavatkozás útján. A kisebb megterhelés 

miatt, az utóbbit részesítjük előnyben. 

7.15. ábra - 8. ábra: A. A jobboldali carotis angiográfia során az a.carotis interna 

intracavernosus szakaszán carotideo-cavernosus fistula ábrázolódik. A draináló vénája 

a v.ophthalmica superior erősen kitágult, a v.angularis is ábrázolódik. B. A carotideo-

cavernosus fistulát ballonnal elzárva a vérkeringés normalizálódott 
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A CCF sebészeti kezelése régebben az a.carotis internának a sinus cavernosus alatt és fölött végzett ligaturájával 

történt. A fistula ballonos embolizációjának alkalmazása óta az endovaszkuláris beavatkozás önálló módszerré 

vált. Jelenleg a CCF ballonos kezelésén kívül leválasztható spirálokat, stenteket, különböző embolizáló 

polimereket alkalmazhatunk a fistula elzárására transvénás vagy transarteriális behatolásból. A fistula típusától 

(traumás, spontán), nagyságától, az erek állapotától függően választjuk ki a megfelelő elérési módot 

(transarteriális vagy transvénás) és az optimális elzáró eszközt. Bármelyik beavatkozás végső célja a fistula 

elzárása és az a.carotis interna egyidejű megkímélése. 

3.5.1. Tesztkérdések 

1. Melyik központi idegrendszeri érbetegségek lehetnek a spontán heveny vérzés forrása? 

A. Érszűkület. (nem) 

B. Saccularis aneurysma. 

C. Arteriovenosus malformatiók és fistulák. 

D. Duralis fistulák és malformatiók. 

2. Subarachnoidealis vérzés klinikai megnyilvánulásai: 

A. Ütésszerű fejfájás. 

B. Agytörzsi tudatzavar. 

C. Meningeális izgalmi tünetek. 

D. Vizuális és hallási hallucinációk. (nem) 

3. A vérzett aneurysma végleges ellátását ideális esetben célszerűbb elvégezni a rupturát követő 

A. 3-6 hét múlva. (nem) 

B. Mielőbb, de legalább 72 órán belül. 

C. Egy éven belül. (nem) 

4. Milyen diagnosztikai vizsgálatot érdemes alkalmazni legrövidebb időn belül a stroke gyanúja esetén? 

A. Doppler vizsgálat. (nem) 

B. MR-angiográfia. (nem) 

C. Natív CT. 

D. Koponyaröntgen. (nem) 
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5. Hypervascularis daganat a sebészi eltávolítás előtt, a vérveszteség megelőzésére minek van kitéve? 

A. Sugárkezelésnek. (nem) 

B. Kemoterápiának. (nem) 

C. Endovascularis embolizációnak. 

6. Direkt carotideo-cavernosus fistula kialakulásának okai: 

A. Koponyaalap törés. 

B. Hydrocephalus. (nem) 

C. Saccularis aneurysma ruptura. 

D. Liquor felszívódási zavara. (nem) 

7. A vasospasmus megelőzésére az ún. „3 H” terápia: 

A. Hypertenzió. 

B. Hypotenzió. (nem) 

C. Hypervolaemia. 

D. Hypovolaemia. (nem) 

E. Haemodilúció. 

8. Milyen vizsgálatot tekintenek „gold standard”-nak az érrendellenességek diagnosztikájában? 

A. Natív CT. 

B. DSA. (+) 

C. CT-angiográfia. 

D. MR-angiográfia. 

9. Az aneurysma repedés korai szövődményei: 

A. Vérzés ismétlődése. 

B. Subdurális haematoma. (nem) 

C. Agyödéma. 

D. Érgörcs. 

E. Liquor felszívódási zavarából eredő hydrocephalus. 

10. Az agyi aneurysmát kiiktatják a keringésből 

A. Transzkraniális műtéttel. 

B. Endoszkópos technikával. (nem) 

C. Endovascauláris módon. 

D. Sztereotaxiás sugárkezeléssel. (nem) 

11. Az a. carotis stenosis tünetei a következők lehetnek: 
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A. Átmeneti látásvesztés az egyik szemen. 

B. Kettős látás. 

C. Látótérkiesés. 

D. Exophthalmus. (nem) 

E. Beszédértési zavar. 

F. Szótalálási nehézítettség. 

G. Nyelési nehézség. (nem) 

H. Zavartság. 

I. Hirtelen fellépő eszméletvesztés. 

J. Szédülés. 

K. Fejfájás. 

12. A direkt carotideo-cavernosus fistula tünetei: 

A. Pulzáló exophthalmus. 

B. Fájdalom az orbitában. 

C. N.oculomotorius paresise. 

D. Beszédzavar. (nem) 

E. Progresszív látáscsökkenés. 

F. Vizuális hallucinációk. (nem) 

13. Melyik betegség igényel sürgős ellátást? 

A. Vérzett aneurysma. 

B. Nem vérzett AVM. (nem) 

C. Duralis AVF. (nem) 

D. Direkt carotideo-cavernosus fistula. 

E. A. carotis stenosis <50%. (nem) 

14. Az Outcome AVM endovascularis embolisatiójanak űtjai: 

A. AVM tápláló artéria embolisatió. (nem) 

B. Transarteriális nidus embolisatió. 

C. Ttransarteriális-transnidális draináló véna embolisatió. 

D. AVM draináló véna okklúzió. 

E. Transvénás retrográd nidus embolisatió. 

F. Kombinált transarteriális-transvénás embolisatió. 

15. Az AVM-ben iellemző 
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A. Gyors véráramlás. 

B. Lassú véráramlás. (nem) 

C. Vérnyomás alacsonyobb, mint az arteriális rendszerben. 

D. Vérnyomás magasabb, mint a vénás rendszerben. 

4. 7.d. Degeneratív idegrendszeri kórképek. – Pál 
Endre [Klivényi Péter] 

A neurodegeneratív betegségek egy heterogén betegség csoportot foglal magába. Szűkebb értelemben csak a 

központi idegrendszer, tágabb értelemben a központi- és a perifériás idegrendszer progresszív károsodásával 

járó kórképek tartoznak ide, melyeknél elsődleges az idegsejtek (pl. Alzheimer betegség), vagy a gliasejtek (pl. 

leukodystrophiák) károsodása, pusztulása. A betegségek egy részét jól azonosítható genetikai defektus okozza 

(pl. Huntington betegség, spinalis izomatrophia), míg sok kórkép háttere multifaktoriális, azaz genetikai 

hajlamosító tényezők mellett környezeti hatások is szerepet játszanak a kialakulásban (pl. Alzheimer betegség, 

amyotrophiás lateralsclerosis). 

Az érintett struktúrák alapján történő csoportosítást mutatja az 1. táblázat. 

7.2. táblázat - 1. táblázat: Degeneratív betegségek felosztása 
 

Polioencephalopathiák (corticalis /idegsejt 

degenerációval járó betegségek) 
Demenciák (Alzheimer, Pick, Diffúz Lewy body , stb.) 

Neuronalis ceroid lipofuscinosis 

Alpers betegség 

Leukodystrophiák (LD) 

(fehérállomány/oligodendroglia 

degenerációval járó betegségek) 

Adrenoleukodystrophia 

Metachromasiás LD 

Krabbe LD 

Pelizaeus-Merzbacher betegség 

Extrapiramidális rendszer betegségei Parkinson betegség 

Wilson kór 

Huntington betegség 

Herediter dystoniák 

Multiszisztémás atrophia (MSA) 

Vastárolással járó betegségek 

Herediter ataxiák Korai kezdetű (<20év, pl. Friedreich betegség ) 

Késői kezdetű (>20 év, Spinocerebellaris ataxiák = SCA) 

Motoros rendszer Familiaris spasticus paraparesis (FSP/SPG) 

Amyotrophiás lateralsclerosis (ALS) 

Spinalis izomatrophia (SMA) 

Perifériás idegrendszer Herediter neuropathiák (CMT) 

Metabolikus betegségek Lysosomalis  (pl. Niemann-Pick, Fabry betegség) 

Peroxysomalis (pl. Zellweger, Refsum betegség) 

Mitokondriális encephalomyopathiák 

A fejezetben csak a gyakrabban előforduló degeneratív betegségeket részletezzük. A herediter neuropathiák 

ismertetése 1/h fejezetekben található, ugyanitt található említés a tárolásos betegségekről, leukodystrophiákról 

is. 

4.1. 1. Corticalis (idegsejt) degenerációval járó betegségek 
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4.1.1. 1.1 Demenciák 

A demencia a kognitív funkciók (memória, tájékozódás, beszéd, írás, olvasás, számolás) hanyatlását jelenti, 

valamint az ezek következtében kialakuló viselkedésváltozást, az önellátás képességének csökkenését és a 

szociális funkciók fokozatos elvesztését. 

Hátterében számos különböző betegség állhat. A demenciákat többféle szempont szerint is feloszthatjuk. A 

primer demenciákban ismeretlen eredetű idegsejt pusztulás okozza a demenciát, a másodlagos demenciákban 

valamilyen ismert központi idegrendszeri betegség vezet a szellemi leépüléshez. A másodlagos demenciák 

között vannak kezelhető, reverzibilis kórképek, emiatt minden egyes esetben a beteg részletes átvizsgálása 

szükséges, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokkal, hogy a demencia típusát azonosítsuk és a kezelhető 

formákat elkülönítsük. 

A primer degeneratív demenciák közé tartozik az Alzheimer-kór (AD), a Lewy-testes demencia (DLB), és a 

fronto-temporalis lebenyek degenerációját követő demenciák (FTD/FTLD). A primer kórképek közül 

leggyakoribb az AD, ami a demenciák legalább 50%-át teszi ki, a vascularis demencia aránya 20-30%, a FTD 

kb. 10%. Neuropathológiai vizsgálatok alapján gyakori a kevert pathológia, azaz a különböző kórképek között 

átfedés lehet, illetve például vascularis és AD pathológia együttes előfordulása nem ritka (Kovács G.G. 2008). 

4.1.1.1. 1.1.1 Enyhe szellemi hanyatlás (mild cognitive impairment, MCI) 

Az enyhe szellemi hanyatlás olyan mértékű feledékenység, ami még nem zavarja a szokásos életvitelt, nem 

rontja lényegesen az életminőséget, a Mini Mental Skálán (MMSE) elért pontszám 24 feletti (maximális érték 

30). A kórkép ugyan enyhe tünetekkel jár, de fontos, hogy a betegek 10-20%-ánál néhány éven belül definitív 

Alzheimer-kór alakul ki. Emiatt ezen betegek szoros követése, és progresszió esetén mielőbbi kezelés javasolt 

(Whitwell, 2007). 

4.1.1.2. 1.1.2 Alzheimer-kór 

Az Alzheimer-kór a leggyakoribb demenciával járó betegség melynek vezető tünete a fokozódó feledékenység. 

A betegség előfordulása az életkorral egyre nő. Az USA-ban végzett felmérések szerint 80 év felett 11%, 95 

éves kor felett 50%! 

Az Alzheimer-kór az esetek döntő többségében sporadikus, kevesebb, mint 1% a dominánsan öröklődő 

familiaris eset. A familiaris esetekben előforduló genetikai károsodások 3 gént érintenek: (1) az amyloid 

precursor protein (APP) gén, (21-es kromoszóma), (2) presenilin-1 (PSEN1) (14q24.3-as locus), illetve 

presenilin-2 (PSEN2) (1q31-q42 locus). A pathomechanizmus szempontjából mindhárom a β-amyloid 

képződésének fokozódásán keresztül vezet a betegség kialakulásához. Az β-amyloid elmélet szerint Alzheimer-

kórban a sejtek membránjában előforduló APP-ből a fiziológiás helyen hasító α-secretase helyett β- és γ-

secretase-ok egy 42 aminosavból álló β-amyloid peptidet hasítanak ki (Aβ 42), aminek neurotoxikus hatást 

tulajdonítanak. A presenilin a γ-secretase részét képezi. A fehérje konformáció változásának következtében 

aggregálódik és az extracellularis térben lerakódik, ami ún. plakk képződéshez vezet az idegrendszerben. A β-

amyloid másodlagosan az axonokban található tau-protein posttranslatios változását (hyperphosphorilatio) idézi 

elő, a kóros tau-protein a microtubulusok károsodásához, összecsapódásához, páros helikális filamentumok 

kialakulásához vezet, ami végül az axonális transzport zavarát idézi elő. 

A betegség neuropathológiai diagnosztikájának egyik alapköve a β-amyloid kimutatása. A hipotézis alapján 

próbálkozások történtek az amyloid eltávolításával. Ugyan pathológiai javulást sikerült elérni, de klinikai 

javulást nem, sőt, β-amyloid-ellenes monoclonalis ellenanyagokkal történt immunizálás az esetek egy részében 

encephalitis kialakulásához vezetett. 

4.1.1.2.1. 1.1.2.1. Neuropathológia 

Az AD a taupáthiák közé sorolható. Hátterében az idegsejtekben felszaporodó kórosan phosphorilált tau-protein 

és a következtében kialakuló neurofibrilláris-kötegek (neurofibrillary tangle, NFT) szerepe valószínű. A 

neuropathológiai kép jellegzetes időbeli kialakulást mutat, amit a klinikai tünetek kialakulása követ. A Braak 

házaspár (Braak és Braak 1991) ezüst impregnációs módszer felhasználásával 6 stádiumot különített el. Az I-II 

stádiumban neurofibrillaris kötegeket az entorhinalis kéregben, a hippocampus CA1 régiójában és a 

subiculumban, a III-IV stádiumban a limbikus kérgi régiókban (gyrus cinguli, orbitofrontalis kéreg, 

parahippocampalis kéreg, továbbá az insularis kéreg egy részében), az V-VI stádiumban a neocorticalis 

asszociációs kéregterületeken lehet megfigyelni. Jellegzetes szövettani lelet Alzheimer-kórban az amyloid 
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lerakódása elsősorban az artériák, arteriolák falában, de érintettek lehetnek a vénák és a kapillárisok is. 

Alzheimer-kórban jellemző pathológiai lelet az előagyban található cholinerg sejtcsoportok, különösen a 

nucleus basalis Meynert károsodása, amely az agykéreg cholinerg beidegzését látja el. Az acetylcholin deficit 

máig az egyik legfontosabb neurokémiai eltérés, és a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek az acetylcholin 

szintjének emelését célozzák. 

4.1.1.2.2. 1.1.2.2. Alzheimer-kór kialakulására hajlamosító tényezők 

Az apolipoprotein E gén ε4 alléljének (APOE ε4) jelenléte 2-3-szorosára növeli az Alzheimer-kór 

valószínűségét. Valamivel szintén magasabb az Alzheimer-kór kialakulásának a valószínűsége, ha valakinek 

első fokú rokona Alzheimer-kórban szenvedett. Egyes adatok szerint rizikófaktor az alacsony iskolai végzettség, 

ismételt fejtrauma, magasabb koleszterin szint, cerebrovascularis betegség. Nem-szteroid gyulladás-gátlók tartós 

szedése és az alacsony koleszterin szintet protektiv hatású lehet. 

4.1.1.2.3. 1.1.2.3. Alzheimer-kór klinikai tünetei 

Az Alzheimer-kór lefolyása átlagosan 10 év, de ettől lényeges eltérések lehetnek. A betegség kezdete általában 

nehezen határozható meg, hiszen az induló kognitív hanyatlás a beteg és a család számára a normális öregedés 

velejáróját jelenti. Az AD korai fázisban elsősorban az epizodikus memória károsodása dominál. A nevek 

felidézése, jelentéktelen napi események, történések, időpontok megjegyzése vész el, ugyanakkor a régen 

történtek felidézése sokszor évekig ép marad. Később térbeli, időbeli tájékozódási zavar alakul ki (a beteg nem 

talál haza), a rutin tudásanyag vész el (pl. elfelejti a mindennapi teendők elvégzésének módját, olvasás, írás, 

autóvezetés képessége, számolás, pénz kezelése), beszéd közben nem találja a szavakat. Előrehaladott 

stádiumban nem ismeri fel a hozzátartozókat sem, valamint magatartása megváltozik, depresszió, vagy ennek 

ellentéte mória, illetve agitáltság/delírium, pszichotikus tünetek (pl. meglopatásos, megcsalatásos téveszmék) 

alakulnak ki. A depresszió kezelése, antipszichotikumok adása válik szükségessé, ezek átmenetileg javíthatják a 

beteg állapotát. A végstádiumban a beteg teljesen kontaktusképtelenné, incontinenssé válhat. 

A klinikai diagnosztikában a fenti jellemző tünetek mellett a MMSE teszt, órarajzolás teszt segítheti a diagnózis 

felállítását, képalkotó vizsgálattal (koponya MRI) diffúz, corticalis hangsúlyú atrophia ábrázolódik, de nem ritka 

cerebrovascularis léziók (pl. lacunaris infarctusok) előfordulása. 

Differenciál diagnosztikailag szükséges részletes laboratóriumi vizsgálat (vitaminhiány, endokrin eltérések, 

gyulladásos markerek vizsgálata, máj-vesefunkciók ellenőrzése), cerebrovascularis szűrővizsgálat (nyaki erek 

duplex vizsgálata), koponya MRI vizsgálat, ezek segítségével a más etiológiájú demenciák (vascularis, tumor, 

encephalitis, normális nyomású hydrocephalus /NPH/) különíthetők el. Vizsgálatok igazolták, hogy liquor 

hyperphosphorilált tau szint magas AD esetében (a β-amyloid csökken), ennek vizsgálata segítheti a 

diagnosztikát. 

A jelenleg törzskönyvezett gyógyszerek egyik csoportja a központi idegrendszeri acetylcholin szint emelését 

célozza (acetylcholinesterase gátlók: donepezil, galantamin és a rivastigmin). Enyhe-középsúlyos AD eseteiben 

javíthatnak a beteg állapotán, illetve a progressziót egy ideig késleltetik. Súlyosabb esetekben a memantin 

(NMDA receptor antagonista) javasolt, szintén átmeneti javulást eredményezhet. 

4.1.1.3. 1.1.3. Lewy-testes demencia (diffúz Lewy-test betegség, DLB) 

Idős korban a Lewy-testes demencia a második leggyakoribb oka a primer neurodegeneratív demenciáknak, 

neuropathológiai vizsgálatok alapján demencia klinikai tüneteivel meghaltak 10-15%-ában igazolható. Fő 

jellegzetessége a fluktuáló kognitív hanyatlás, a betegség korai fázisában megjelenő visualis hallucináció. A 

betegek fokozottan érzékenyek lehetnek neuroleptikus kezelésre, ami akinetikus-rigid tüneteket, 

szívritmuszavarokat, malignus neuroleptikus szindrómát okozhatnak. 

A betegség elnevezése a neuropathológiai vizsgálattal kimutatható Lewy-testek (LB) jelenlétén alapszik. A 

neuronokban kimutatható intracellularis zárványok (LB) az agykéregben diffúzan fordulnak elő, szemben a 

Parkinson-kórral, ahol döntően a substantia nigra dopaminerg neuronjaiban és az agytörzsi serotoninerg 

magokban találhatók. Lewy-testes betegség első éveiben az esetek egy kisebb részében, a betegség végső éveire 

szinte minden betegben kialakul szimmetrikus hypokinesis, rigiditás, ami nem vagy alig reagál dopaminerg 

kezelésre, sőt a dopaminerg kezelés elősegíti a visualis hallucinációk kialakulását. 

4.1.1.4. 1.1.4. Frontotemporalis demenciák (frontotemporalis lebeny degeneráció, FTD/FTLD) 
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A presenilis demenciák második leggyakoribb formája. Gyakorisága 2.7-15.1/100.000, leggyakrabban az 5.- 6. 

évtizedben kezdődik, de előfordul fiatalabb korban is. Az átlagos túlélés a tünetek kezdetétől számítva 6-11 év. 

A legjellemzőbb és leggyakoribb klinikai megjelenés a viszonylag jó intellektusú beteg magatartás- és 

személyiségváltozása (behavioural variant FTD, bvFTD). A betegek kritikátlanná, agresszívvé, vagy apátiássá 

válhatnak, táplálkozási zavar, bulimia is előfordulhat. Képalkotó vizsgálatok a frontális lebeny és a mediális 

paralimbikus régió atrophiáját mutatja. Gyakoriságban a második variáns a primer progresszív (motoros 

dominanciájú) aphasia (progressive non-fluent aphasia, PNFA). Ebben a formában a beszéd indítása nehezített, 

a beszéd meglassul, grammatikai hibákkal jellemezhető, a szótalálás, írás, olvasás is nehezített. Az intellektus 

sokáig relatíve megtartott lehet. Morfológiai jellemzője a bal frontális operculum, prefontalis terület, és anterior 

insula atrophiája. Harmadik klinikai megjelenési forma a szemantikus demencia (SD). Ennél a 

magatartásváltozást kognitív zavar kíséri: a szóértés, tárgy megnevezés, arcfelismerés zavara jelentkezik, az 

epizodikus memória kezdetben megtartott. Koponya MRI a temporális lebenyek aszimmetrikus atrophiáját 

mutatják. Előrehaladott stádiumban a memóriazavar, indítékszegénység, kognitív funkciók általános zavara 

kialakul a betegek szociálisan izolálódnak (klinikopatológiai összefoglalók: Rohrer, 2012, Premi 2012). 

Neuropathológiai vizsgálatok alapján heterogén betegségcsoportot jelöl az elnevezés. Jelenleg a közelmúltban 

felfedezett pathológiai eltérések alapján történik a kórképek besorolása. A tau fehérje akkumulációjával járó, ún. 

taupathiák (FTLD-TAU), valamint az ubiquitin akkumulációjával járó ún. ubiquitinopathiák (FTLD-U) 

különíthetők el. A taupathiák közé tartozik: a Pick-betegség, a sporadikus frontotemporalis demencia, a 17-es 

kromoszómához köthető frontotemporalis demencia-Parkinsonismus (FTDP-17), a progresszív supranuclearis 

paresis (PSP), és a corticobasalis degeneráció /CBD/. Az ubiquitinopathia csoport a neuronokban látható 

zárványok immunhisztokémiai viselkedése alapján további csoportokra bontható: (1) TDP-43 pozitív alcsoport 

(FTLD-TDP, klinikailag lehet bvFTD, PNFA, SD, vagy FTD-ALS), (2) FUS pozitív típus (FTLD-FUS, 

klinikailag bvFTD korai kezdettel, MRI-n nucleus caudatus atrophiával), (3) FTLD-UPS (csak ubiquitin pozitív 

zárványok, 3-as kromoszómához kötött familiaris FTLD). 

4.1.1.5. 1.1.5. Másodlagos, potenciálisan kezelhető demenciák 

Ezek említése differenciál diagnosztikailag szükséges, minden demencia esetén mérlegelni kell az alábbi 

kórformákat. 

• „Pseudo-demencia”, depresszió következtében kialakult kognitív zavar. A valódi demencia mellett, vagy 

önállóan találkozhatunk vele, kezelése javíthat a beteg állapotán. 

• Metabolikus zavarok: diabetes esetén gyakori hypo-, vagy hyperglykaemiás epizódok vezethetnek szellemi 

hanyatláshoz. Uraemia, hepaticus encephalopathia, endokrin-betegség (hypothyreosis) kísérője lehet 

demencia. 

• Autoimmun-betegség (pl. systemas lupus erythematosus). 

• Infekciók (encephalitis: pl. TBC, neurosyphilis, herpes simplex vírus encephalitis, HIV, Lyme kór). 

• Paraneopasiás limbikus encephalitis 

• Tartós hypoxia (COPD), anaema, malnutrició (B12, niacin vitaminok hiánya), toxikus károsodás (pl. alkohol, 

kábítószerek) vezethetnek szellemi hanyatláshoz. 

• Primer idegrendszeri daganatok (astrocytoma, oligodendroglioma), primer agyi lymphoma 

• Fejtraumát követően krónikus subduralis haematoma, vagy contusio cerebri szintén okozhat demenciát. 

• Ritka, de jól kezelhető ok a normális nyomású hydrocephalus (normal pressure hydrocephalus, NPH). 

Feltehetően liquor felszívódási zavar miatt jön létre. Jellegzetes tünetei: járászavar (frontális típusú járási 

apraxia), demencia és vizelet incontinentia. Az NPH diagnózisát valószínűsíti, ha 40-50ml liquor lebocsátása 

után a beteg tüneteiben (elsősorban járászavarában) javulás észlelhető. A rutin liquor nyomásmérés általában 

nem mutat eltérést. Koponya CT/MRI valamennyi agykamra jelentős tágulatát, az agyállomány 

elvékonyodását mutatja (hydrocephalus internus). Ventriculo-peritonealis shunt beültetése után a beteg 

klinikai tünetei tartósan, jelentősen javulnak. 

4.1.2. 1.2. Egyéb, ritka neuronális degenerációval járó betegségek 
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Ebbe a csoportba számos, általában ritka, csecsemő- és gyermekkori degeneratív betegség tartozik. A 

betegségek jellemzője általában egy enzimdefektus, ami egy káros metabolit felszaporodásához és ez által a 

neuronok degenerációjához vezet. A betegségek egy részénél a genetikai háttér és a metabolikus zavar 

azonosított, néhány esetben még ismeretlen. A klinikai tünetek az esetek többségénél nem specifikusak: a 

pszichomotoros fejlődés elmaradása, látás-, halláscsökkenés, epilepsziás rohamok, egyes esetekben 

myoclonusok, végső stádiumban spasticus tetraparesis és mutismus jellemzik. A lysosomalis enzimdefektus 

okozta kórképeket a tárolásos betegségek alfejezetben ismertetjük. 

4.2. 2. Leukodystrophiák, a fehérállomány degeneratív 
betegségei 

A betegségek hátterében a centrális és perifériás myelin felépítésének és lebomlásának zavara áll. Mindegyik 

forma hasonló, progresszív klinikai lefolyást mutat. A csecsemőkori kezdetet mentális retardáció, piramis jelek, 

epilepszia, látáscsökkenés követi. Ritkábban gyermekkori és felnőttkori kezdet is előfordul, enyhébb tünetekkel. 

Koponya MRI kiterjedt, periventricularis fehérállomány-károsodást mutat. Liquor vizsgálatkor az összfehérje 

emelkedett. ENG vizsgálattal perifériás demyelinisatio, az NCV uniform csökkenése található (általában 10-20 

m/s). Differenciál diagnosztikailag fontos elkülönítésük a szerzett kórképektől, mint a sclerosis multiplex (SM), 

progresszív multifocalis leukoencephalopathia (PML), toxikus encephalopathiák (pl. hepaticus, uraemiás), 

autoimmun betegségek (SLE, vasculitisek) és más herediter leukoencephalopathiák (pl. mitokondriális 

betegségek). 

4.2.1. 2.1. Lysosomalis leukodystrophiák 

4.2.1.1. 2.1.1. Krabbe betegség (GLD: globoid sejtes leukodystrophia) 

Autosomális recesszív (AR) öröklődésű betegség, a galactocerebrosidase (GALC) enzim defektusa okozza. A 

betegség rendszerint fél éves kor előtt kezdődik. Tünetei: izom rigiditás, hányás, aluszékonyság, később 

predilekciós tónusfokozódás, opistotónus, piramis tünetek, előrehaladott stádiumban vakság, halláscsökkenés, 

polyneuropathia (areflexia). A betegek rendszerint nem élik meg az 1 éves kort. Szövettani vizsgálat myelin 

degenerációt és globoid sejteket (óriás histiocytákat) mutat a fehérállományban. A Schwann sejtekben 

zárványok láthatók. A diagnózis felállításához vérből enzimaktivitás meghatározás, pozitív esetben genetikai 

vizsgálat lehetséges. 

4.2.1.2. 2.1.2. Metachromasiás leukodystrophia (MLD) 

AR lysosomalis tárolási betegség, az arylsulphatase A enzim defektusa miatt alakul ki. 

Klinikailag ismert infantilis, korai juvenilis és felnőttkori formája. Az infantilis forma 12-20 hónapos kor között 

kezdődik, a pszichomotoros fejlődés elmaradása jellemzi (járászavar, kognitív hanyatlás, beszédzavar), 

epilepszia előfordulhat. A juvenilis forma 3-10 éves kor között fordul elő, és ismert felnőttkori típus is, ez 

utóbbiakat ataxia, járászavar, szellemi hanyatlás, magatartásváltozás, pszichosis, látásromlás (opticus atrophia) 

jellemzi. Koponya MRI T2 és FLAIR hyperintens, confluáló periventricularis fehérállományi károsodást mutat. 

Gyanú esetén enzimaktivitás meghatározás szükséges vérmintából, pozitív esetben genetikai vizsgálat javasolt. 

Idegbiopszia nem rutinszerűen szükséges, pozitív esetben myelin károsodást és a Schwann-sejtekben 

lysosomalis zárványokat mutat, MLD esetében metachromasiás festődéssel. 

GLD és MLD esetében allogén hematopoetikus őssejt transzplantáció (HSCT) alkalmazható kezelésként. GLD 

esetén a kezelés hatékonyabb, főleg, ha preszimptomatikus állapotban történik. ERT nem alkalmazható, mivel a 

perifériásan beadott fehérje (enzim) nem jut át a vér-agy gáton. 

4.2.2. 2.2. Nem lysosomalis Leukodystrophiák 

4.2.2.1. 2.2.1. Adrenoleukodystrophia (ALD)/Adrenomyeloneuropathia (AMN) 

X-hez kötött, Peroxysomalis tárolásos betegség, melyben a telített, nagyon hosszú láncú zsírsavak (VLCFA) 

akkumulációja észlelhető. Hátterében az ABCD1 gén mutációja áll, ami feltehetőleg a VLCFA transzportjáért 

felelős. A klasszikus, gyermekkori forma (ALD) fiúkban 4-8 éves korban kezdődik és központi idegrendszeri 

érintettséggel jár. A betegeknél figyelemzavar, hiperaktivitás kezdődik. Ezt rapid progresszió követi 

spasticitással, vaksággal, süketséggel, epilepsziás rohamokkal és mellékvese elégtelenséggel. Koponya MRI 

occipitalis hangsúlyú, nagy kiterjedésű fehérállományi károsodást mutat. A felnőttkori formát (AMN) 20-30 
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éves korban kezdődő, lassú progressziójú spasticus paraparesis, vizelet-, széklet incontinentia, polyneuropathia 

jellemzi. Ezek hátterében a piramis pálya, hátsó kötél és a perifériás idegek axonális károsodása áll. Cerebrális 

érintettség ritka. A betegek 70%-ánál alakul ki mellékvese elégtelenség, ami megelőzi a neurológiai tüneteket 

(hányás, fáradtság, hyponatraemia, hyperpigmentáció). A betegség gyanúja esetén koponya és gerinc képalkotó 

vizsgálata, liquorvizsgálat végzendő a szerzett károsodások kizárására. ENG multifocalis demyelinsatiót és 

axonális károsodást mutat. A plazma VLCFA meghatározása és genetikai vizsgálat vezet biztos diagnózishoz. 

Az egyetlen, bizonyított kezelés a HSCT a korai esetekben. A biokémiai zavar kezelésére a Lorenzó olaj 

alkalmas. Ez glicerin trioleát és glicerin trierukat 4:1 arányú elegye, ami az endogén VLCFA szintézist gátolja. 

Zsírszegény diétával együtt a VLCFA szint jelentősen csökkenthető, de a klinikai progresszió csak kevéssé 

befolyásolható. Az adrenális elégtelenség kezelésére tartós corticosteroid adás szükséges. A neuropathia 

kezelésére csak tünetei lehetőség van. 

4.2.2.2. 2.2.2. Pelizeus-Merzbacher betegség 

X-hez kötött öröklődésű leukodystrophia. Csecsemő, kisgyermekkori és juvenilis kezdet fordul elő. Vezető és 

kezdeti tünet a szemmozgászavar (saccadicus szemmozgások zavara, pendularis nystagmus, upbeat nystagmus). 

További tünetek: spasticitás, ataxia, opticus atrophia, tremor, choreo-atethosis, pszichomotoros fejlődés zavara. 

MRI confluáló fehérállományi károsodást mutat. Hátterében a proteolipid protein (PLP) gén mutációja áll. 

4.3. 3. Basalis ganglionok betegségei 

A témakörbe tartozó Parkinson betegség, Huntington betegség és herediter dystoniák részletes leírása a 2/k 

fejezetben található 

4.3.1. 3.1. Vastárolással járó idegrendszeri betegségek 

Az elmúlt néhány év kutatásinak következtében az agyi vastárolással járó degeneratív betegségek (NBIA) egyre 

szélesebb köre vált ismertté. A betegségek közös jellemzője a basalis ganglionok, elsősorban a globus pallidus 

károsodása vas lerakódás következtében, valamint az ennek hatására megjelenő extrapiramidalis tünetek. 

Jelenleg 7 genetikailag elkülöníthető betegség ismert, de ezek közül 2 betegség gyakoribb. A XX. század elején 

Hallervorden és Spatz írták le a jellemző klinikai és pathológiai képet. Az 1980-as évektől az MRI vizsgálatok 

fejlődése tette lehetővé a vas in vivo kimutatását. 

4.3.1.1. 3.1.1. NBIA-1, PKAN (Pantothenate kinsase-associated neurodegeneration) 

A betegség 6 éves kor előtt kezdődik, egyensúlyzavarral, majd piramis (spasticitás) és extrapiramidalis tünetek 

(dystonia) jelentkeznek. Utóbbiak között az oromandibularis érintettség kifejezett, de chorea, rigiditás is 

előfordulhat. Szemmozgászavar gyakori. Előfordulnak atípusos esetek juvenilis, vagy felnőttkori kezdettel, ahol 

a tünetek kevéssé kifejezettek. A betegségnek jellemző az MRI megjelenése, az ún. „tigrisszem” kép a globus 

pallidus területén: a centrális zóna hyperintens, amit egy hypointens zóna vesz körül a T2* súlyozott 

felvételeken. Autopsia során a globus pallidus barna elszíneződést mutat. Szövettani vizsgálattal degenerált, 

eosinophyl neuronok láthatók, a vas perivascularis lerakódása mellett. Ugyancsak láthatók vas tartalmú 

macrophagok, astrocyták. A PANK2 génben számos mutációt leírtak. A betegség pontos pathomechanizmusa 

nem ismert, azaz, a pantothenate kinase mi módon vezet a vas lerakódáshoz, mitokondriális funkciózavart 

feltételeznek. Hatásos kezelés nincs, rTMS (repetitiv transcranialis mágneses stimuláció) és DBS (mélyagyi 

stimuláció) átmenetileg javíthat a tüneteken. 

4.3.1.2. 3.1.2. NBIA-2 PLAN (PLA2G6-associated neurodegeneration) 

A csecsemő-kisgyermekkori kezdetű formát a pszichomotoros fejődés zavara, piramis károsodás, cerebellaris 

tünetek és opticus atrophia (látászavar) jellemzi. A késői kezdetű formában dystonia-parkinsonismus, piramis 

tünetek, szemmozgászavar, mentális hanyatlás figyelhető meg. MRI vizsgálattal a törzsdúcokban vas lerakódás 

bizonyítható, de nem az 1.-es típusra jellemző „tigrisszem” formában. Felnőttkori esetekben az MRI lehet 

normális. A betegséget okozó gén PLA2G6 által kódolt fehérje iPL2beta, egy calcium-independens 

phospholipase, ami a membrán remodellingben játszik szerepet. Neuropathológiai vizsgálatok az 1-es típusnál 

kiterjedtebb eltéréseket igazoltak. Corticalis hangsúlyú α-synuclein pozitív Lewy-body akkumuláció és kiterjedt 

tau pathológia jellemző. 

A fentieken túl leírtak további vas lerakódással járó neurodegeneratív betegséget, de ezek ritkák, néhány 

családban azonosították őket. A Kufor–Rakeb betegség parkinsonismus, piramis tünetek, verticalis 

tekintésbénulás, oculogyriás spasmusok, pszichés tünetek (hallucinációk, demencia) együttesét jelenti. A 
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tünetek levodopa adására csökkenhetnek. Hátterében az ATP13A2gén mutációja áll. FA2H-Associated 

neurodegeneration egy gyermekkori kezdetű betegség, piramis, extrapiramidalis tünetekkel, ataxiával, 

dystoniával. Hátterében az SPG35 betegséggel egyezően a FA2H gén mutációja áll. A kódolt enzim a myelin 

felépítésében játszik szerepet, emiatt a betegségre a vas lerakódás és a pontocerebellaris atrophia mellett 

fehérállományi károsodás (vékony corpus callosum) is jellemző. Aceruloplasminemia a ceruloplasmin gén 

mutációjának következménye, a fehérje a vas mobilizációjában és a réz transzportban játszik szerepet. AR 

öröklődést mutat, felnőttkori kezdető extrapiramidalis tünetek és demencia jellemzi (Schneider 2012). 

4.3.2. 3.2. Wilson kór 

Wilson-kór (WD) egy ritka öröklődő, AR réztárolási betegség. Jellemzője a túlzott mértékű réz lerakódása 

szövetekben, elsősorban a májban és az agyban, a májréz kiválasztási zavarának következtében. Genetikai 

háttere azATP7Bgén mutációja, aminek terméke egy réz-szállító adenozin trifoszfatáz enzim a májban.A 

klinikai tünetek általában az első, vagy második évtizedben kezdődnek májműködési zavarral, ami végül 

májelégtelenséghez vezet. A második leggyakrabban érintett szerv az agy. Extrapiramidális tünetek (dystonia, 

tremor, parkinsonismus) és a pszichiátriai rendellenességek (személyiség változás, agitáltság, hallucinációk, 

mentális hanyatlás) alakulnak ki.A diagnózis felállításában segít a rutin laboratóriumi vizsgálat (emelkedett 

májfunkciók), a szérum coeruloplasmin szint meghatározás (alacsony Wilson betegségben) vizelet réz 

kiválasztás (fokozott), Kayser-Fleischer gyűrűjelenléte a szaruhártyában, koponya MRI réz lerakódást mutat a 

basalis ganglionok területén ("óriáspanda" jel) és esetenként, májbiopszia, ami cirrhosist és a réz lerakódását 

bizonyítja.A betegség lassan progrediál, kezelés nélkül halálos fiatal korban.Kezelés: kelátképző szerek (pl. D-

penicillinamin), tüneti kezelés (antiparkinson gyógyszerek, antipszichotikumok, antidepresszánsok), a 

májműködési zavar kezelése, máj transzplantáció. 

4.4. 4. Herediter ataxiák 

Az ataxia a mozgások koordinációjának zavarát jelenti, ami magában foglalja az állás, járás, a végtagmozgás, a 

beszéd, a nyelés zavarát is. Klinikailag az ataxiának elkülöníthetünk egy spinocerebellaris (cerebellaris és 

spinocerebellaris pálya károsodása következtében kialakuló) és egy spinalis (hátsó kötél károsodás 

következtében kialakuló) formáját. 

A herediter betegségek esetében egy normális fejlődési periódus után, általában jellemző életkorban kezdődnek 

a klinikai tünetek, ezt követően folyamatos progresszió észlelhető. Előfordulási gyakoriságuk 6/100.000 

(Schoenberg, 1978). 

A herediter kórképek elkülönítése fontos a szerzett és kezelhető betegségektől. Ataxiával járó leggyakoribb 

szerzett kórképek: sclerosis multiplex (SM), encephalitisek, toxikus hatások (alkohol, ritkán gyógyszerek) 

okozta kisagyi, vagy hátsó kötél degeneráció, cerebellaris ischemiás károsodás, paraneoplásiás kisagyi 

károsodás, hátsó skálai tumorok, vitaminhiány (B12 és E vitamin), Creutzfeld-Jakob betegség (CJD). 

4.4.1. 4.1. Korai kezdetű ataxiák 

4.4.1.1. 4.1.1. Friedreich ataxia (FA) 

AR öröklődésű, korai kezdetű, progresszív neurodegeneráció. A korai, 20 éves kor előtt kezdődő herediter 

ataxiák 75%-át teszi ki. Jellemzője ataxia, dysarthria, mélyérzészavar. A betegség előrehaladásával piramis 

tünetek, láb deformitás, kyphoscoliosis is kialakul. Pathológiai háttere a spinalis ganglionok, a spinocerebellaris 

és piramis pálya degenerációja. ENG sensoros-axonalis neuropathiára utal. N. suralis biopszia axonveszteséget, 

de- és remyelinisatiót mutat. Genetika: FXN gén 1. intronjában GAA triplet expanzió alakul ki (normális: <33, 

beteg: 67-1000), ami csökkent frataxin expresszióhoz vezet. A frataxin a mitokondriális vas transzportban 

játszik szerepet, hiánya mitokondriális vas akkumulációhoz vezet. Kezelés: antioxidánsok (idebenon, vitamin 

E). Állatkísérletekben erythropoetin és histon deacetilase inhibitorok jótékony hatásúnak bizonyultak. 

4.4.1.2. 4.1.2. Epizodikus ataxiák (EA) 

A csoportba tartozó kórképek jellemzője a provokáló tényezők (fizikai terhelés, stressz, láz, alkohol) hatására 

megjelenő átmeneti (epizódikus) ataxia, ami percekig-órákig tart. Valamennyi betegség 20 éves kor alatt 

kezdődik, domináns öröklődést mutat. Az epizódok között a beteg lehet panaszmentes. 

4.4.1.2.1. 4.1.2.1. EA1 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1567  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Másodpercekig-percekig tartó ataxiás epizódok jellemzik. Az ataxiát myokimia előzi meg, a betegeknél 

neuromyotonia (folyamatos izomaktivitás) mutatható ki az arc és kiskézizmokban. Hátterében a feszültség-

függő kálium csatorna működészavara, a KCNA1 gén mutációja áll. Kezelésére antiepilepticumok alkalmasak. 

4.4.1.2.2. 4.1.2.2. EA2 

Provokáló tényezők hatására órákig tartó ataxia és izomgyengeség alakul ki. A rohamok között is kimutathatók 

cerebellaris tünetek. Feszültség-függő calcium csatorna CACNA1A génjének mutációja okozza, kezelésére 

acetazolamid hatékony. 

4.4.1.2.3. 4.1.2.3. EA3-7 

A további EA típusok előfordulása jóval ritkább, többségüket mindössze néhány családban azonosították. Az 

EA3 jellemzője a változó tartamú epizódok között myokimia fennállása, az epizódokat tinnitus kíséri. EA6 

esetében az ataxiás epizódok mellett gyakori a migrén, valamint paroxismalis hemiplegia, hemianopia fordul 

elő. 

A fentieken túl számos, ritka, recesszív, vagy domináns öröklődésű herediter ataxia betegség ismert. Ezek az 

alábbi honlapokon találhatók: http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/recatax.html, 

http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.htm. 

4.4.2. 4.2. Késői kezdetű ataxiák 

4.4.2.1. 4.2.1. Spinocerebellaris ataxiák (SCA) 

A betegségcsoport korábbi, illetve alternatív elnevezése az öröklődési mód alapján autosomalis domináns 

cerebellaris ataxia (ADCA). Az első leírás Pierre Marie-től származik, aki elkülönítette a betegséget a recesszív 

öröklődésű FA-tól. Később Harding a klinikai tünetek alapján ADCA I, II, III, IV. altípusra osztotta (Harding, 

1982). A betegség világszerte előfordul, prevalenciája Európában 3/100.000. A SCA3 a leggyakoribb típus (20-

50%), ezen kívül a triplet-repeat betegségek (SCA1, SCA2, SCA6, SCA7, SCA 17) mutatnak még gyakori 

előfordulást (Durr, 2010). A kórképek hátterében a cerebellum, az agytörzs neuronjainak és a spinocerebellaris 

pályarendszer degenerációja áll. A betegségcsoport valamennyi tagja autosomalis domináns (AD) módon 

öröklődik. A kezdet általában 20 év feletti, a vezető tünet mindegyik esetben az ataxia, azonban számos esetben 

kiegészítő tünetek társulnak. Izolált cerebellaris tünetek észlelhetőek az SCA4, SCA5, SCA6, SCA10, SCA11, 

SCA15, SCA22, SCA26, SCA30, SCA31 altípusban, a többi esetben szemmozgászavar, piramis, vagy 

extrapiramidalistünetek, látás-, vagy hallásvesztés, epilepszia, demencia társul az ataxiához. Koponya MRI 

vermis, vagy a cerebellaris féltekék, egyes típusokban a pons atrophiáját mutatja, a IV. kamra 

kompenzatorikusan kitágul (1. ábra). 

A leggyakoribb kórképeket egy adott gén trinukleotid-repeat expanziója okozza (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, 

SCA7, SCA 12, SCA 17). Ezeknek a kórképeknek jellemzője az anticipáció: minél hosszabb a repeat, annál 

koraibb a betegség kezdete és annál gyorsabb a progressziója. Az ataxia önmagában kevéssé befolyásolható, 

gyógytorna segíthet a mozgásfunkciók fenntartásában. A kísérő tünetek kezelése is limitált (beszédterápia, 

nyelészavar esetén gastrostoma beültetés, depresszió kezelése). A genetikai háttér alapján történő besorolást a 2. 

táblázat mutatja. A diagnosztika a klinikai tünetek azonosításán túl a szerzett kórképek kizárásán (tumor: 

koponya MRI, toxinok: anamnézis, laboratórium, vitaminhiány: laboratóriumi vizsgálatok, gyulladás: 

liquorvizsgálat, paraneoplasia: tumorkutatás) és genetikai vizsgálatokon alapszik. 

7.16. ábra - 1. ábra: SCA. 50 éves nőbeteg, cerebellaris ataxia, dysarthria tüneteivel. 

MRI képeken (bal T1 súlyozott saggitalis, jobb T2 súlyozott axialis) a vermis felső 

részének atrophiája látszik 
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4.4.2.1.1. 4.2.1.1. SCA1 

Az SCA csoporton belül kb. 6%-ban fordul elő. Progresszív cerebellaris ataxia, majd a bulbaris funkciók 

fokozatos romlása jellemzi. Kezdetben járászavar, elmosott beszéd, enyhe nyelészavar jelentkezik, majd 

előrehaladott stádiumban súlyos dysarthria, dysphagia alakul ki, utóbbi aspirációkhoz vezet, a facialis és 

rágóizmok sorvadása és gyengesége észlelhető. A betegség a 3-4. évtizedben kezdődik, 10-30 év alatt vezet 

halálhoz. Fiatal kori kezdetet is leírtak, ezeket gyors progresszió és halál jellemzi néhány éven belül. Fizikális 

vizsgálattal törzs- és végtagataxia, saccadicus szemmozgászavar, felfelé tekintési bénulás, nystagmus, kezdetben 

élénk, később renyhe mélyreflexek, majd izomatrophia, kognitív hanyatlás jelei láthatók. Koponya MRI a 

cerebellum elülső lebeny és a hídkar atrophiáját mutatja, a IV. kamra kitágul. Neuropathológiai vizsgálattal a 

cerebellaris Purkinje sejtek, a nucleus dentatus és az oliva inferior neuronjainak, kisebb mértékben az agytörzsi 

mozgató magoknak a degenerációját, sejtpusztulását találták. Genetikai háttere az ATXN1 gén CAG repeat 

expanziója. Normális repeat szám: 6-44. 

4.4.2.1.2. 4.2.1.2. SCA2 

Lassú progressziójú ataxia, dysarthria, szemmozgászavar, piramis tünetek jellemzik. Több mint a betegek 

felénél kinetikus/posturalis tremor alakul ki. A szemmozgászavar kezdetben csak a saccadicus mozgásokat 

érinti, később teljes ophthalmoplegia alakul ki. A betegség tartama 15-20 év. Klinikailag nem mindig 

különíthető el a többi SCA típustól, genetikai vizsgálat igazolhatja a betegséget. Neuropathológiai vizsgálatok a 

cerebellaris Purkinje sejtek, granuláris sejtek, az oliva inferior, oculomotoros magok és substantia nigra neuron 

pusztulását igazolták. A gerincvelői spinocerebellaris pálya és hátsó kötél demyelinisatioja is kimutatható. 

Elektorfiziológiai és idegbiopsziás vizsgálatok a vastag myelinhüvelyes idegrostok pusztulását mutatják. 

Genetika: ATXN2 gén mutációja okozza. Normális allél 31, vagy annál kevesebb CAG repeat-et tartalmaz. 32-

33 repeat szám 50 év feletti kezdetű esetekben fordul elő, a leggyakoribb 37-39 repeat előfordulása a 

betegekben. 

4.4.2.1.3. 4.2.1.3. SCA3 (Machado-Joseph betegség) 

A leggyakrabban előforduló SCA típus világszerte. Általában a 2-5. évtizedben kezdődik. Az ataxia mellett 

piramis, extrapiramidális tünetek és perifériás neuropathia jellemzi. Progresszív ataxia, nystagmus, fokozott 

mélyreflexek és dysarthria már a betegség korai fázisában jelentkeznek. Szemmozgászavar kapcsán először 

felfelé tekintési zavar alakul ki, majd kettőslátás, később teljes külső szemizom bénulás észlelhető. Az agytörzsi 

degeneráció nyelészavart, facialis-, nyelv- és rágóizom sorvadást és ezen izomcsoportokban fasciculatiót 

eredményez. Előrehaladott stádiumban a neuropathia következtében areflexia alakul ki. Koponya MRI ponto-

cerebellaris atrophiát és IV. kamra tágulatot mutat. Pathológiai kép kiterjedt sejtpusztulást mutat a 

cerebellumban és az agytörzsi magokban. Genetikai háttere az ATXN3 gén CAG repeat expanziója. Normális 

esetben a repeat szám 44, vagy az alatti, 45-51 repeat esetén a penetrancia inkomplett, 52-86 esetén mindig 

kialakul a klinikai tünettan. 73 alatti repeat szám esetén a perifériás, 73 felett a centrális motoros tünetek 

dominálnak. 
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Klinikailag négy altípust különítenek el. Az 1. típus (13%) jellemzője a fiatal kori kezdet, spasticitás, rigiditás és 

mérsékelt ataxia. A 2. típus (57%) jellemzője az ataxia és piramis tünetek (spasticus paraplegia) együttes 

jelenléte, a 3. típust (30%) késői kezdetű ataxia és perifériás neuropathia jellemzi. Ritka, 4. típus esetén DOPA-

reszponziv Parkinson szindróma és perifériás neuropathia fordul elő. 

4.4.2.1.4. 4.2.1.4. SCA6 

Lassú progressziójú cerebellaris ataxia szindróma, rendszerint a 4. évtizedben kezdődik. A járászavart dysarthria 

és dysphagia követi. Fizikális vizsgálattal az ataxia mellett nystagmus, diplopia, piramis tünetek észlelhetőek. 

Pathológiailag izolált Purkinje sejt pusztulás jellemzi. Genetika: a betegség hátterében a CACNA1A gén CAG 

repeat expanzióját mutatták ki. Egészséges egyénekben a repeat szám 18 alatti, betegekben általában 20-33. 

4.4.2.1.5. 4.2.1.5. SCA7 

Jellemzője a cerebello-pontin régió érintettsége (progresszív ataxia, dysarthria, dysphagia), valamint retinális 

degeneráció következtében a 20-as életévekben kezdődő színlátás-zavar, majd centralis látótér defektus, végül 

teljes vakság. A progresszió változó mértékű még családon belül is, az esetek többségében a látászavar megelőzi 

a cerebellaris tüneteket. A felnőttkori esetek mellett leírtak gyermekkori kezdetű formát kifejezett 

izomatrófiával, hypotoniával. Hátterében az ATXN7 CAG repat expanziója áll. Normális allélok repeat száma 

19, vagy kevesebb, 28-33, intermedier repeat-szám genetikailag instabil, az utódokban expanziót 

eredményezhet, 34-36 repeat inkomplett, 36-460 repeat-szám teljes penetranciával jár. 

4.4.2.1.6. 4.2.1.6. SCA17 

A kórképet ataxia mellett pszichiátriai tünetek (személyiség változás, demencia), extrapiramidális tünetek 

(chorea, dystonia), piramis tünetek jellemzik. A cerebellum mellett a nucleus caudatus atrophiája szembetűnő. 

TBP gén (TATA-box binding protein) CAA/CAG repeat expanzió következtében alakul ki. Egészséges 

egyénekben a repeat szám 25-42, 49 repeat szám felett mindig kialakulnak a tünetek. 

4.4.2.2. 4.2.2. Dentatorubral-pallidoluysian atrophia (DRPLA) 

A betegséget az elnevezésben szereplő struktúrák progresszív károsodásának következtében kialakuló 

neurológiai tünettan jellemzi. A betegség kezdete széles határok közt változik, átlagos kezdeti kor 30 év. 

Gyermekkorban magatartásváltozás, mentális retardáció, myoclonus és epilepszia jellemzi. Felnőttkori 

esetekben ataxia, choreoatethosis, demencia alakul ki. Hátterében az ATN1 gén CAG repeat expanziója áll. 

Normális repeat szám 6-35, betegek esetében általában 48-93. 

7.3. táblázat - 2. táblázat: Spinocerebellaris ataxiák klinikai-genetikai felosztása. 

Rövidítések: epi: epilepszia, PEO: progresszív külső szemizom bénulás, SzM: 

szemmozgászavar 
 

Név Gén/locus Ataxia SzM/PEO Neuropathi

a 
Piramis Egyéb 

SCA1 Ataxin-1 + +       

SCA2 Ataxin-2 + + +   tremor 

SCA3 Ataxin-3 + + +   parkinsonismus 

SCA4 16q22.1 +   +     

SCA5 SPTBN2 +       tremor 

SCA6 CACNA1A +     +   

SCA7 Ataxin-7 +       retina degen. 

SCA8 KLHL-1 +         

SCA10 Ataxin-10 + + +     

SCA11 TTBK2 +         

SCA12 PPP2R2B +       tremor 

SCA13 KCNC3 +     + ment.ret., epi. 

SCA14 PRKCG +   +   ment.ret. 
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Név Gén/locus Ataxia SzM/PEO Neuropathi

a 
Piramis Egyéb 

SCA15/16 ITPR +         

SCA17 TBP +     + demencia,chorea 

SCA18 IFRD1 +   +     

SCA19/22 1p21-q21 +       myoclonus 

SCA20 1q12.2-2.3 +       dysphonia 

SCA21 ? +       parkinsonismus 

SCA23 20p13 +   + +   

SCA25 2p21-p13 +   +     

SCA26 19p13.3 +         

SCA27 FGF14 + + +   tremor 

SCA28 AFG3L2 + +       

SCA29 ? +         

SCA30 1q34.3-35.1 +         

SCA31 PLEKHG4 +       hallásvesztés 

SCA32 ? +         

SCA34 ? +         

SCA35 ? +     +   

SCA36 NOP56 +       izomatrophia 

4.5. 5. Motoros rendszer betegségei 

A motoros rendszer 2 fő részből áll: (1) felső motoneuron és a hozzá tartozó piramis pálya, (2) alsó motoneuron 

és az általa beidegzett izomrostok összessége (motoros egység). A motoros rendszer betegségeit 3 fő csoportba 

soroljuk az érintett struktúrák alapján: 

• Felső motoneuron betegségek (Familiaris spasticus paraparesis, SPG) 

• Alsó motoneuron betegségek (Spinalis izomatrophia, SMA; Spinalis-bulbaris izomatrophia, SBMA) 

• Mindkét motoneuront érintő betegség (Amyotrophiás lateralsclerosis, ALS). 

A felső motoneuron (FMN) károsodása piramis tünetek jelenlétében nyilvánul meg: fokozott, (spasticus) tónus a 

végtagizmokban, mely a felső végtagokon flexiós, alsó végtagokon extensiós jellegű, fokozott mélyreflexek, 

piramis jelek (pl. Babinski jel), para-, vagy tetraparesis. 

Az alsó motoneuron (AMN) károsodását a peripheriás izmok denervatiója követi. Ennek jelei: izomgyengeség, 

izomatrophia, csökkent tónus, csökkent mélyreflexek, fasciculatio. 

4.5.1. 5.1. Amyotrophiás lateralsclerosis (ALS) 

Az ALS a felső és alsó mozgató neuronok fokozatos pusztulásával járó betegség. Elnevezését egyrészt a 

jellemző izomatrophia (amyotrophia), másrészt a gerincvelő oldalkötegében futó piramis pálya degenerációról 

(lateralsclerosis) kapta. 

Világszerte előforduló, nem ritka, felnőttkori degeneratív betegség. Incidenciája 1-3/100.000, prevalenciája 4-

10/100.000. A férfiak gyakrabban érintettek, a betegek többségénél 50 éves kor felett kezdődik. A betegség 

90%-ban sporadikus, 10%-ban familiáris előfordulást mutat. A familiáris esetek klinikai tünettana megegyezik a 

sporadikus formával, kivéve, hogy a familiáris esetekben koraibb az életkori kezdetet és a gyorsabb progresszió. 

A betegség előfordulása két helyen, a Japán Kii félszigeten és a Guam szigeteken az átlagosnál sokkal 

gyakoribb, a Guam szigeteken demencia és Parkinsonismus társulása is jellemző. 

4.5.1.1. 5.1.1. Klinikai tünetek 
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A jellemző kórlefolyás során a betegség a felső végtagok distalis izmainak ügyetlenségével, gyengeségével és a 

kis kézizmok és az alkar izmok sorvadásával kezdődik (2. ábra). A beteg a finom kéz és ujjmozgásokat egyre 

nehezebben tudja kivitelezni (pl. gombolkozás, kulcsok használata). Izomgörcsök és az izmok akaratlan rángása 

(fasciculatio) gyakori tünet, a nem atrophiás izmokban is megfigyelhető (1. animáció). A betegség 

progressziója során, néhány hónap alatt, párhuzamosan az izomgyengeség és sorvadás a felső végtagok 

proximális izmait is érinti, miközben az alsó végtagokban centrális tünetek (spasticus tónusfokozódás, fokozott 

mélyreflexek, piramis jelek) jelennek meg. További progresszió során a perifériás izomatrophia generalizálódik, 

az alsó végtagokat és törzsizmokat, valamint a bulbáris izmokat is érinti (nyelv sorvad, fasciculál, arcizmok 

sorvadnak, beszéd dysphoniássá válik, nyelészavar jelentkezik), végső stádiumban a légzőizmok gyengesége, 

vagy aspiratio vezet halálhoz. A vegetatív funkciók (vizelet- és széklettartás) megtartottak, sensoros tünetek 

végig hiányoznak, szemmozgató izmok mindig megkíméltek, nincs hajlam felfekvésre (Hirano negatív 

kritériumok). 

A fentiektől eltérő kórlefolyás is előfordul. Egyes esetekben az alsó végtagokon indul a betegség. Ekkor 

kezdetben a lábfej elakadása képez panaszokat, majd egyre kifejezettebb lábfej dorsalflexiós gyengeség alakul 

ki, a lábszárizomzat sorvad. A tünetek aszimmetrikus jelentkezése a betegség teljes tartama alatt jellemző, nem 

ritkán kezdetben féloldali (hemi) eloszlás tapasztalható. A betegség feltartóztathatatlan progressziót mutat, a 

betegek 50%-a 3 éven belül, 90%-a 6 éven belül meghal. 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

4.5.1.1.1. 5.1.1.1. Progresszív muscularisatrophia 

Ez a forma férfiakban háromszor gyakoribb, mint nőkben. A betegség lassabb progressziót mutat, mint a 

klasszikus forma, mindvégig a perifériás motoneuron tünetek dominálnak, csak műszeres vizsgálattal lehet a 

centrális érintettséget igazolni. Fontos elkülöníteni a kezelhető, immun-mediált motoros polyneuropathiáktól. 

4.5.1.1.2. 5.1.1.2. Progresszív bulbaris paralysis 

Ennél a típusnál a bulbáris motoros magvak degenerációjával kezdődik a betegség, az összes eset 25%-ában 

fordul elő. Ennek egyik korai tünete azt artikulációs zavar, majd a beteg beszéde egyre nehezebben érthetővé 

válik. Emellett a nyelv- arc- és rágóizmok is sorvadnak, gyengülnek, de előfordul fokozott tónus is 

ugyanezekben az izomcsoportokban. A nyelv fasciculatiója korai tünet. A nyelészavar után a légzőizmok 

gyengesége hamar bekövetkezik. A betegségnek ebben a formájában a túlélés sokkal rövidebb, mint a 

klasszikus formában, általában 2-3 év. 

4.5.1.1.3. 5.1.1.3. Primer lateralsclerosis 

A betegek kb. 20%-ánál lassan progrediáló centrális tünetek jelentkeznek izoláltan (egyik, majd mindkét alsó 

végtag extensiós tónusfokozódása), az izomerő jól megtartott maradhat évek múlva is. Később felső végtagi 

spasticitás alakul ki. Ezen eseteknél a kezelhető központi idegrendszeri kórképek kizárása fontos (pl. sclerosis 

multiplex, spinalis tumor, myelitis/myelopathia). 

7.17. ábra - 2. ábra: ALS beteg. Distalis izomatrophia. Alkar és kiskézizmok 

aszimmetrikus sorvadása látható 
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4.5.1.2. 5.1.2. Diagnózis 

A betegség diagnózisa a jellemző klinikai tünetek mellett elektrofiziológiai vizsgálatokon alapszik, valamint a 

hasonló megjelenést mutató kórképek kizárása szükséges. 

EMG vizsgálat az érintett izmok denervatióját (fasciculatio, fibrillatio) és reinnervatióját (polyphasias -, óriás 

egységpotenciálok) jelzi. ENG vizsgálat sensoros eltérést nem mutat. A motoros vezetései sebesség normális, 

vagy mérsékelten csökken, a motoros válasz feszültsége jelentősen csökken az axonvesztés következtében. A 

cortex felől kiváltott motoros kiváltott válasz (MEP) a centrális vezetési idő megnyúlását mutatja a piramis 

pálya károsodásának megfelelően. 
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Liquorvizsgálat nem mutat eltérést, a laboratóriumi leletek is normálisak. A serumcreatin kinase (CK) érték 

mérsékelten emelkedett lehet a rapidan progresszív izomatrophia miatt. 

Koponya és gerinc MRI általában normális. Ritkán látható a frontális motoros kéreg atrófiája, valamint a 

piramis pálya (gerincvelő oldalsó köteg) degenerációja. Diffusion tensor imaging (DTI) módszerrel láthatóvá 

tehető a piramis pálya és rostrendszerének megfogyatkozása. 

Pathológiai vizsgálat során a legjellemzőbb eltérés a gerincvelői elülső szarv motoneuronjainak és az agytörzsi 

motoros magok neuronjainak degenerációja és pusztulása. A megmaradt motoneuronok zsugorodottak, 

lipofuscinnal teltek, valamint cytoplasma zárványokat tartalmazhatnak, körülöttük microglia és astrocytosis (3. 

ábra). Az izmokban típusos neurogén izomatrophia képét látjuk (4. ábra). A corticospinalis tractus 

degenerációja a gerincvelő alsó szakaszán kifejezettebb, a rostok száma megkevesbedik, a myelin degenerált, 

festödése csökkent. A motoros kéregben a Betz piramis sejtek pusztulása és gliosis látszik (5. ábra). 

A World Federation of Neurology kezdeményezésére diagnosztikus kritériumokat állítottak fel. 1990-ben az El 

Escorial konszenzus konferencián elfogadott kritériumok szerint az ALS diagnózisának kimondásához 

szükséges a (1) felső motoneuron, (2) alsó motoneuron károsodás jeleinek detektálása, (3) a tünetek 

progressziója további régiókra (4) más betegség kizárása. Későbbiekben a klinikai jeleket kiegészítették az 

egyenértékű elektrofiziológiai eredmények figyelembe vételével, azaz az alsó motoneuron érintettséget EMG is 

bizonyíthatja (denervatio, fasciculatio jelenléte). Jelenleg a 2006-ban Awaji-ban elfogadott, klinikai és 

elektrofiziológiai kritériumok alapján állítjuk fel a diagnózist (Brooks, 1994, de Carvalho, 2008). 

7.18. ábra - 3. ábra: Gerincvelői motoneuronok degenerációja ALS betegségben. A jobb 

oldali normális elülső szarvban számos motoneuron látszik, a bal oldali, ALS beteg 

autopsziás mintájában csak néhány, degenerált motoneuron és gliosis figyelhető meg 

(HE). A kis képen a motoneuronokban ubiquitin zárványok (immunhisztokémia) 

 

7.19. ábra - 4. ábra: Izombiopszia ALS betegségben. Neurogén izomatrophiára utaló 

atrophiás, kis angularis rostok (nyilak) 
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7.20. ábra - 5. ábra: ALS. Motoros kéregből származó autopsziás anyag. A jobb oldali, 

normális mintához képest a bal oldali mintában a sejtek száma redukált (HE) 

 

4.5.1.3. 5.1.3. Pathogenesis 

A betegség sporadikus formájának pathomechanizmusa nem ismert. Gutamát excitotoxicitás, oxidatív stress, 

mitokondrium diszfunkció és calcium csatorna ellenes (auto) immunreakció lehetősége merült fel. A familiáris 

formákban különböző génmutációkat azonosítottak (3. táblázat), a teljes genetikai adatbázis a 
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http://alsod.iop.kcl.ac.uk honlapon található. Ezek közül a leggyakoribb a C9ORF2, familiáris ALS-ben 40%-

ban mutatható ki (sporadikus ALS-ben 4-8%), valamint a SOD1, familiáris esetekben 20%-ban (sporadikus 

ALS-ben 1-3%-ban) fordul elő (Pratt, 2012). A klinikai tünettan néhány esetben átfedést mutat más 

heredodegenerativ betegséggel, aminek a magyarázata a közös genetikai háttér. Az egyik ismert asszociáció az 

ALS és FTD együttes előfordulása (FUS, VCP, C9ORF2 génmutációk következtében). A másik átfedés a 

paralysis spinalis spasticával (SPG11) ismert, valamint az ataxiákkal is találunk közös genetikai hátteret (ALS4, 

Senataxin) (3. táblázat). 

7.4. táblázat - 3. táblázat: Familiáris ALS típusai 
 

Név Gén Öröklődés Locus Klinikai jellemző 

ALS1 SOD1 AD/AR 21q22.21 20%, változó kezdet 

ALS2 ALS2 AD 2q33 FMN domináns, juvenilis 

ALS3 ? AD 18q21 Ritka, típusos ALS 

ALS4 SETX AD 9q34 Ritka, juvenilis ALS 

ALS5 SPG11 AD 15q15-21 Ritka, juvenilis, AMN domináns 

ALS6 FUS AD 16q12 4-5%, juvenilis ALS 

ALS7 ? AD 20p13 Ritka, típusos ALS 

ALS8 VAPB AD 20q13.3 Ritka, AMN domináns 

ALS9 ANG AD 14q11.2 Ritka, típusos 

ALS10 TARDBP AD 1p36.2 5%, típusos ALS 

ALS11 FIG4 AD 6q21 1-2%, típusos ALS 

ALS/12 OPTN AD/AR 10p15-p14 Típusos ALS, progresszív 

ALS13 ATXN2 AD 12q23-24.1 ALS+FTD 

ALS14 VCP AD 9p13   

ALS15 UBQLN2 X-domináns Xp11.21 ALS+FTD+IBM+Paget dis. 

ALS16 SIGMAR1 AD 9p13 Ritka, juvenilis ALS 

ALS18 C9ORF2 AD 9p21 40%, ALS+demencia 

4.5.1.4. 5.1.4. Kezelés 

Jelenleg egyetlen hatóanyag törzskönyvezett, amiről bizonyított a hatékonyság. A riluzole NMDA receptor 

antagonista, a glutamát toxicitás mérséklésén keresztül hat, de klinikai hatása csekély. Számos, 

állatkísérletekben hatásosnak talált neurotroph és antioxidáns vegyület (pl. IGF, BDNF, E vitamin, Q10 vitamin, 

lithium), valamint creatin monohydrat adását is kipróbáltak, de ALS-ben hatástalannak bizonyultak. Tüneti 

kezelésként fiziotherápia, fájdalomcsillapítás, nyelészavar esetén gastrostoma beültetés alkalmazható. A 

lélegeztetés alkalmazásáról megoszlanak a vélemények, légzéstámogatás (BiPAP) a túlélést meghosszabbíthatja. 

4.5.2. 5.2. Spinalis izomatrophia (SMA) 

A betegséget Werdnig (1891) és Hoffmann (1893) írta le elsőként, később Kugelberg és Welander enyhébb 

lefolyású eseteket ismertettek, ezen szerzői neveket használták korábban a betegség altípusainak leírására. A 

betegség többnyire csecsemő, vagy kisgyermekkorban kezdődik, autosomalis recesszív (AR) öröklődést mutat. 

Három altípust különítenek el a klinikai kép alapján, mindhárom hátterében azonos genetikai defektus áll: az 

5q11.2-13.3 locuson található „survival of motor neuron” (SMN1) gén exon 7 (és exon 8) deléciója. A klinikai 

tünetek súlyossága korrelál az SMN2 gén kópia számával (Markowitz, 2012). 

4.5.2.1. 5.2.1. SMA I. Infantilis (Werdnig-Hoffmann típus) 

A leggyakoribb forma, előfordulása 1:20.000 élveszülés. A tünetek általában a születéstől észlelhetők a 

jellegzetes „floppy baby” formában. Egyes esetekben az anyák a terhesség során is gyengébb magzatmozgásról 

számolnak be, illetve a kezdet lehet az első 6 hónap során. A csecsemő izomzata hypotoniás, a spontán 

mozgások és reflexek renyhék. A vitális funkciók, mint sírás, szopás, nyelés is gyengék. A betegség 

előrehaladtával a motoros fejlődés elmarad, sosem tudnak átfordulni, felállni, járni segítség nélkül, a halál a 2. 
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év végéig bekövetkezik. A diagnosztika első lépése a myopathia (pl. congenitalis myopathia, dystrophia, 

tárolásos betegség) és a neurogén károsodás differenciálása, ez jó esetben EMG vizsgálattal lehetséges, de az 

eredmények, a korlátozott vizsgálhatóság miatt ellentmondóak lehetnek. EMG neurogén károsodás jeleit 

mutatja. Izombiopszia jellegzetes nagycsoportos izomrost atrophiát mutat, azonban a genetikai vizsgálatok 

bevezetése óta erre ritkán van szükség. Genetikai vizsgálat elérhető, és bizonyítja a betegség fennállását, 

valamint lehetőséget ad prenatális diagnosztikára. 

4.5.2.2. 5.2.2. SMA II. Intermedier típus 

Ebben a típusban a születéskor normális motoros funkciók észlelhetőek, a betegség 7-18 hónapos kor között 

kezdődik, generalizált izomgyengeség és sorvadás jelentkezik, a motoros fejlődés lelassul, a kisgyermekek ülni 

tudnak, de járni sosem tanulnak meg. Változó túlélés lehetséges. 

4.5.2.3. 5.2.3. SMAIII. Gyermekkori forma (Wohlfart-Kugelberg-Welander) 

18 hónapos kor után kezdődik, fiúkban gyakoribb. Fokozatosan kialakuló medenceövi, majd vállövi gyengeség 

és izomatrophia jellemzi, később a distalis izmok is érintettek, a bulbaris és ocularis izmok megkíméltek. A 

betegség lassan progrediál, minél koraibb a kezdet annál hosszabb a túlélés, a járóképesség is sokáig megmarad. 

4.5.2.4. 5.2.4. Felnőttkori spinalis izomatrophia 

Heterogén betegségcsoportot jelöl. Számos formát leírtak, többségük sporadikus előfordulást mutat. Genetikai 

háttér is heterogén, különbözik a gyermekkori formától. Ismert aszimmetrikus, monomyeliás forma, amikor az 

egyik (felső) végtag viszonylag gyors atrophiája alakul ki, majd ezt évtizedekig tartó lassú progresszió követi. 

4.5.3. 5.3. Spinalis-bulbaris izomatrophia (SBMA, Kennedy-szindróma) 

Változó életkori kezdetű perifériás motoneuron betegség. A legtöbb esetben a 3. évtizedben kezdődik, X-

kromoszómához kötött öröklődést mutat. A váll és csípőövi izmok atrophiáját dysarthria és dysphagia követi. A 

facialis és nyelvizom is atrophiás, fasciculál. A mélyreflexek csökkennek. Enyhe sensoros neuropathia 

kimutatható elektrofiziológiailag. Extramuscularis tünetek között gyakori a gynecomastia, hereatrophia, 

impotencia és a diabetes mellitus. A laboratóriumi vizsgálatokból kiemelendő a mérsékelt CK emelkedés, az 

izombiopszia neurogén izomatrophia képét mutatja. A betegség hátterében az androgén receptor gén CAG 

repeat expanziója áll. A genetikai vizsgálat prenatális szűrésre is lehetőséget ad. Hatékony kezelés egyik 

formánál sem ismert. A fiziotherápia a progressziót mérsékelheti a benignus formáknál. 

4.5.4. 5.4. Herediter spasticus paraparesis (SPG, Strümpell-Lorrain betegség) 

A betegség elnevezését első leíróiról kapta. Világszerte előfordul, számos altípusa ismert, amiket klinikailag 

nem minden esetben sikerül elkülöníteni: Az ismert genetikai háttér egyre nő, jelenleg több mint 40 altípust 

különítenek el. Az esetek többsége AD öröklődést mutat, de előfordul AR és X-hez kötött öröklődés is (4. és 5. 

táblázat). Harding a betegséget egyszerű és komplikált típusra osztotta. Az egyszerű forma 35 éves kor előtt 

kezdődik, lassú progressziót mutat, izolált alsó végtagi piramis érintettség jellemzi. A komplikált típus később 

kezdődik, sensoros tünetek, incontinentia, tremor, opticus atrophia, retinitis pigmentosa, epilepszia, 

amyotrophia, mentális retardáció fordulhat elő (Harding, 1983). Típusos esetben az alsó végtagok lassan 

progrediáló spasticus/extensiós tónusfokozódása jelentkezik. A mélyreflexek fokozottak, piramis jelek 

pozitívak. A paresis nem kifejezett, inkább csak az előrehaladott stádiumban. Pes cavus gyakori. A vegetatív 

funkciók kezdetben megkíméltek. A betegek járása tükrözi a tónusfokozódást. Az egyszerű formában a várható 

élettartam nem rövidül. A tünetek hátterében a piramis rendszer degenerációja áll. Pathológiailag a piramis 

pálya terminális, alsó végtagokat beidegző részének a károsodása a legkifejezettebb. 

4.5.4.1. 5.4.1. Epidemiológia 

Prevalenciája 3/100.000. Az esetek 90%-a tartozik az egyszerű típusba, 10%-a komplikált forma. Bármely 

életkorban előfordulhat, de az esetek többségében a 2-4. évtizedben kezdődik. Az egyszerű, AD-SPG esetek 70-

80%-át három típus: SPG4, SPG3, SPG6 teszi ki. Ezek közül a SPG4 a leggyakoribb, az összes eset 40%-a, a 

SPG3 10%-ot tesz ki. Az AR-SPG 20%-át az SPG11 teszi ki, a többi típus ritka, általában 1-1 családban 

igazolták előfordulásukat (5. táblázat). 

7.5. táblázat - 4. táblázat: Herediter spasticus paraparesis felosztása öröklődés típusa 

szerint. A leggyakoribb SPG típusokat kiemeltük 
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AD-SPG SPG4, SPG3, SPG6, SPG8, SPG9, SPG10, SPG12, SPG13, SPG17, SPG19, 

SPG31, SPG33, SPG36, SPG37, SPG38, SPG40, SPG41, SPG42 

AR-SPG SPG5, SPG7, SPG11, SPG14, SPG15, SPG18, SPG20, SPG21, SPG23, SPG24, 

SPG25, SPG26, SPG27, SPG28, SPG29, SPG30, SPG32, SPG35, SPG39, SPG43, 

SPG44, SPG45, SPG46, SPG47, SPG48 

X-hez kötött SPG1, SPG2, SPG16, SPG22, SPG34 

7.6. táblázat - 5. táblázat: Herediter spasticus paraparesis klinika-genetikai felosztása 
 

Elnevezés Locus Gén Öröklődés Klinikai típus 

SPG1 Xq28 L1CAM X-hez kötött Komplikált 

SPG2 Xq22 PLP1 X-hez kötött Komplikált 

SPG3 14q11.2-24.3 ATL1 AD Egyszerű 

SPG4 2p22-21 SPAST AD Változó 

SPG5 8p12-q13 CYP7B1 AR Egyszerű 

SPG6 15q11.1 NIPA1 AD Egyszerű 

SPG7 16q24.3 SPG7 AR Változó 

SPG8 8q24 KIAA0196 AD Egyszerű 

SPG9 10q23.3-24.2 ? AD Komplikált 

SPG10 12q13 KIF5A AD Egyszerű 

SPG11 15q13-15 SPG11 AR Változó 

SPG12 19q13 RTN2 AD Egyszerű 

SPG13 2q33.1 HSPD1 AD Egyszerű 

SPG14 3q27-q28 ? AR Komplikált 

SPG15 14q23.3 ZFYVE26 AR Komplikált 

SPG16 Xq11.2 ? X-hez kötött Változó 

SPG17 11q13 BSCL2 AD Komplikált 

SPG18 8p11.2 ERLIN2 AR Komplikált 

SPG19 9q33-q34 ? AD Egyszerű 

SPG20 13q13.1 SPG20 AR Komplikált 

SPG21 15q21-q22 SPG21 AR Komplikált 

SPG22 Xq13.2 SLC16A2 SLC16A2 X-hez kötött Komplikált 

SPG23 1q24-q32 ? AR Komplikált 

SPG24 13q14 ? AR Egyszerű 

SPG25 6q23-q24.1 ? AR Komplikált 

SPG26 12p11.1-q14 ? AR Komplikált 

SPG27 10q22.1-q24.1 ? AR Változó 

SPG28 14q21.3-q22.3 ? AR Egyszerű 

SPG29 1p31.1-p21.1 ? AR Komplikált 

SPG30 2q37.3 KIF1A AR Komplikált 

SPG31 2p11.2 REEP1 AD Változó 

SPG32 14q12-q21 ? AR Komplikált 

SPG33 10q24.2 ZFYVE27 AD Egyszerű 

SPG34 Xq24-q25 ? X-hez kötött Egyszerű 

SPG35 16q23 FA2H AR Komplikált 
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Elnevezés Locus Gén Öröklődés Klinikai típus 

SPG36 12q23-q24 ? AD Komplikált 

SPG37 8p21.1-q13.3 ? AD Egyszerű 

SPG38 4p16-p15 ? AD Komplikált 

SPG39 19p13.2 PNPLA6 AR Komplikált 

SPG40     AD Egyszerű 

SPG41 11p14.1-p11.2 ? AD Egyszerű 

SPG42 3q24-q26 SLC33A1 AD Egyszerű 

SPG43 19q12 C19orf12 AR Komplikált 

SPG44 1q41-q42 GJC2 AR Komplikált 

SPG45 10q24.3-q25.1 ? AR Komplikált 

SPG46 9p21.2-q21.12 ? AR Komplikált 

SPG47 1p13.2 AP4B1 AR Komplikált 

SPG48 7p22.1 KIAA0415 AR ? 

4.5.4.2. 5.4.2. Diagnosztika 

A klinikai kép általában jellegzetes, főleg több évtizedes kórlefolyás során. Kezdetben a sensoros és perifériás 

tünetek hiánya, valamint MEP vizsgálat által jelzett piramis pálya károsodás támasztja alá a diagnózist. Minden 

esetben szükséges a szerzett és kezelhető spinalis betegségek kizárása, akárcsak ALS esetében. Ennek során 

elkészítjük a teljes gerinc MRI vizsgálatát térfoglalás, gyulladás, degeneratív betegség kizárására. Szükséges 

lehet liquorvizsgálat, ennek eredménye negatív. EMG és ENG vizsgálat általában normális. Genetikai vizsgálat 

a heterogén és a nagyszámú gén miatt korlátozottan elérhető. A leggyakoribb, SPG4 (spastin) ésSPG3 

(atlastin1) vizsgálata általánosan elérhető, a többi gén vizsgálata csak speciális laboratóriumban lehetséges. 

Negatív esetekben az SCA triplex-repeat típusok vizsgálatát is ajánlják, mivel átfedés lehet a kórképek között 

(Bettencourt, 2012). 

4.5.4.3. 5.4.3. Pathomechanizmus 

A motoneuron károsodás hátterében többféle mechanizmus feltételezhető. A membrán transzport, ésaz axonális 

transzport zavara feltételezhető a kóros spastin és atlastin1 fehérjék esetén. Abnormális paraplegin, ami egy 

mitokondriális proteáz része, mitokondriális funkciózavart okozhat. 

4.5.4.4. 5.4.4. Kezelés 

Jelenleg nem ismert hatékony oki kezelés. Fiziotherápia segíthet a kontraktúrák megelőzésében, az izomerő 

fenntartásában. Kifejezett spasticiás esetén izomrelaxans (baclofen, tizanidin, diazepam) adható, segédeszközök 

felírása javasolt. 

4.6. 6. Metabolikus betegségek 

4.6.1. 6.1. Peroxisomalis betegségek 

4.6.1.1. 6.1.1. Refsum betegség 

AR öröklődésű tárolási betegség. A klasszikus forma hátterében a phytanoyl-CoA hydroxylase (PhyH) 

peroxisomalis enzim defektusa áll a PHYH gén mutációja következtében. Az enzimdefektus következménye a 

fitánsav akkumulációja. Az infantilis forma hátterében a PEX1, vagy PEX6 enzimek defektusa áll. A jellemző 

klinikai tünetek: idegi halláscsökkenés, polyneuropathia, icthyosis, anosmia, cardiális vezetési zavar. ENG 

demyelinisatios neuropathiát jelez, idegbiopszia myelinkárosodást, „hagymalevél szerkezetet”, a Schwann-

sejtekben paracrystallin zárványokat mutat. Serum és liquor fitánsav meghatározás vezethet diagnózishoz. 

Fitánsav-szegény diéta, szükség esetén ismételt plasmapheresis javíthat a klinikai tüneteken. 

4.6.1.2. 6.1.2. Cerebrohepatorenális (Zellweger) betegség 
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AR betegség, gyakorisága 1/100.000 szülés. Csecsemőkorban kezdődik és néhány hónap alatt halálhoz vezet. 

Jellemzői: facialis dysmorphia, végtag hypotonia, epilepszia, opticus atrophia. A patella és a trochanter major 

csíkolt kalcifikációja jellegzetes. Hátterében peroxisomalis enzimdefektus, következtében a VLCFA (nagyon 

hosszú láncú zsírsav) akkumulációja áll. A metabolitok meghatározása serumból és fibroblastokból lehetséges. 

4.6.2. 6.2. Lysosomalis tárolási betegségek 

4.6.2.1. 6.2.1. Fábry betegség 

X-hez kötött glukolipid (globotriaozil ceramide) tárolási betegség. Hátterében az alfa-galactosidaseA enzim 

defektusa áll. A glukolipidek a májban, erekben rakódnak le, utóbbi magyarázza a multiszisztémás érintettséget. 

Klinikai tünetek: általában gyermekkorban kezdődik vékonyrost neuropathiás (fájdalom, végtagzsibbadás) és 

vegetatív tünetekkel (hányás, hasmenés). Kezeletlen betegekben vese (nephropathia, veseelégtelenség), szív 

(ventricularis hypertrophia, cardiomyopathia, ritmuszavar, coronaria betegség) és agyi manifesztáció (stroke) 

alakul ki fiatal korban. Férfiakban a test alsó felén angiokeratómák gyakoriak. Diagnózis: a jellemző klinikai 

tünetek kombinációja, idegbiopsziás mintában a vékony rostok pusztulása látszik, gyanú esetén enzimaktivitás 

mérése szükséges. Kezelés: enzimpótló kezelés (ERT: rekombináns alfa-galactosidase adása 2 hetente 

parenteralisan; az extracellulárisan bejuttatott lysosomalis enzimek mannóz-6-foszfát receptoron keresztül 

endocytózissal bejuttathatók a sejtekbe). Valamennyi klinikai tünet javulását észlelték a kezelés mellett. 

4.6.2.2. 6.2.2. Neuronális ceroid lipofuscinosis (NCL, Batten betegség) 

A csecsemő- és gyermekkor egyik leggyakoribb neurodegeneratív betegsége. A Skandináv országokban 

gyakoribb az előfordulása. AR öröklődésű tárolásos betegség. A neuronok citoplazmájában PAS pozitív, 

autofluoreszcenciát mutató lipopigment (ceroid és lipofuscin) szaporodik fel. A diagnosis felállításához 

jellegzetes, progresszív klinikai tünetek mellett enzimaktivitás mérése vérből, koponya MRI vizsgálat és 

biopszia ad segítséget. Csak tüneti kezelése (elsősorban az epilepszia) lehetséges. Típusai: 

Infantilis (Santavuori, NCL1) 

Kezdet: 8-18 hónaptól pszichomotoros fejlődés lassul, magatartás-változás, ataxia, hypotonia, súlyos 

látáscsökkenés,myoclonusok, majd tetraparesis alakul ki, a halál 6-13 éves kor között következik be. 

Electroretinographia csökkenő retinális aktivitást, az EEG vizsgálat lassult agyi elektromos tevékenységet 

mutat. Koponya MRI-n kezdetbenperiventricularis majd diffúz hyperintensitás (T2) és atrophia látszik. MR-

spectroscopia az N-acetylaspartát (NAA) jelentős csökkenését, lactát és myoinositol emelkedését mutatja. 

Endothel, vagy verejtékmirigy biopsziás mintában osmiophyl zárványok láthatók elektronmikroszkóppal. 

Hátterében a palmitoil-protein thyiesterase (PPT1) lysosomalis enzim defektusa áll. 

Késői infantilis (Jansky-Bielschovsky, NCL2) 

Kezdet: 2-4 éves kor. A pszichomotoros fejlődés meglassulása, epilepsziás rohamok, ataxia, myoclonus, opticus 

atrophia, retina degeneráció jellemzi, 8-10 éves korra súlyos állapot, spasticus tetraparesis, mutismus alakul ki, 

majd bekövetkezik a halál. MRI-n diffúz agyi atrophia látszik. Biopsziás mintában (conjunctiva, bőr, rectum) 

jellegzetes, úgynevezett “curvilinear body” látható elektronmikroszkópos vizsgálattal. Az agyi pathológia 

jellemzője neuronvesztés a cerebralis és cerebellaris cortexben, és a perifériáshoz hasonló zárványok 

megjelenése. Hátterében a tripeptidyl peptidase I (TTP1) enzim defektusát mutatták ki. 

Juvenilis (Spielmeyer-Vogt, NCL3) 

Kezdet: 4-7 éves kor. Jellemző a progresszív látásromlás, retinitis pigmentosa, tanulási nehézség, majd mentális 

fejlődés lassulása, előrehaladott stádiumban dysarthria, tremor, rigiditás, ataxia, piramisjelek megjelenése. A 

halál 15-30 év között következik be. Koponya MRI diffúz atrophiát mutat, biopsziás, vagy autopsiás mintában 

az idegsejtekben ujjlenyomat (fingerprint) formájú zárványok láthatók. Genetikai háttere részlegesen felderített: 

egy 438-aminosavból álló lysosomalismembránprotein defektusát igazolták, melynek pontos funkciója nem 

ismert. 

Felnőttkori forma (Kufs, NCL4) 

Általában a 3. évtizedben kezdődő, kevésbé progresszív lefolyású kórkép, magatartászavar, dementálódás, 

ataxia, myoclonusok, epilepszia, extrapiramidális tünetek jellemzik. Genetikai háttere nem tisztázott. 

4.6.2.3. 6.2.3. Sphingolipidosisok 
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GM2 gangliosidosis (Tay-Sachs betegség) 

AR öröklődésű betegség, a hexózaminidase A enzim defektusa okozza. Következtében gangliosid akkumuláció 

alakul ki a corticalis neuronokban, Purkinje sejtekben és a retina ganglion sejtjeiben. A betegség 

csecsemőkorban kezdődik látászavarral, majd a pszichomotoros fejlődés súlyos zavara látható. Néhány hónap 

alatt teljes vakság, piramis tünetek alakulnak ki. A szemfenéki kép jellemző: „cseresznye piros macula” (a 

macula sejtes degenerációjának következtében az érhálózat piros megjelenése látható, amit a gangliosiddal telt 

retina sejtek fehér gyűrűje övez). A második évben az előbbieken túl epilepszia, macrocephalia alakul ki, majd 

progresszív mentális hanyatlás, decerebráció után a halál 3-5 éves korban következik be. A betegség gyanúja 

esetén az enzimaktivitás meghatározható leukocytákból (vérből), fibroblastokból (bőrbiopszia), amnion 

sejtekből, ezáltal prenatalis diagnosztika is lehetséges. Autopsziás mintában a neuronok és retina ganglion sejtek 

pusztulását, a megmaradt sejtekben cytoplazmatikus glucolipid zárványok láthatók. 

Gaucher betegség 

Ritka, AR lysosomalis tárolásos betegség, a glucocerebrosidase enzim defektusa okozza. 

I. típusa általában felnőttkorban kerül felismerésre. Hepato-splenomegalia, csont-izületi érintettség és a bőr 

elszíneződése jellemzi. Nem jár idegrendszeri tünetekkel. Ide sorolható a betegek 99%-a. 

II. típusa fél éves kor előtt kezdődik, a motoros funkciók (nyelés, sírás, fejtartás, megfordulás) progressziv 

romlása jellemzi. A csecsemők alacsony súlyúak, kevésé reagálnak a külső ingerekre, stridor, hepato-

spelnomegalia alakul ki, a szemfenéki kép normális. Gyanúja esetén a glucocerebrosidase enzimaktiviás mérése 

diagnosztikus (leukocyták, májbiopszia). Pathológiai jellemzője a Gaucher sejtek jelenléte (csontvelő, tüdő, máj: 

glucocerebrosidot tartalmazó histiocyták). 

III. típusa késő gyermekkori, vagy serdülőkori kezdetű, mentális hanyatlás, epilepszia, ataxia, spasticitás, 

hepatomegalia, horisontális tekintés bénulása jellemzi. 

Az enzimhiány diagnosztizálása fontos, mivel rekombináns imigluceráz (Cerezym) adásával (ERT) kezelhető. 

A gén bizonyos heterozigóta mutációi familiaris Parkinson betegség rizikófaktorai. 

Niemann-Pick betegség 

AR öröklődésű, sphingomyelin tárolásos betegség. A 70-80%-ot kitevő „A” típusánál újszülött korban, vagy 

legkésőbb 3-9. hónap között kezdődik a betegség icterussal, hepatosplenomegaliával, nyirokcsomó 

megnagyobbodással. Neurológiai tünetek az első életév végére alakulnak ki. Ezek: mozgások meglassulása, 

axiális hypotonia, kétoldali piramis tünetek, „cseresznyepiros macula”, vakság, később epilepsziás rohamok. A 

gyermek megtanul járni, de a mozgásfejlődés később lelassul és elveszti a megszerzett képességeket. Perifériás 

vérben és csontvelőben vacuolisalt histiocyták láthatók. Az enzimaktivitás vérből és fibroblast tenyészetből 

határozható meg. Autopsziás mintában neuronpusztulás, a megmaradt neuronok ballonszerűen duzzadtak és 

világosak, a középagyban, cerebellumban és gerincvelőben láthatók nagyobb mennyiségben. A habos 

histiocyták a zsigerekben is láthatók. 

A „B” típus később kezdődik, enyhébb lefolyású, máj, lép, nyirokcsomó megnagyobbodás jelentkezik, 

idegrendszeri tünetek nincsenek. A „C” típus iskolás korban kezdődik, hepatosplenomegália, icterus, majd 

idegrendszeri tünetek (tekintésbénulás, epilepszia, mentális hanyatlás) alakulnak ki. 

Genetika: SMPD1 gén mutációi felelősek az A és B típusért, míg a NPC1 és NPC2 gének felelősek a C típus 

kialakulásáért. Az elmúlt években kifejlesztett Zavesca (Miglustat, N buthyldeoxynojirimycin) a SRT 

(substratereductiontherapy) képviselője. A glucosphingolipid szintézis első, kulcsenzimének, a 

glucosylceramidesynthase enzimnek gátlása révén csökkenti a további metabolitok képződését és 

akkumulációját. A Niemann-Pickbetegség C típusának kezelésére törzskönyvezték. 

4.6.3. 6.3. Mitokondriális betegségek 

A mitokondriális betegségek a légzési lánc és az oxidatív foszforiláció károsodásának következtében kialakuló 

szervspecifikus, vagy multiszisztémás kórformák.Amitokondriális betegségek előfordulása 1:5000 világszerte. 

A mitokondriumok a sejtek energiatermelő egységei. Elsődleges funkciójuk a szénhidrát, protein, zsír 

metabolitok átalakítása széndioxiddá és vízzé. Ezen folyamat az oxidatív foszforiláció, mely a mitokondrium 

belső membránjában található légzési lánc enzimkomplexein keresztül valósul meg és ATP szintézishez vezet. 
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A sejtek általában több száz mitokondriumot tartalmaznak. A mitokondriumok működése kettős genetikai 

kontroll alatt áll: a mitokondriális fehérjék többségét a nukleáris DNS (nDNS) kódolja. A mitokondriumok 2-20 

kópia saját DNS-sel (mDNS) rendelkeznek. A humán mDNS 16.5 Kb hosszú, cirkuláris, kettősláncú, 37 gént 

tartalmaz, ezek közül 13 kódol légzési lánc fehérjét, 22 transfer (t)RNS-t és 2 ribosomális (r)RNS-t. Gyakran 

egy sejten belül a mitokondriumok különböző DNS-t tartalmaznak, ez a heteroplazmia. Ennek oka a mDNS 

magas mutációs rátája, valamint az utódsejtekbe történő véletlenszerű átjutása. 

A mitokondriális betegségek osztályozása 

A tünettan alapján szervspecifikus és multiszisztémás csoportot különítenek el. A klinikai tünetek leginkább a 

magas energiaigényű szöveteket (perifériás idegrendszer /izomszövet/, a központi idegrendszer, a szívizom, az 

endokrin szervek, szem, fül, vese, gastrointestinalis tractus, máj, csontvelő) érintik. A különböző szervrendszeri 

tünetek kombinációit jól ismert betűszavakkal jelölik, a legismertebb szindrómák: Kearns-Sayre szindróma 

(KSS), Leber herediter opticus neuropathia (LHON), Myopathia, encephalopathia, lactat acidózis, stroke-szerű 

epizódok (MELAS), Myoclonus epilepszia és töredezett vörös rostok (MERRF), Mitokondriális neuro-

gastrointestinalis encephalopathia (MNGIE), Neuropathia, ataxia, retinitis pigmentosa (NARP), Progresszív 

externalis ophthalmoplegia (PEO). A legtöbb beteg átfedést mutat a fenti szindrómák között, és a betegség 

megjelenhet eltérő módon is (nem-szindrómás forma) 

A genetikai eltérések a következő funkcionális csoportokba sorolhatók: 

(1) mDNS mutációk, (2) nDNS mutációk, (3) intergenomikus kommunikáció zavarai. 

Az egyszeres mDNS deléciók általában sporadikus előfordulásúak (PEO, KSS), a pontmutációk maternálisan 

öröklődnek (pl. LHON, MELAS, MERRF), a nDNS pontmutációk a Mendeli szabályokat követik (pl. MNGIE). 

A leggyakoribb klinikai tünetegyüttesek 

4.6.3.1. 6.3.1. Sporadikus betegségek 

A mDNS egyszeres deléciói által okozott kórképek sporadikusan fordulnak elő. A deléció általában az 

úgynevezett „hot spot” területet érinti (4977 bázispár deléció). Az eltérő, általában alacsony heteroplasmia miatt 

kizárólag bizonyos szövetekben (leggyakrabban izomszövet) detektálható a genetikai eltérés. 

KSS: Kearns-Sayre-szindróma 

Súlyos multiszisztémás betegség. 20 éves kor előtt kezdődik, vezető tünetei az alacsony termet, külső 

szemizombénulás, retinitis pigmentosa, atrioventricularis blokk, proximalis myopathia, polyneuropathia, 

cerebellaris tünetek, idegi halláscsökkenés. Gyakran társul diabetes mellitus. Izombiopszia markáns 

mitokondriális eltéréseket mutat, általában nagyszámú,cytochrome-c oxidase(COX) negatív töredezett vörös 

rost (RRF=ragged red fiber) látható. Hátterében a mDNS „common” deléciója áll. 

PEO: chronikus progresszív externalis ophthalmoplegia 

Általában közép, vagy idős korban jelentkezik, kétoldali, aszimmetrikus, progressziv ptosis és külső 

szemizombénulás jellemzi. Izombiopszia a KSS-re jellemző eltéréseket mutatja. A legtöbb esetben amDNS 

deléciója, néha pontmutációja mutatható ki. 

4.6.3.2. 6.3.2. Maternalis öröklődésű betegségek 

A mDNS pontmutációi maternalis öröklődést mutatnak, mivel csak a petesejtből jutnak át mitokondriumok az 

utódokba. A légzési lánc fehérjék mutációi általában 1-1 enzimkomplex biokémiai defektusát eredményezik, 

míg a protein szintézisben résztvevő rRNS és tRNS gének mutációi, többszörös biokémiai defektust okoznak. 

MELAS. Fiatal korban (néha gyermekkorban) jelentkezik stroke, elsősorban a hátsó agyterületeken. Gyakoriak 

a migrénes rohamok, epilepszia, cardiomyopathia, opticus atrophia, psychosis és demencia. MRI occipitalis 

hangsúlyú leukoencephalopathiát, MR-spektroszkópia magas agyi lactat koncentrációt mutat. A betegség 

hátterében a vascularis simaizomzat mitokondriális károsodása és a következményes vérkeringési zavar áll. Az 

erek fokozottan festődnek SDH (succinat-dehydrogenase) enzimhisztokémia során. A betegek többségénél a 

mDNS A3243G pontmutációját lehet kimutatnia, ami a tRNS(Leu) gént érinti. 
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MERRF.Fiatal korban kezdődő myoclonus epilepszia és proximalis myopathia jellemzi. Cerebellaris ataxia, 

idegi halláscsökkenés, demencia, polyneuropathia, opticus atrophia, cardiomyopathia is társulhat. MRI a basalis 

ganglionok atrophiáját mutatja. Izombiopszia RRF-eket mutat. Genetikai háttere a tRNS(Lys) gén A8344G 

mutációja. 

NARP. Neurogén izomatrophia, cerebellaris ataxia és retinitis pigmentosa együttes előfordulása. A betegség 

hátterében az ATPase6 gén T8993G mutációja áll. Ha a heteroplasmia meghaladja a 95%-ot, úgy maternálisan 

öröklődő Leigh szindróma (MILS) alakul ki. Ennek jellemzője a fentiken túl a pszichomotoros fejlődés 

visszamaradása, külső szemizombénulás, myopathia és epilepszia. 

LHON.Jellemzője a kétoldali, subacut látáscsökkenés, látásvesztés a retinalis ganglionsejtek degenerációjának 

következtében. A betegség a 2-3. évtizedben kezdődik, férfiakban gyakoribb. Fontos elkülöníteni a neuritis 

retrobulbaristól és a Devic szindrómától, utóbbiak kezelhetőautoimmun demyelinisatios kórképek. Az 

izombiopszia általában nem mutat eltérést, a lactat szint normális. A leggyakoribb mutációk: G11778A (ND4), 

G3460A (ND1), T14484C (ND6). 

4.6.3.3. 6.3.3. Autosomalisan öröklődő kórképek 

MNGIE.AR öröklődésű, multiszisztémás betegség. Fiatal felnőttkorban PEO mellett polyneuropathia, 

leukoencephalopathia, gastrointestinalis dysmotilitás alakul ki, a betegek végül cachexiásak lesznek, a betegség 

korai halálhoz vezet. Genetikai háttere a timidin-foszforiláz enzimet kódoló nukleáris TYMP gén mutációja. 

Következtében multiplex mDNS mutációk, deléciók alakulnak ki. 

AD-PEO, AR-PEO. AD, vagy AR öröklődés is előfordul. Hátterében a mDNS és nDNS intergenomikus 

kommunikációjában résztvevő nukleáris gének mutációja áll. Az AD-PEO gyanúja esetén PEO1/twinkle, 

POLG1, ANT1 nukleáris gének mutációi fordulnak elő, emellett következményes multiplex mDNS mutációk 

mutathatók ki. PEO mellett polyneuropathia, cerebelláris ataxia, hepatopathia, epilepszia is előfordulhat. AR-

PEO1 mutációk súlyos csecsemőkori spinocerebellaris ataxiát (IOSCA) és hepato-cerebralis mDNS depléciós 

szindrómát okoznak. 

Leigh-szindróma. Csecsemőkori progresszív, multiszisztémás betegség. Csecsemőkorban az izomzat 

tónustalan, mozgások renyhék, a légzőizmok is gyengék lehetnek. Később epilepszia, cardiomyopathia, 

polyneuropathia kíséri. Jellemző a lactat acidózist kísérő gyakori hányás. A központi idegrendszer pathológiáját 

necrotisaló encephalopathia jellemzi. Az izomzatban jellemző patológiai eltérés nincs, RFF általában nem 

látható. Genetikai háttere heterogén, okozhatja mDNS pontmutáció (T8993G), a nDNS SURF1 génjének 

mutációja (ennél a COX enzim biokémiai és enzimhisztokémiai defektusa mutatható ki), valamint számos egyéb 

nDNS pontmutáció (NDUFAF1, NDUFA12L, C6ORF66, BCS1L, SCO1, SCO2, COX10, COX15,TMEM70). 

Mitokondriális encephalomyopathiák 

A mDNS szintézisében szerepet játszó nukleáris faktorok mutációi a mDNS deplécióját okozzák, ezáltal korai 

kezdetű, általában multiszisztémás betegségeket idéznek elő. A myopathia mellett központi idegrendszeri 

érintettség (pszichomotoros retardáció, epilepszia, spinocerebellaris ataxia, vagy hepatopathiais kialakul. 

A koenzim Q szintézis zavara Leigh-szindróma szerű encephalopathia klinikai tüneteit eredményezi, de ez 

esetben myoglobinuria és RFF előfordulása jellemző. 

Súlyos csecsemőkori encephalopathiát okozhat a mitokondriumok hasadását irányító, dynamin-like protein-1 

(DLP-1) génjének mutációja. Itt ektronmikroszkóppal elongált mitokondriumok láthatók. 

4.6.3.4. 6.3.4. Izolált myopathia, vagy cardiomyopathia 

Ezen tünetek előfordulása más tünetekhez csatlakozva gyakori, önállóan ritkán fordulnak elő. Általában 

proximalis izomzat érintett (mDNS T14709C, A12320G, A8344G mutációi, vagy nDNS: TK2, RRM2Bgének 

mutációi okozzák). Izolált cardiomyopathiát okozhat a mDNS A3243G, A4269G pontmutációja. 

4.6.3.5. 6.3.5. Másodlagos mitokondriális betegségek 

Számos degeneratív és toxikus eredetű betegségben észlelhető a mitokondriumok biokémiai és morfológiai 

károsodása (pl. myositisek, toxicus myopathiák, SPG, Parkinson betegség, Alzheimer betegség, stb.). Ezek 

mérlegelése szükséges a primer mitokondriális kórképek diagnosztikájához. Ugyancsak fontos figyelembe venni 
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az öregedés folyamatát, mert az életkorral gyakoribbak a biokémiai (csökkenő légzési lánc aktivitás), 

morfológiai (RRF, COX negatív rostok előfordulása) és genetikai eltérések (mDNS deléciók és pontmutációk). 

4.6.3.6. 6.3.6. Diagnosztikai vizsgálatok 

A betegségtörténet és családi anamnézis felvételesorán fény derülhet a betegség kezdetére, progressziójára, a 

főbb klinikai tünetekre, valamint a családi előfordulására. Neurológiai, ophthalmológiai, fül-orr-gégészeti, 

gastrointestinalis, nefrológiai és kardiológiai vizsgálatok lehetnek szükségesek. 

A laboratóriumi vizsgálatok kevés jelentőséggel bírnak, a CK emelkedés változó mértékű, általában nem 

jelentős, a serum lactat emelkedés gyakran csak terheléses vizsgálattal mutatható ki. A lactat érték általában 

normális az izolált myopathiásesetekben, LHON esetében. Általában magas laktat értékkel jár a PEO, Leigh 

szindróma, MELAS. MR-spectroscopia alkalmas az agyi lactat kimutatására. 

EMG általában myopathiára utal, de lehet negatív is. Egyes esetekben az ENG is pozitiv, többségében axonális 

neuropathiafennállását bizonyíthatja. A legtöbb esetben izombiopszia készítése szükséges, ez a mitokondriumok 

károsodását mutatja (6. ábra). 

A jelenlegi ajánlások szerint (1) ha típusos szindróma azonosítható (MELAS, MERRF, NARP, LHON), akkor a 

betegségnek megfelelő mitokondriális gén/gének vizsgálata javasolt vérmintából multiplex RT-PCR-ral, vagy 

szekvenálással. MNGIE szindróma esetén a nukleáris TYMP gén szekvenálása javasolt. Ezeknél az 

izombiopszia megerősítheti a diagnózist. (2) mDNS delécióval járó szindrómák (KSS, PEO) gyanúja esetén 

izombiopsziás minta morfológiai és genetikai vizsgálata ajánlott. (3) Multiplex mDNS delécióval, vagy 

autosomalis öröklődéssel járó tünetcsoport esetén a szindrómának megfelelő nukleáris gén szekvenálása javasolt 

(leggyakoribbak: POLG1, POLG2, PEO1, ANT1, TYMP, OPA1, TK2, SURF1). 

4.6.3.7. 6.3.7. Terápiás lehetőségek 

A mitokondriális betegségek kezelése -hasonlóan a myopathiák többségéhez- döntően tüneti. Fontos a 

figyelmeztető tünetek korai felismerése és lehetőség szerinti kezelése (diabetes mellitus felismerése, 

gyógyszeres kezelése, ritmuszavar felismerése, pacemaker beültetése, cataracta kezelése, ptosis korrekciója, 

epilepszia gyógyszeres kezelése: a valproát kerülendő, mivel a légzési lánc aktivitást gátolja). 

A rendszeres, mérsékelt fizikai terhelés növeli a mitokondriális enzimek aktivitását, a regeneráció serkentése 

révén az izomfunkció javulása következhet be. 

Számos vitamin és ko-faktor tapasztalati hatásossága ismert, kevés randomizált vizsgálat készült. Ubiquinon, 

koenzim-Q10 az egyik legszélesebb körben alkalmazott antioxidáns, egyes esetekben az izomfunkció javulása 

érhető el. Általában vitamin E és C kiegészítéssel alkalmazzuk. Riboflavin és szuccinat hatásos MELAS egyes 

eseteiben. Creatin-monohydrat izomerőt növelte egyes MELAS és KSS betegekben. L-arginin adása hatásos 

lehet MELAS-ban. 

Gyakran a fentiek kombinációját javasolják alkalmazni: thiamin, riboflavin, Q10, C-vitamin. 

7.21. ábra - 6. ábra: Mitokondriális eltérések. A,B,C,D: PEO beteg. A: RRF, töredezett 

vörös rostok, (módosított Gömöri festés), B: COX negatív rostok (kék), (COX-SDH 

enzimhisztokémia), C,D: Kóros mitokondriumok akkumulációja subsarcolemmalisan, 

(elektronmikroszkópos felvételek), E, F:MNGIE, E: leukoencephalopathia (T súlyozott 

koponya MRI felvétel), F: emelkedett lactat szint a fehérállományban (lactat térkép, 

proton MR spektroszkópia, zöld és piros szín jelzi a lactat jelenlétét, normálisan lactat 

nem mutatható ki) 
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4.6.4. Tesztkérdések 

1. Alzheimer betegség jellemző tünetei, kivéve (C) 

A. Megjegyző emlékezet zavara 

B. Magatartás megváltozása 

C. Proximális izomatrophia 

D. Vizelettartási zavar 

2. Alzheimer betegség gyanúja esetén (B) 
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A. Koponya CT készítése nem szükséges 

B. Koponya MRI készítése ajánlott a demencia típusának megállapításához 

C. Laborvizsgálatok magas TSH értéket mutatnak 

D. Neurológiai vizsgálattal gyakoriak a féloldali eltérések 

3. Alzheimer betegség vizsgálatához tartozik, kivéve 

A. Órarajzolási teszt 

B. Mini mental teszt 

C. Koponya MRI/CT 

D. EMG 

4. Alzheimer betegség kezelésében használatos gyógyszerek, kivéve: 

A. Acetilcholinesterase gátlók 

B. NMDA receptor antagonisták 

C. DA1 receptor agonisták 

D. Nicergolin 

5. Adrenoleukodystrophia jellemzője 

A. Csak központi idegrendszeri károsodással jár 

B. Csak gerincvelői károsodást okoz 

C. Mellékvese elégtelenség előfordulása gyakori 

D. Nincs lehetőség kezelésre 

6. Friedreich ataxia (D) 

A. Igazolása gnetikailag nem lehetséges a heterogén eltérések miatt 

B. A spinocerebellaris rendszer izoláltan károsodik 

C. AD módon öröklődik 

D. Ataxia+piramis károsodás+polyneuropathia együttese jellemzi 

7. SCA jellemzője (C) 

A. Mindig gyermekkorban kezdődik 

B. Mindig izolált cerebellaris ataxia jellemzi 

C. Szemmozgás-zavar előfordulása gyakori 

D. Polyneuropathia nem fordul elő 

8. SCA genetikai jellemzője (B) 

A. AR öröklődés 

B. A leggyakoribb típusok trinucleotid-repeat betegségek 
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C. Mindig 20 éves kor alatt kezdődik 

D. X-recessziv öröklődés 

9. ALS diagnosztikai kritériuma, kivéve (D) 

A. Felső motoneuron tünetek 

B. Alsó motoneuron tünetek 

C. Fokozatos progresszió 

D. Incontinentia 

10. ALS diagnosztikájához tartozik, kivéve (D) 

A. Gerinc MRI 

B. EMG 

C. Liquorvizsgálat 

D. Izombiopszia 

11. ALS kezelésében hatásos (C) 

A. Lithium 

B. NGF 

C. Riluzole 

D. IGF 

12. Familiaris ALS-ben leggyakoribb genetikai eltérés: (B) 

A. SOD1 mutáció 

B. C9ORF2 mutáció 

C. FUS mutáció 

D. TARDPB mutáció 

13. SMA jellemzője (A) 

A. Progresszív izomatrophia 

B. Polyneuropathuás érzészavar 

C. Incontinentia 

D. Piramis tünetek 

14. Paralysis spinalis spastica jellemzője (B) 

A. Polynuropathiás érzészavar 

B. Spasticus paraparesis 

C. Areflexia 

D. Genetikai háttér nem ismert 
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15. Mitokondriális betegségek jellemzője, kivéve (C) 

A. Myopathia és szemmozgászavar előfordulása 

B. Encephalopathia és myopathia társulása 

C. Ataxia, epilepszia nem fordul elő 

D. Izopmbiopszia bizonyíthatja a mitokondriális eltéréseket. 
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5. 7.e. Gyulladásos idegrendszeri elváltozások. – Bors 
László [Szakmai lektor: Bencsik Krisztina] 

5.1. 1. Bevezetés 

A gyulladásos idegrendszeri kórképek jelentős részét más fejezetek tárgyalják; az 1.f. és 1.g. fejezetekben a 

perifériás idegrendszert érintő gyulladások találhatók, a 7.g. és 7.h. alatt pedig a neuroimmunológiai és a 

paraneopláziás kórfolyamatokat részletezik. 
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A jelen fejezet címe tehát helyesebben így szólna: 

A központi idegrendszer infekciói (röviden: a neuroinfekciók). 

E fejezetben a felnőttkorban jelentkező, kórokozók által kiváltott központi idegrendszeri gyulladásokat tekintjük 

át. Az újszülött és gyermekkorban jelentkező infekciók kórokozói, lefolyása és kezelése lényegesen eltérhet a 

felnőttekéhez képest, nem tárgya a jelen összefoglalásnak. Az ez iránt érdeklődőknek gyermekgyógyászati 

stúdiumokat kell keresniük. 

5.1.1. 1.1. A neuroinfekciók osztályozása 

A központi idegrendszer kórokozók által kiváltott gyulladásait több féle szempont szerint osztályozhatjuk. 

Klinikai megjelenésük szempontjából fontos besorolási tényező, hogy az idegrendszer mely régióját érintik, 

milyen jellegű tünettannal járnak. Ez lenne a lokalizációs osztályozás lényege. 

A másik, klinikailag szintén nagyon releváns szempont, a tünetek időbeni dinamikája szerinti felosztás. 

Az etiológia, vagyis a kórokozók alapján azért érdemes csoportosítani a betegségeket, mert ez végül a célzott 

kezelés kiválasztásban lehet kulcskérdés. 

5.1.1.1. 1.1.1. A gyulladás lokalizációja neuroinfekciókban 

A kórfolyamat lokalizációja alapján a központi idegrendszer infekciói két nagy betegségcsoportra bonthatók, a 

meningitiszekre, és az encephalitisekre. 

5.1.1.1.1. 1.1.1.1. Az agyhártyák érintettsége 

A meningitisekben a gyulladásos patológia, a kezdeti vaszkuláris válaszreakciókkal, majd az immunrendszer 

sejtes, és humorális mechanizmusaival, végül pedig a következményes szöveti károsodással, döntően az 

agyhártyákat, elsősorban is az arachnoideát, és a subarachnoidális teret érintik. A meningitisekben a parenchima 

érintettsége többnyire csak felszínes, és kisebb mértékű. 

A kórokozók változatosak, lehetnek baktériumok, vírusok, ritkábban gombák, paraziták. 

5.1.1.1.2. 1.1.1.2. Az agyszövet érintettsége 

Az encephalitisekben a gyulladás az agyállományban zajlik, itt az idegszövet károsodása válik klinikailag is a 

jelentősebbé. 

Egyes kórokozóknak, elsősorban bizonyos vírusoknak különleges neurotrópiájuk van, az idegrendszerhez, ezen 

belül is elsősorban a szürkeállományhoz – ezt nevezzük polioencephalitisnek. Itt is egyes területekre 

kifejezettebb predilekcióval bírnak, mint másokra. Egy-egy vírus neurotrópiája vezethet dominálóan a 

törzsdúcok, vagy a limbikus rendszer lokalizált gyulladására, illetve gyakran egy lebeny, vagy az agytörzs 

érintett, és akár a gerincvelő is lehet célszerv. 

A fehérállományt általában nem vírusok fertőzik, ott jellemzően immunfolyamatok által mediált gyulladások 

zajlanak – ezek a leukoencephalitisek. 

Az agyállományba bekerült egyes kórokozók által kiváltott gyulladás kifejezett szövetszéteséssel járhat, ami az 

ép szövettől fokozatosan demarkálódik, majd körülötte tok képződik. Ezek az abscessusok. 

5.1.1.1.3. 1.1.1.3. Többszörös lokalizációkat mutató infekciók 

Liquor-, vagy patológiai vizsgálattal, illetve a klinikai tünetek alapján az encephalitisek legnagyobb részében az 

agyhártyákon is azonosítható gyulladásos reakció. Tehát az encephalitisek valójában többnyire 

meningoencephalitisek. 

Ha a gerincvelőben van gyulladás, a megnevezés myelitis, ha az agyállomány és gerincvelő együttesen érintett, 

akkor helyesen encephalomyelitis. 

Végül, ha az agyhártya, az agyállomány, és a gerincvelő egyaránt részt vesz a kórfolyamatban a 

meningoencephalomyelitis az akkurátus elnevezés. 
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A baktérumok, vírusok okozta agyhártyagyulladás általában a konvexitáson dominál, egyes fertőzések viszont 

inkább az agyalapi agyhártyákat érintik (pl a tbc-s, vagy gombás meningitisben). A súlyos, vagy kezeletlen 

meningitisekben a gyulladásos folyamat (többnyire vasculitises mechanimussal, és így másodlagos ischaemiás 

károsodásokat is okozva) áttör a pia materen, és eléri az agykérgi területeket; a meningitisből tehát ezúton, 

meningoencephalitis fejlődhet. 

5.1.1.2. 1.1.2. A neuroinfekciók dinamikája 

5.1.1.2.1. 1.1.2.1. Akut/hyperakut gyulladások 

Akut kezdet alatt az idegrendszer gyulladásos betegségei között általában az 1 napon belül (hyperakut, ha 

néhány órán belül) kifejlődő súlyos tüneteket értjük. Az ilyen akut kezdetű gyulladás általában a legrosszabb 

prognózissal is fenyeget (például a fulmináns gennyes meningitis). 

5.1.1.2.2. 1.1.2.2. Akut/szubakut gyulladások 

Mind a meningitisek, mind az encephalitisek között, a leggyakoribb megjelenési formák a néhány nap alatt, de 

általában egy héten belül kialakuló tünetekkel jelentkező esetek. 

Ezek a gyulladások kevésbé akut formái, és bár ugyanúgy előfordulhat közöttük gyorsan progrediáló bakteriális 

meningitis, vagy súlyos encephalitis, mégis gyakrabban az enyhébb lefolyású virális infekciók típusos 

megjelenései. Az akut és szubakut megkülönböztetés abban az értelemben, hogy 1 napon belül, vagy 1-2 nap 

alatt kialakuló betegségről van-e szó, nem jelent lényegi etiológiai különbséget. 

5.1.1.2.3. 1.1.2.3. Krónikus infekciók 

Azokat a neuroinfekciókat, ahol a tünetek 1 héten túliak, elvileg már krónikus formába soroljuk, de a klasszikus 

értelemben vett krónikus meningitisek és encephalitisek kórlefolyásai tipikusan 4 hétnél hosszabb ideig (akár 

hónapokig, évekig) fejlődnek. 

A krónikus meningitiseknek van egy különleges, jó indulatú, visszatérően ismétlődő (úgy nevezett Mollaret 

meningitis) formája is. 

5.1.1.3. 1.1.3. A neuroinfekciók etiológiája 

Számtalan fertőző ágens válthat ki a központi idegrendszerben gyulladást. Közülük több olyant is ismerünk, 

amelyik valamilyen jellegzetességet mutat akár a lokalizációban akár a dinamikában, és ez segítheti az 

azonosításukat. Például, más organizmusok felelősek a meningitis purulens, és mások a serosus formáért. 

Vannak, amelyek a temporális lebenyben, míg mások a gerincvelőiben okoznak encephalitist, vagy 

encephalomyelitist. És megint mások inkább okoznak krónikusan zajló gyulladást, mint akut formát. 

5.1.1.3.1. 1.1.3.1. Purulens meningitis kórokozói 

Amikor gennykeltő kórokozók és gennysejtek (polymorphonuclearis leukocyták) vannak az agyhártyán, illetve 

mutathatók ki a liquor cerebrospinalisban azt purulens meninigitisnek hívjuk. 

Gennyes agyhártyagyulladást csupán néhány baktérium okoz, felnőttkorban leggyakrabban a S pneumoniae, a N 

meningitidis. Idős korban, illetve immunszupprimált betegekben a L monocytogenes (KÉP009), és gram-

negatív bacillusok is előfordulnak a kórokozók között. Koponyatrauma, vagy iatrogénia kapcsán (idegsebészeti 

beavatkozás, liquor shunt) pedig a streptococcusok mellett a normál bőrflórához tartozó staphylococcus törzsek 

is gyakran szerepelnek fertőző ágensként. 

7.7. táblázat - 1. táblázat (KÉP009): Kórokozók rövid és teljes nevei 
 

KÓROKOZÓ RÖVID NEVE TELJES NEVE 

BAKTÉRIUMOK 

S pneumoniae Streptococcus pneumoniae 

Pneumococcus Streptococcus pneumoniae 

N. meningitidis Neisseria meningitidis 

Meningococcus Neisseria meningitidis 
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KÓROKOZÓ RÖVID NEVE TELJES NEVE 

L. monocytogenes Listeria moncytogenes 

H. influenzae Haemophylus influenzae 

Enterobactericeae Enterobacter család tagjai 

P aeruginosa Pseudomonas aeruginosa 

M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis 

T. pallidum Treponema pallidum 

B.burgdorferi Borrelia Burgdorferi 

Klebsiella Klebsiella pneumoniae 

Coli Escherichia coli 

S. aureus Staphylococcus aureus 

VIRUSOK 

HSV Herpes Simplex Vírus 

VZV Varicella Zoster Vírus 

CMV CytomegaloVírus 

EBV Epstein-Bar Vírus 

KEV Kullancs Encephalitis Vírus 

HIV Human Immundeficiencia Vírusa 

Polio Polio víruscsalád tagja 

Entero Entero víruscsalád tagja 

JCV JC Vírus 

Lyssa Lyssa Vírus (Rabies Vírus) 

WNV Nyugati Nílus Vírus 

EGYÉB MIKROORGANIZMUSOK 

Cryptococcus Cryptococcus neoformans 

Aspergilla Aspergilla fajok 

Toxoplasma Toxoplasma gondii 

Echinococcus Echinococcus 

Candida Candida fajok 

5.1.1.3.2. 1.1.3.2. Aszeptikus (serosus) meningitis kiváltó okai 

Az aszeptikus meningitis az agyhártyagyulladások leggyakoribb formája. Ilyenkor a liquorban nincs gennysejt 

(ezért „savós” a gyulladás), és a gennykeltő mikroorganizmusokra a Gram-festés és tenyésztés is negatív. 

Leggyakoribb okai vírusfertőzések, ezen belül is inkább az enterovirusok (Coxsackie, Echo, Entero68-71) 

fordulnak elő, ritkább kórokozóként a herpes család (HSV2, EBV, CMV, VZV) (KÉP009) tagjait, és az LCM 

vírusát (KÉP009) találták. Nyári-őszi időszakban a kullanccsal fertőzött területeken a KEV (KÉP009) okozta 

meningitis is felbukkanhat. 

Szigorú értelemben a gennyes agyhártyagyulladások közé tartoznak ugyan, de itt kell megemlíteni azokat az 

eseteket, amikor olyan betegnél jelentkezik agyhártyagyulladás, aki a tünetek megjelenése előtt (például 

paranasalis sinusitis, vagy otitis miatt) már antibiotikumot kapott. Bár a kórokozó baktériumok ugyanazok, mint 

a purulens meningitisnél de mégsem fejlődik ki a teljes, klasszikus tünettan (ezért úgynevezett „elkent” gennyes 

agyhártyagyulladásnak nevezzük), és a liquorlelet sem lesz tipusos (KÉP007), valamint negatívak a 

mikrobiológiai tesztek is. 

Más baktériumokat ritkán lehet csak kimutatni aszeptikus meningitis okaként, ilyenek a spirocheta fajok 

(borrelia, treponema, leptospira), valamint a szervezet immunaktivitásástól függően az egyszer gennyes, máskor 

viszont aszeptikus meningitis formában jelentkező Listeria monocytogenes. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1592  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Aszeptikus meningitist okozhatnak még paraziták (amoebiázis, cysticercosis), és gombák (cryptococcus, 

aspergillák, candidák), de a lefolyásuk ritkábban mutat akut/szubakut dinamikát, gyakrabban inkább krónikus 

formát öltenek 

Bár nem infektív eredetű meningitisek, de figyelembe kell venni az agyhártyák carcinomatosus infiltrációját is, 

és egyes gyógyszerek (leggyakrabban a non-steroid gyulladáscsökkentők) agyhártyagyulladás formájában 

jelentkező mellékhatásait. 

7.8. táblázat - 2. táblázat (KÉP007): Ideális antibiotikumok meningitist okozó 

baktériumok ellen 
 

KÓROKOZÓ IDEÁLIS GYÓGYSZER MINIMÁLIS  IDŐTAR

TAM 

S pneumoniae PenicillinG vagy Rocephine 2 hét 

N. meningitidis PenicillinG, vagy Ampicillin 1 hét 

L. monocytogenes Ampicillin 3 hét 

H. influenzae Ampicillin+Rocephine 2 hét 

Enterobactericeae Rocephine+Gentamycin 3 hét 

P aeruginosa Fortum+Gentamycin 3 hét 

5.1.1.3.3. 1.1.3.3. Krónikus meningitist kiváltó mikroorganizmusok 

A krónikus agyhártyagyulladás klinikailag legjelentősebb kórokozója a M. tuberculosis. (KÉP009) 

A T. pallidum és a B. burgdorferi (neurolues és neuroborreliosis) (KÉP009) is okozhat krónikus formájú 

kórfolyamatokat. A gombafajok okozta (cryptococcus, aspergilla, candida) (KÉP009) gyulladásos kórképek is 

általában krónikusan zajlanak. 

A rekurrens Mollaret meningitis kórokozója leggyakrabban a herpes víruscsaládból származik (HSV-2, HZV). 

5.1.1.3.4. 1.1.3.4. Az encephalitisek fertőző ágensei 

Az agyvelőgyulladások leggyakrabban vírusos eredetűek, ezen belül is a HSV-1 okozta encephalitis fordul elő 

legtöbbször, és kezelés szempontjából is ennek van a legnagyobb jelentősége. 

Ritkábban találkozunk kullancs encephalitissel is, bár ennek vírusa (KEV) gyakrabban „csak” meningitist okoz. 

Ha viszont más kórokozóra derülne fény (VZV, Toxoplasma) nagy valószínűséggel valamilyen 

immunszuppresszió áll a háttérben, míg a rettegett Lyssa (KÉP009) és poliomyelitis a vaccinációk bevezetése 

óta gyakorlatilag eltűntek. 

Az abscessusok hátterében legyakrabban a szívből, tüdőből, orrmelléküregekből haematogén szóródással, vagy 

közvetlen terjedéssel az agyszövetbe jutott bakteriális fertőzés áll. Leggyakoribb az aerob és anaerob gram+ 

coccusok (staphylo és strepto törzsek), ritkábban gombák vagy toxoplasma is lehetnek. (utóbbiak 

immunsupprimált betegekben) 

5.1.1.4. 1.1.4. A neuroinfekciók előfordulási gyakorisága (epidemiológiai összefoglalás) 

A meningococcus fertőzések előfordulásával kapcsolatban rendszeres, megbízható adatok vannak; mind a 

WHO, mind a hivatalos magyar járványügyi statistikák rendelkezésre állnak. 

A neuroinfektív kórképek többsége között az egyes mikroorganizmusok oki szerepének számszerűsítései csak 

becsült értékek, hiszen nagyobbik részüknél (pl az aszeptikus meningitis) nem is történik pontos mikrobiológiai 

identifikálás. 

Ha a nagy népbetegségekhez (cardiovasculáris-, anyagcsere-, daganatos betegségekhez) viszonyítjuk, a 

neuroinfektív kórképek kifejezetten ritkán fordulnak elő. Ugyancsak nagy gyakoriságbeli különbség adódik, ha 

más szervrendszerek (légutak, húgyutak, gastrointestinális rendszer) gyulladásos betegségeivel vetjük össze. 
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Végül pedig a neurológiai betegségek között is az egyik legritkább kórfolyamatok közé tartoznak a központi 

idegrendszer fertőző betegségei. 

Átlagosan 20 eset jelentkezik évente 100.000 lakosra. Ezen belül már gyakorinak ítéljük azokat, amelyek 

prevalenciája 1/100.000 feletti, ritkának a 0.1/100.000 alattiakat, az ennél is ritkábbakat pedig a különlegesen 

ritka kórképek közé soroljuk. 

5.1.1.4.1. 1.1.4.1. Gyakori neuroinfekciók 

A leggyakoribb kórformák a virális meningitisek, de időről időre gennyes (pneumococcus, meningococcus) 

meningitisszel, és olyan antibiotikummal előkezelt agyhártyagyulladással is találkozunk, ahol a kórokozó 

azonosítása nem lehetséges. 

5.1.1.4.2. 1.1.4.2. Ritkán előforduló kórképek 

Vírusos encephalitiseket, staphylococcus, és listeria meningitiseket, valamint tbs-s basilaris 

agyhártyagyulladásokat már ritkábban észlelünk, még egy megyei központban is csak évente legfeljebb néhány 

alkalommal. Azért 1-1 neuroborreliosis is diagnosztizálásra kerül, és bár most még alig látunk, de a prognózis 

szerint várható a szifiliszes, és az neuroAIDS-es betegek előfordulásásnak növekedése. 

5.1.1.4.3. 1.1.4.3. Különlegesen ritka kórformák 

Gram negativ bacillusok által okozott, vagy gombás, parazitás meningitiszekre, illetve zosteres, vagy JCV által 

keltett encephalitisekre gyakran évekig is várni kell. Annyira ritkák, hogyha mégis megjelenik, a háttérben 

valamilyen lényeges prediszponáló tényezőre kell gondolni. 

5.1.1.4.4. 1.1.4.4. Az egyes kórformák megközelítő gyakorisági adatai 

Az alább közölt adatok részben a nemzetközi adatokból interpretáltak, részben pedig a klinikai gyakorlatból 

megítélhető gyakoriságokból lettek becsülve, és egymáshoz viszonyítva. Az adatok szórása az egyes sürgősségi 

osztályok, intenzív osztályok, fertőző osztályok, neurológiai osztályok, mikrobiológiai, és víruslaborok között 

akár lényeges is lehet, a gyermekosztályokon pedig egész más értékek mérhetők. 

Bakteriális meningitisek (~5 eset/100.000 lakós/év) 

ebből: 

• Pneumoncoccus meningitis >50% 

• Meningococcus meningitis <10% 

• Listeria meningitis 2% 

• Staphylococcus meningitis 2% 

• Haemophilus meningitis 1% 

• Gram neg meningitis 1% 

• Antibiotikummal előkezelt („elkent”) bakteriális meningitis 25% 

Vírus meningitisek (~10 eset/100.000 lakós/év): 

ebből: 

• Entero csoport (Entero 68-71, Echo, Coxackie, Polio) 80-90% 

• Herpes csoport (HSV2, VZV, EBV, CMV) 5-10% 

• Arbovírusok (KEV, WNV) 5-10% 

• LCM 1% 
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• Mumps <1% 

• HIV 1-5% (országonként, városonként, centrumonként nagyon változó!) 

Krónikus meningitisek (~0,5 eset/100.000 lakós/év): 

ebből: 

• Mycobacterium tuberculosa 20% 

• Spirochéták (treponema, borrelia, leptospira) 50% 

• Brucella <1% 

• Gombák (cryptococcus, candidák) 20% 

• Parasiták (cystcerca, amőbák, echinococcus) <1% 

Virus encephalitisek (~0,5 eset/100.000 lakós/év): 

ebből: 

• HSV1 70 % 

• KEV 30 % 

• JCV <1% 

5.1.2. 1.2. A neuroinfekciók pathofiziológiája 

5.1.2.1. 1.2.1. A központi idegrendszer immunprivilégiuma 

A vér-agy-, és vér-liquor gát az agyszövetet és a liquortereket szigeteli el a vértől, és ezzel a szervezet egyéb 

szervrendszereitől. Így biztosítja, hogy a fiziológiás neuronális működés feltételéül szolgáló kémiai környezet a 

megfelelő (szűk) határok között maradjon. A gátrendszer strukturális alapjául a gátat határoló sejtek közötti 

szoros kapcsolat (tight junction) szolgál. Ez azonban nem csak a szabad anyagmozgást tartja korlátok között, de 

a makromolekulákat és a vérsejteket, és ezzel az immunrendszer vérből származó sejtes és humorális elemeit is 

csaknem teljesen kizárja. 

Az idegrendszeri fertőzések pathofiziológiáját ez az elszigeteltség többszörösen is befolyásolja, és alapvetően 

megkülönbözteti a szervezet más részein zajló gyulladásos folyamatoktól; egyrészt sokkal ritkábban fordulnak 

elő gyulladások a központi idegrendszerben, mint máshol, de gyakran sokkal súlyosabb kimenetelűek azoknál. 

5.1.2.1.1. 1.2.1.1. Miért ritkák a neuroifekciók? 

A mikroorganizmusok nem tudnak szokásos úton bejutni a központi idegrendszerbe, nem tudják egyszerűen 

passzálni a vér-liquor és vér-agy gátakat. Hogy ez mégis megtörténhessen, vagy különleges utakra, sajátos 

mechanizmusokra, vagy a szervezet védelmi rendszereinek súlyos károsodására van szükség. Legtöbbször a két 

mechanizmus együttese vezet egy fertőzés létrejöttéhez. 

5.1.2.1.2. 1.2.1.2. Miért olyan súlyosak a neuroinfekciók tünetei? 

Ha egy fertőző ágens mégis utat talál a központi idegrendszerbe, az immunvédelemtől való elszigeteltség miatt a 

terjedésük, szaporodásuk sokkal könnyebbé válik, mint a szervezet más részein. És ez nemcsak azért probléma, 

mert a kórokozó direkt módon károsíthatja az idegszövetet; a gyulladás tüneti akkor fejlődnek ki, illetve akkor 

rosszabbodnak, amikor az idegrendszer saját védelmi elemei (döntően a microglia-macrophag rendszer, az 

astroglia és az általuk termelődő vasoactiv aminok, és proinflammatoros citokin molekulák) a kórokozó 

antigénjére, vagy toxinjára reagálva beindítják a gyulladásos folyamat kaszkádját. A legrosszabb forgatókönyv 

szerint a vascularis permeabilitás fokozódik, és megjelenik a gyulladás egyik alaptünete a lokális duzzadás. A 

vér-agy, vér-liquor gát endothel sejtjei közötti szoros kapcsolatok károsodnak, lazulnak, az idegrendszer 

szöveteibe bejutnak a fehérvérsejtek, emelkedik a gyulladásos citokinek koncentrációja, és ezen folyamatok 

eredőjeként citotoxikus ödéma is társul a vasogén ödéma mellé. A zárt, merev tokkal (koponyacsont, dura 

mater) körülvett agyban és folyadékterekben nincs helye ekkora térfogat többletnek. A helyi vérátáramlás 
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csökken, az így megjelenő interstitiális ödéma is hozzájárul a struktúrák további összenyomodásához, és ezzel 

funkciózavarához. Végül a kompenzációs mechanizmusok kimerülésével az intracraniális nyomás progresszív 

módon emelkedik, és jelentkeznek a beékelődési tünetek. 

5.1.2.2. 1.2.2. Út az idegrendszerhez 

5.1.2.2.1. 1.2.2.1. Bakteriális stratégiák 

A gennykeltő bakteriumok (Streptococcus, Meningococcus) közül azok tudnak könnyebben idegrendszeri 

infekciót okozni, amelyek az orr és belső fül melléküregeiben előzőleg kolóniákat képeztek, és részben innen, a 

lokális szövetek közötti terjedéssel, részben az arckoponya, és a meninxek vénás rendszeren keresztül 

eljuthatnak az agyhártyákig. Az a tény, hogy ezt csak nagyon kevés baktérium törzs tudja produkálni arra utal, 

hogy a gátrendszer, hiányosságai, és kijátszhatósága ellenére, nagyon jól szervezett. 

A krónikus infekciókért felelős spirocheta infekciók több lépcsős (stádiumokra bontható) szisztémás 

betegségeket okoznak először, és ennek kapcsán alakul ki végül olyan helyzet a vér-liquor gátnál, hogy a 

kórokozók az idegrendszerben is gyulladásos folyamatot tudnak provokálni. 

5.1.2.2.2. 1.2.2.2. Vírus útvonalak 

A vírusok közül (óriási számukhoz képest) csak nagyon kevés tud a szervezettel olyan bonyolult, soktényezős 

interakcióba lépni, mely végül képessé teszi az idegrendszer megfertőzésére is (pl. entero-, arbovírusok). 

Először a vírusnak be kell jutnia az emberi szervezetbe, s a belépés helyén (bőr alatti szövetek, légutak , 

húgyutak, bélrendszer nyálkahártyái) megfelelő gazdasejteket találni az elsődleges vírusreplikációra, majd az 

elsődleges viraemiára. Általában további másodlagos virus replikácós ciklusra is szükség van (májban, lépben), 

hogy a másodlagos viraemia alkalmával, a cerebralis erekhez már elegendően magas titerben érjenek. Az agy és 

liquor gátrendszer zárt volta miatt csak azok a vírusok juthatnak át, amelyek a vascularis endotelt is meg tudják 

fertőzni, hogy onnan pinocytosissal, vagy kolloidális transporttal az agyszövetbe ill. a liquortérbe jussanak. 

Egyes vírusok, vektorként fehérvérsejteket használva kerülhetnek át a gáton. 

Más vírusok úgy kerülik ki az idegrendszer védelmi vonalát, hogy a perifériás neuronokon keresztül jutnak be 

az agyba (lyssa-, herpes-, poliovirusok). A rabies az állatharapás helyén a lágyszövetben replikálódik, majd a 

perifériás idegeken keresztül jut be a központi idegrendszerbe. A HSV-1 valószínűleg a trigeminális és az 

olfactorius idegeken jut be a temporális lebenybe (esetleg ott egy korábbi látens HSV-1 infekció reaktivációja 

történik), és enecepalitist okoz, a HSV-2 pedig a genitáliák nyálkahártyáinak idegei mentén jutnak el a 

subarachoidealis térig, és elsősorban a meningxek gyulladását indukálja. 

5.1.2.3. 1.2.3. Központi idegrendszeri gyulladásokhoz vezető kockázati tényezők 

A normális vér-agy gátat megkerülni képes mikroorganizmusok száma tehát lényegesen korlátozott. Az erre 

nem képes kórokozók, az egyébként egészséges emberi szervezetben, gyakorlatilag nem is hoznak létre a 

központi idegrendszerben gyulladást. Ha mégis, akkor azt vagy az immunvédelem gyengülése, vagy a vér-agy 

gát sérülése okozhatja, illetve az esetek döntő részében mind a két rendszer elégtelen funkciója áll a háttérben. 

Azokat az okokat, amelyek ezeket a feltételeket kiváltják, az idegrendszer gyulladások rizikófaktoraiként tartjuk 

számon. 

5.1.2.3.1. 1.2.3.1. Életkor 

A kamaszkor és az 5. évtized között a legritkábbak az idegrendszeri fertőzések. Kivéve a fiatal korosztályt 

legjobban érintő meningococcus járványokat, amelyek legtöbbször zsúfolt közösségekben törnek ki, éppen erre 

a korosztályra jellemző környezetben (pl. katonai táborok, kollégiumok). 

60 éves kor felett egyértelműen növekszik az infekció előfordulási gyakorisága, éspedig egyenes arányban az 

évek számának előrehaladásával. 

5.1.2.3.2. 1.2.3.2. Betegségek, sérülések 

Diabetes mellitus, uraemia, cirrhosis a legismertebb co-morbiditások, amelyek a gyulladások kialakulását és 

lefolyását befolyásolják. 
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Az AIDS, a rosszindulatú daganatok, haematológiai malignitások esetén drámai módon megemelkedik a 

neuroinkekciók iránti fogékonyság. Ez általában minden fertőzésre igaz, de különösen a nem szokványos 

kórokozók által okozott fertőzésekre. 

Nyílt koponyasérülés, illetve idegentest koponyaűrbe jutása nagy veszélyt jelent mivel így a normál bőrflórához 

tartozó kórokozók is könnyen bejuthatnak. Zárt traumák után a dura megszakadása miatt fokozott a kockázat. 

Szokatlan orr, vagy fülfolyásra utaló jelek esetén a váladék vizsgálata liquorra jellemző cukortartalma, vagy a 

csak liquorban kimutatható „tau-transzferrin” molekula (az elfón a „béta-trace” frakció) jelenléte bizonyítja, 

hogy liquor csepegéséről van szó, tehát a subarachoidális tér megnyílt a külvilág felé. 

5.1.2.3.3. 1.2.3.3. Iatrogénia (gyógyszerek, beavatkozások) 

Minden, az immunrendszer normális működését korlátozó kezelés fokozza a neuroinfektív kórképek 

előfordulásásnak kockázatát, mint például az immunszuppressziv szerek, a steroidok, a kemoterápiák. Egyes 

immunmodulánsok (például autoimmun betegségre alkalmazott monoclonális antitest-terápiák, rituximab, 

natalizumab, stb) ritka neuroinfektiv betegségek megjelenéséhez vezethetnek (ilyen lehet a látens JCV infekció 

reaktiválódásához köthető progresszív multifocalis leukoencephalopathia). 

Hosszas, széles spektrumú antibiotikumok használata addig látens infekcióval járó, vagy a normál flórához 

tartozó mikroorganizmusokat hozhatnak betegséget kiváltó helyzetbe (baktériumok, gombák) 

A transplantációk, illetve az azt támogató immunszuppressziós kezelések is abba a csoportba tartoznak, ami az 

orvosi beavatkozás kapcsán növeli a neuroinfekciók kockázatát. A iatrogénia másik forrása lehet a koponyaűrt 

érintő beavatkozások, agykamrai shunt, mélyagyi elektródák használata, ezek segíthetik egyes kórokozóknak az 

intratekális térbe való bejutását. 

5.1.2.3.4. 1.2.3.4. Életvitellel kapcsolatos helyzetek (alkohol-, drogabúzus, táplálkozási-, és 
higiénés viszonyok, szexuális magatartás, élettér, foglalkozások, utazások) 

A krónikus alkoholizmus gyakran jár együtt több más kockázati tényezővel (májbetegség, drog, higiénés 

körülmények, táplálkozási-, felszívódási zavar), így izolált hatása nehezen megbecsülhető, de statisztikailag 

egyértelmű kockázati tényezőt jelent. 

A tápanyagok, vitaminok, ásványi és nyomelemek hiánya vezethet részben az immunrendszer elégtelen 

működéséhez, részben az idegrendszeri gátfunkciók zavarához. 

Egyes viselkedési attitűdök a szexuális úton terjedő infekciók kockázatával járhatnak, mások, mint például a 

védőoltások elkerülése, vagy megtagadása néhány, rettegett vírusbetegség megjelenésével fenyegetnek, az 

exotikus turistautak pedig ritkán látott (trópusi) fertőző betegségekkel. 

A további számtalan, magas kockázatot jelentő helyzet közül kiemelendő még, ha valaki zsúfolt közösségben él, 

vagy hajléktalan, vagy ha az erdőben él, illetve dolgozik, vagy ha állatokkal van rendszeres kontaktusa, illetve 

ha rosszak higiénés viszonyai. 

5.1.2.3.5. 1.2.3.5. Időjárási tényezők 

Számos infektív betegségnek van az éghajlattal kapcsolatos preferenciája, ez a mi égövünkön kevéssé 

érvényesül. Nálunk a legtöbb neuroinfekció az év bármely időszakában előfordulhat, de például a 

meningococcus meningitis megjelenése inkább a téli hónapokban várható, kullancs encephalitis pedig a meleg 

időszakokban. 

5.2. 2. A neuroinfekciók általános klinikuma 

5.2.1. 2.1. Klinikai szindrómák 

A központi idegrendszer infekciói, mint betegségek, két jól körülírható tünetegyüttes képében jelentkezhetnek; 

úgy mint „meningitis szindróma”, és mint „encephalitis szindróma”. 

5.2.1.1. 2.1.1. A meningitis szindróma 

A beteg panaszaival, tüneteivel érkezik a vizsgálatra, a fertőző mikroorganizmusok láthatatlanok. Legelőször 

tehát a beteg klinikai képe, a tüneteinek jellegzetes együttállása alapján merülhet fel a meningitis gyanúja. 
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A meningitis szindrómát 3 fő tünetcsoport (meningitises triász) jellemzi, az általános tünetek, a meningeális 

izgalmi tünetek és a liquortünetek együttese. 

5.2.1.1.1. 2.1.1.1. Általános tünetek 

Legjellemzőbb a láz, és a fejfájás, és az a megfigyelés, hogy a meningitises ember szemmel láthatóan beteg. 

Gyakori még a hányinger, fénykerülés, nyugtalanság, zavartság, vagy éppen az aluszékonyág. Jelen lehetnek 

hurutos tünetek, vagy bőrjelenségek. 

Az általános tünetek előfordulásának gyakoriságában, dinamikájában, súlyosságában jelentős különbségek 

lehetnek a meningitises szindrómák akut, szubakut, és krónikus formái között, ahogy különbségeket láthatunk a 

kiváltó ok függvényében is. 

Néha, atípusos esetben, csak zavartság, nyugtalanság, vagy hypnoid tudatzavar jellemzi a beteget; a láz, és 

fejfájás hiányzik a tünetek közül. 

Idős, leromlott állapotú tudatzavart betegen a klasszikus tünetek/panaszok híján is gondoljunk meningitis 

lehetőségére! 

5.2.1.1.2. 2.1.1.2. Meningeális izgalmi jelek 

Tarkófájdalom, tarkóérzékenység a nyak ismételt hajlításakor, illetve tarkómerevség jelzi hogy a betegnél a 

subarahnoideális tér és a meninxek irritációja áll fenn. Ez nem specifikus jel a meningitisre, de az általános 

tünetekkel együtt jellegzetesnek tartható. A Kernig-, és Brudzsinki jelek a klasszikus menigeális izgalmi jelek. 

Fontos tudni, hogy ezek a jelek a poliszinaptikus nociceptív reflexjelenségek közé tartoznak, és 

kiválthatóságukat számos tényező befolyásolja; így például az általános állapot, a metabolikus status, a beteg 

életkora, és a tudatállapot szintje mind-mind inhibitoros hatással bírnak a nocicepióra, illetve a reflexaktivitásra. 

Tovább nehezítheti a jelek kimutatását a vizsgáló gyakorlatlansága, tapasztalatlansága is. Ezért nem is ritkán, a 

klasszikus meningeális izgalmi jeleket nem találjuk (vagy valóban hiányoznak). 

A meningeális izgalmi jelek hiánya nem zárja ki a meningitis fennállását! 

5.2.1.1.3. 2.1.1.3. Az agy-gerinc folyadék gyulladásos képe 

Meningitis szindrómában a liquor cerebrospinális nyomása magas lehet, ezért intracraniális nyomásfokozódás 

klinikai gyanúja esetén a lumbálpunkció előtt készüljön képalkotó vizsgálat! (de emiatt a kezelés megkezdése 

nem késlekedhet!) 

Kóros a sejtép, ha a liquor sejttartalma meghaladja az 5/ul-t. Típusos a gyulladás, ha százas, ezres, illetve akár 

tízezres nagyságrendű pleiocytosist találunk. Ez jelzi a subarachnoidális tér sejtes infiltrációjának mértékét 

(KÉP007). 

A liquor összfehérje koncentrációja általában emelkedik, a vér-liquor gát károsodásának mértékében. Akkor 

típusos, ha a protein szint a sejtszám szaporulattal párhuzamos arányban nő, 0.5, 1.5, illetve akár 5.0g/l feletti 

értékig (KÉP007). 

Mind a sejtkép-, mind a fehérjeszint eltérés mértéke függ a meningitis szindróma kórokozójától, ahogy az 

általános tünetek súlyosságánál is említettük. Egyes kóroki tényezők pedig egészen sajátságos liquorképet 

produkálhatnak. 

A viszonylagosan alacsony fehérvérsejt szám mellett mért magas összfehérje koncentrációt sejt-fehérje 

disszociációnak nevezzük, és fontos differenciál diagnosztikai jelentősége lehet (KÉP007). 

A liquorcukor csökkenése (a plazmacukor felénél alacsonyabb érték esetén) a subarachnoidális térben nagy 

számú glukóz metabolizmust folytató baktériumot és/vagy fehérvérsejtet jelez. Egyes baktériumok, toxikus 

hatásuk révén a vér-liquor glukóz transportot is károsíthatják, ami további liquorcukor-szint csökkenést (a 

plazmacukor harmada alá) okoz (KÉP007). 

5.2.1.2. 2.1.2. Az encephalitis szindróma 
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A vizsgálatra jelentkező beteg panaszai és tünetei a meningitis szindrómához hasonlóak, annak általában 

megfelelnek, de azon túlmenően neurológiai gócjelenségeket is mutatnak. Utóbbiak az agyhártya érintettségen 

túl, már az agyállomány károsodását jelzik – ebben az értelemben tehát meningoencephalitisről van szó. 

Röviden összefoglalva: az encephalitis szindróma egyenlő meningitis szindróma plusz neurológiai 

gócjelenségek. 

5.2.1.2.1. 2.1.2.1. A meningitis szindróma tünetei encephalitisben 

A kifejlődött esetekben már súlyos általános állapotban látjuk a betegeket, majdnem mindig magas lázzal. A 

korai szakban gyakran a fejfájás is jelen van, de később a beteg zavartsága, beszűkült hozzáférhetősége miatt 

erre gyakran nem derül fény. A meningeális izgalmi jelek nem annyira prominensek, mint az akut 

meningitiseknél. A liquorlelettel együtt azonban a menigitis szindróma a legtöbb encephalitis esetében együttáll. 

A liquorban a pleiocytosis általában 100-as nagyságrendű, ritkán számolunk ezres, vagy nagyobb 

fehérvérsejtszámot, és a hyperakut szakban granulocyták is megejelenhetnek. Ha később ezt kontroláljuk, már 

klasszikus serosus (mononucleáris) lesz a sejtkép, vagy néha az is előfordulhat, hogy nagyobb mennyiségű 

vörösvérsejt is megjelenik (utóbbi már az agyvelőgyulladás hemorrhágiás transformációját jelzi). 

A liquor fehérje emelkedése hyperakut szakban 1 g/l közelében is lehet, jellemzőbb azonban a közel normális 

értékű összfehérje szint (vérzés esetén természetesen ugrásszerűen megemelkedik), és a liquorcukor nem 

csökken a plazmacukor szint fele alá. 

5.2.1.2.2. 2.1.2.2. Az encephalitis szindróma gócjelenségei 

Legyakoribb a tudat alterációja. Ez lehet enyhe aluszékonyság, vagy egyre fokozódó hypnoid tudatzavar, ami a 

soporig, vagy akár a comáig mélyül. Máskor éppen az ellenkezőjét észleljük, a beteg nyugtalan; zavarttá, 

agresszívvé válik, vagy nem ritkán akut psychotikus tünetek is megjelenhetnek. 

Gyakran észlelünk epilepsziás tüneteket, ezek is gócjelenségek. Lehetnek egyszerű fokális motoros rohamok az 

egyik végtagon, vagy a test egyik felén, de láthatunk komplex parciális rohamformákat is. A legtöbbször típusos 

grand mal-lal (GM) nyilvánul meg, mely vagy a fokális rosszullétet követi, vagy mindjárt így indul. 

Sokszor találunk hosszúpálya-, vagy lebeny tüneteket; a hemiparesis, és a szenzoros afázia a legtöbbször 

azonosított góctünet. 

A fizikai vizsgálat során azonosított tüneteken túl, az encephalitis gócjelenségei közé soroljuk az EEG-n esetleg 

megjelenő fokális, ritmusos lassúaktivitást, vagy paroxismusokat (PLED), valamint a képalkotó vizsgálatokon 

(CT, MR) az agyállományban látható, gyulladásra utaló denzitás-változásokat, illetve jelzavarokat. 

5.2.2. 2.2. Neuroinfekcióval jelentkező beteg vizsgálata 

5.2.2.1. 2.2.1. Az anamnézis felvétel szempontjai 

A beteg részletes anamnézis felvétele segítségével a betegség dinamikájáról és az esetleges rizikó faktorokkal 

kapcsolatban nyerünk adatokat, ami az epidemiológiai adatokkal együtt az elsődleges etiológiát segít 

körülhatárolni. 

A kérdések ki kell terjedjenek a beteg korábbi betegségeire, a közelmúltban a beteg környezetében zajlott lázas 

megbetegedésekre, vagy a betegen korábban észlelt szisztémás infekció tüneteire. 

Tudnunk kell gyógyszeres (antibiotikum, kemo, steroid, stb) kezeléseiről. Nem maradhatnak ki kérdések a 

szexuális kapcsolatokra, külföldi turistautakra, állatokkal való kontaktusra (harapás, rovarcsípés, rágcsáló, 

madárürülék, stb) veszélyes foglalkozásra, táplákozási szokásokra, koponyasérülésre, vízszerű orrfolyásra 

vonatkozóan. 

Az ilyen, részletes anamnézis ismeretének a fontossága, és lényege néhány példán keresztül jól szemléltethető: 

1. A betegtől megtudjuk, hogy gennyes mastoiditissel kezelik. Most magas lázzal, fejfájással jelentkezik, 

tarkókötöttségsége van, és a liquorban ezres granulocytás pleiocytosis. Meningitis szindróma, bakteriális 

fülészeti betegséggel, és gennyel a liquorban nagy valószínűséggel egyenlő pneumococcus meningitis. 
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2. Több mint 1 hónapja tartó progresszív betegségtörténet, rossz higiénia viszonyok között élő, alkoholista, 

alultáplált beteg esetén a liquor pleiocytosis alapján fel kell hogy merüljön a tbc-s meningitis, esetleg 

cryptococcus meningitis (az anamnézisből kiderülhetnek a korábbi lázas periódusok, a fokozódó elesettség, 

intermittáló fejfájással, fokozatosan megjelenő és progrediáló agyidegkárosodás tüneteivel, kábasággal, 

meglassultsággal). 

3. Nyáron, kullamcsipés után jelennek meg a meningitises tünetek. Kullancs vírussal történhetett a fertőződés, 

esetleg Lyme meningitisről lehet még szó. 

4. Szubakutan kezdődő encephalitis szindrómával jelentkezik a beteg, néhány nappal egy Földközi tenger menti 

utazásról való hazatérte után. Ott a hatóságok Nyugat Nílusi Vírus járványt emlegettek, és a beteget meg is 

csípték a szúnyogok. Célzottan tudunk vírus szerológiát kérni a kórokozó azonosítására. 

5.2.2.2. 2.2.2. A fizikális vizsgálat iránya 

Keressük a meningitises triászt. Fejfájós betegnél megmérjük a lázat. Megvizsgáljuk a menigeális irritáció jeleit. 

Figyeljük a tudat állapotát. 

Megtapintjuk a nyirokcsomókat, illetve rossz, elesett általános állapotú betegnél otitis/mastoid gyulladásra vagy 

tüdőgyulladásra utaló jeleket keresünk, ha gennyes meningitis a gyanúnk. 

A kültakaró vizsgálata során jellegzetes bőrtünetekre vadászunk, petechia, purpura a bőrön meningococcus 

infekciót jelenthet, míg a morbilliform kiütések megnagyobbodott nyirokcsomókkal CMV, EBV fertőzésre. 

Vesiculák megjelenése dermatómás eloszlásban VZV-ra, genitálisan HSV2-re utal. (KÉP001) 

7.22. ábra - 1. ábra: Bőrtünetek neuroinfekciókban 
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A szív felett zörejt keresünk, a perifériás erek felett embolizációs jeleket – szubakut bakteriális endocarditisre 

gyanakodva. 

Neurológiai gócjeleket keresünk: motoros agyideg paresisek az agyidegi gyökök gennyes exudációjára utalnak. 

Krónikusan kialakuló agyideg tünetek a basalis agyhártyák tbc-jére, gombás infiltrációjára lehet jellemző. A 

fokális (pl. hemi jellegű sensomotoros, vagy atactiform) tünetek: encephalitist, tályogot, vagy a gennyes 

meningeális gyulladásnak az agyi szövetekbe, kéregbe történő propagációját jelentheti. 

Az epilepszia észlelése: Herpes simplex encephalitist, vagy gennyes meningitishez táruló toxicus neuronális 

károsodást, agyoedemát feltételez. 

Külön figyelemmel keressünk atipiákat, a fizikális vizsgálat során: 

Ha hiányzik a láz: antibiotikummal előkezelt, vagy immunszupprimált beteget jelenthet. 

Ha hiányzik a meningeális izgalmi jel: idős korban, vagy súlyos alapbetegség (máj, vese, cukor) esetén akár 

gennyes meningitisben sem jelenik meg következetesen. Serosus meningitisekben, krónikus meningitisekben 

lehet diszkrét megjelenésű, vagy ki sem váltható. 

Comatosus betegben is teljesen hiányozhat. 

5.2.2.3. 2.2.3. Diagnosztikai algoritmus 

Neuroinfekció gyanújával észlelt betegnél a diagnózis alapelvei közül az első és legfontosabb a gyorsaság! 

Sürgető feladat a diagnózishoz jutás, a minél korábban megkezdett kezelés drámai módon csökkentheti ezen 

betegségek rossz mortalitási és morbiditási valószínűségét. 

A diagnosztikai lépéseink elsődleges célja, hogy eldöntsük, van-e a betegnek kezelhető neuroinfekciója. A 

konkrét kérdésünk ez: Van-e gyanú arra, hogy a betegnek 

1. gennyes meningitise van? 

2. akut encephalitise van? 

3. tbc-s meningitise van? 

5.2.2.3.1. 2.2.3.1. Diagnosztikai lépések, ha gennyes meningitis gyanúja merült fel. 

A liquor vizsgálat legyen az első! - ha a fizikális vizsgálat során nem merült fel a beékelődés veszélye, nem volt 

fokális tünet, és nem volt tudatzavar. 

Elsőként választani a CT vizsgálatot felesleges időveszteség, de beékelődés veszélye esetén mégis életmentő! 

A liquorból szükséges (elengedhetetlen) tesztek: nyomásmérés, sejt számlálás, minőségi fehérvérsejtkép, 

összfehérje, cukor, Gram teszt, antigén gyorsteszt (Latex), tenyésztés, antibiotikus érzékenység. 

Gennyes meningitisben: magas a liquornyomás, 1000-10000/3 sejtszám, neutrofilek dominanciájával, magas 

összfehérje, alacsony cukor, Gram festés, gyorsteszt: Pneumococcus, Meningococcus. 

Atípiát jelent az 1000-nél alacsonyabb liquor sejtszám. Ha ez magas fehérje és alacsony glukóz szintekkel 

együtt észlehető, és a beteg anamnézisében antibiotikus kezelés szerepel, az elkent bakteriális meningitist 

valószínűsít. 

Alacsony sejtszám az egyébként gennyes liquorképben utalhat még immundeficienciára, és a meningitis rossz 

prognózisát szokta jelenteni. 

Szintén atípiás a Listeria infekció sejtképe, néha lymphocytás hangsúlyú a pleiocytosis – mindig gondolni kell 

rá idős betegeknél; gram festéssel, és tenyésztéssel általában azonosítható a kórokozó. 

Labor tesztek a vérből: fvs szám (nincs-e balratolt vérkép), ionok, cukor, máj-, vesefunkciók, alvadási 

parameterek, thrombocitaszám, CRP, valamint a fibrinogen degradáció ellenőrzése meningococcus, DIC 

gyanújakor. Haemokultúrára is mindig szükség van! 
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CT/MR: segít az Lp előtt, ha góctünet van, vagy ha az intracranialis nyomás magas. 

Lp után akkor kérünk képalkotó vizsgálatot, ha a parasinusok, mastoid gennyedésre vagy törésre van gyanú, 

illetve a kórlefolyás során abscessus, hydrocephalus, sinusthrombozis gyanúja merül fel. 

Sebészet/fülészet konzultáció szükséges ha paranasalis, vagy mastoid gyulladás, abscessus, illetve 

koponyasérülés gyanítható. Esetleges shunt reviziójára is szükség lehet. 

5.2.2.3.2. 2.2.3.2. Diagnosztikus lépések, ha encephalisre gyanakodunk 

Ha encephalitis szindróma gyanújával állunk szemben az első lépés a fizikális vizsgálat után a laboratóriumi 

mintavétel; kizárandó minden olyan metabolikus zavart, ami a tudat alterációját, zavartságot magyarázná (ionok, 

glukóz, ammónia, máj enzimek, és vesefunkciók) 

A liquor vizsgálata itt is kulcsfontosságú, ha lymphocytás pleiocytosist (100-1000sejt/ul) és mérsékelt fehérje 

emelkedést látunk, az megerősíti az encephalitis szindróma fennállását. Ha granulocytás túlsúlyt észlelünk, ami 

hyperakut encephalitisben is előfordulhat, a bakteriális eredetet még fenn kell tartanunk a differenciál 

diagnosztikához, és gram festés, bakterológiai tesztek (Latex agglutináció), tenyésztések is induljanak. 

CT vagy MR feltétlenül szükéges, célszerű lenne még a lumbálpunkció előtt (hiszen góctünet vannak!). Ez 

egyeben segít kizárni az egyéb (például tumoros, cerebrovascularis léziókat, abseccusokat, toxoplasma) gócokat. 

Az MR érzékenyebb és előbb jelzi a temporális fókuszú gyulladást, mint a CT, és jellegzetesenk tartjuk T2 

léziók megjelenését a temporalis lebeny medialis részén, esetleg az alsó frontális vidéken. 

EEG-t is kell szerveznünk, és nem csak ha epilepsziás jelenségeket mutat a beteg. Az encephalitis miatt gyakran 

látunk ritmusos lassulást, mely lehet diffúz, vagy mint HSV encephalitisben fokális lassulást, vagy sokszor 

paroxismusokat (PLED). 

A herpes simplex virusát azonosítani lehet kvantitativ PCR-ral, illetve végszükség esetén agybiosziával (az 

eredménnyel nem szabad megvárni a kezelést) 

5.2.2.3.3. 2.2.3.3. Diagnosztikus lépések krónikus meningitis gyanújakor 

Ha meningitis szindrómát észlelünk olyan betegnél, akinél a tünetek hullámzó formában, vagy lassan alakulnak 

ki, először meningitis tuberculosára kell gondolni. 

Labortesztek szükségesek a vérből, és fontos a tüdő és csontok (csigolyák) radiológiai vizsgálata esetleges aktív 

tüdő-, vagy csont tuberculosis irányában. 

A döntő a liquor vizsgálata lehet. Mérsékelt, vegyes pleiocytosis (100-as mononuclearis és polymorhponuclearis 

sejtek), magas összefehérjeszint (1g/l felett), és alacsony liquor/-vér cukor hányados (0.4 alatt) fel kell vesse 

komolyan a gyanút. Gram mellett Ziehl-Nielsen festést is kell alkalmaznunk az liquor üledékén, és 

mycobacterium tenyésztést kell kérni. A tenyésztési idő sajnos nagyon hosszú, a diagnózis (és a kezelés) nem 

várhat addig. 

A differenciálás szempontjából leginkább szóbajövő crytococcus meningitisre, és szifiliszre kérünk célzott 

mikrobilológiai és serológiai vizsgálatokat. Parazitás fertőzésre a vér eosinophyliája utalhat. 

Képalkotó vizsgálattól a meninxeken és agyidegek gyökein megvastagodást, és kontrasztanyag halmozást 

várunk, illetve liquor elfolyási akadály jeleit keresünk. Az MR az esetleges encephalitises, vagy myelitises 

komponenseket is megtalálja. 

AIDS-re is kell tesztelni mindenkit, akinél krónikus neuroinfekcióval, atipiával találkozunk, ritka 

kórokozóval történt infekcióra gyanakodunk. 

5.2.3. 2.3. A neuroinfekciók kezelési alapelvei 

5.2.3.1. 2.3.1. Ha gennyes meningitisre gyanakszunk 

Első észleléskor ha shock, hypotenzió áll fenn, iv. folyadékpótlás, sokktalanítás induljon. Tudatzavar esetén a 

légutak biztosítása az elsődleges, de stabil állapotú betegnél is fontos a vénabiztosítás, O2 inhaláció. Epilepsiás 

görcsök esetén diazepam, clonazepam (valproát) adandó. Azonnali szállítást kell szervezni sürgősségi osztályra, 
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vagy neurológiai akut ellátó részlegre. Az első intézeti teendők: az anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat után, 

a meningitises szindróma felállítása lumbálpunkcióval. 

5.2.3.1.1. 2.3.1.1. Ha lumbálpunkció nem lehetséges 

Ha nem sikerül a lumbálpunkció, például technikai okból, vagy nem végezhetjük el, mert neurológiai góc, vagy 

intracraniális nyomásfokozódás tüneteit észleljük, 

azonnali (tapasztalati) antibiotikus terápiát kell kezdeni! 

Az első antibiotikum dózisa után CT-t kérünk. Ha az negatív, történjen meg a lumbálpunkció. 

5.2.3.1.2. 2.3.1.2. Ha a liquorban gennyes a sejtkép 

Ezres granulocytás pleiocytosis, magas összfehérje, alacsony liquorcukor együttes esetén, ha a gram festés, és a 

bakteriális antigén gyorsteszt is pozitív, akut bakteriális meningitis áll fenn, és 

azonnali antibiotikus terápiát (tapasztalati) kell kezdeni! 

A tenyésztés, és a rezisztencia vizsgálat azért nem maradhat el! 

5.2.3.1.3. 2.3.1.3. Ha a liquorban serosus sejtképet találunk 

Lymphocytás sejtszaporulatot találunk a liquorban, normál glukózzal, és a gramfestés is negatív akkor 

aszeptikus a meningitis, és további differenciál diagnosztikai lépések szükségesek akut virusos meningitis vagy 

encephalitis, elkent bakteriális, vagy krónikus gyulladás irányába. 

Típusos virális meningitis esetén supportív kezelés elegendő. 

7.23. ábra - 2. ábra: Gennyes liquorkép/Serosus liquorkép 
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5.2.3.1.4. 2.3.1.4. A tapasztalati (kórokozó pontos ismerete nélkül alkalmazott) antibiotikus 
terápia 
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A gyógyszer kiválasztás több tényező függvénye. Legyen széles spetrumú, fedje le a szóba jövő leggyakoribb 

kórokozókat, és érjen el elég magas koncentrációt a liquorban (kis molekula méret, jó lipid oldhatóság, alacsony 

pH). 

Egy harmadik generációs cefalosporin mindenképpen legyen köztük. Ha később rezisztencia derül ki a 

cephalosporinra, akkor a vér-liquor gátat jól penetráló szerek közül a carbapenem, fluoroquinolon, rifampin jön 

még szóba. 

Általában a vakon választandó konbináció a Ceftriaxone (Rocephin) +Vancomycin 

Immunsupprimált betegnél helyesebb a hármas konbináció: Ceftazimide (Fortum)+Vancomycin+Ampicillin 

Ha Gram festéskor gram pozitív vagy negatív pálcákat látunk, váltsunk a biztosabb Ampicillin+ Ceftriaxone 

(Rocephin)+Gentamycin hármasra. (KÉP007 és KÉP 008) 

Ha végül azonosítottuk a kórokozót, a tenyésztés, és érzékenység szerint pontosabban módosítható a 

gyógyszerelés. 

A leggyakoribb kórokozókra használandó gyógyszereket, alkalmazási idejűket, valamint a szokásos 

dozírozásukat táblázatban összegeztük. (KÉP007 és KÉP 008) 

7.9. táblázat - 3. táblázat (KÉP008): Szokásos/szükséges gyógyszeradagok átlagos 

testsúlyú betegnél, meningitisben 
 

GYÓGYSZER ADAGOLÁS 

Rocephine 2 x 2 g 

Vancomycin 2 x 750-1000 mg 

Meronem 3 x 1 g 

Ampicillin 4 x 3 g 

Gentamycin 160-240 mg 

Fortum 3 x 2 g 

5.2.3.1.5. 2.3.1.5. Steroid alkalmazása 

Ellentmondó adatok állnak rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a steroidoknak van-e szignifikáns hatásuk a 

mortalitásra, morbiditásra. A gennyes meningitisben az esetek legnagyobb részében jól körülhatárolhatók a 

kórokozó baktériumok köre, ismerjük az általános rezisztenciájukat, és jól bevált empirikus terápiát tudunk 

alkalmazni. 

Erről az oldalról nézve nyilvánvalóan előnyös lehet a steroid adása; úgy mérsékli a tünetek drámai alakulásáért 

felelős gyulladásos pathológiai lépéseket, hogy közben nem fenyegeti a beteget azzal, hogy a kórokozó egy nem 

megfelelően célzott antimikróbás kezelés híján szepszisig progrediál. 

Az ellene szóló érvek egyike éppen az, hogy ha nem ismerjük biztosan a kórokozót, vagyis ami éppen az 

empirikusan alkalmazott kezelés első adagjánál a helyzet, a steroid adásával esetleg kockáztatjuk, hogy nem 

megfelelő gyógyszeres védelem mellett a steroiddal immunszupressziót váltunk ki (tbc, gomba, vírusok). 

A másik, steroid kezelés ellen szóló érv, hogy vér-liquor gát áteresztésének javításával csökkenti az 

antibiotikumok központi idegrendszerbe való bejutását. 

5.2.3.1.6. 2.3.1.6. Vakcináció, profilaxis 

Léteznek a gennyes meningitist okozó pneumococcus, és meningococcus törzsek ellen védőoltások, így a 

veszélyeztetett populáció oltásával ezeknek a súlyos fertőzéseknek a száma is csökken. 

Meningococcus meningitises beteggel kontaktusba került személyeket profilaxisban szükséges részesíteni 2 

napig 2x600 mg rifampicinnel. Alternatívaként egy adag 250 mg im. Rocephine, vagy 500mg ciprofloxacin 

adásával. 
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5.2.3.2. 2.3.2. Ha akut aszeptikus meningitist találunk, és virusos eredet a legvalószínűbb 

A vírusos meningitisek jóindulatú, gyorsan, spontán gyógyuló betegségek. 

Immunstatusában gátolt beteg esetén HSV, CMV meningitisben acyclovir/gancyclovir adása szóbajön. 

Ha elkent gennyes bakteriális meningitis gyanúja az anamnézis és a liquorkép alaján mégis felvetődik, 

azonnali (tapasztalati) antibiotikus terápiát kell kezdeni! 

5.2.3.3. 2.3.3. Krónikus meningitis esetén 

Krónikus meningitis szindróma, a megfelelő liquor lelettel együtt sürgősen kezelendő progresszív fertőzésre 

utal, és a kezelés késleltetése a beteg halálát, vagy súlyos állapotát, maradvánnyal való gyógyulását okozhatja. 

5.2.3.3.1. 2.3.3.1. Tuberculosis gyanúja 

Ha a klinikai kép és liquorlelet alapján a TBC-s meningitis gyanúja felmerül 

mindjárt kombinált antituberculoticus kezelést kell beállítani! 

A megfelelő kombináció az isonizaid, pyrazinamide, rifampicinnel hármast jelenti. A dózisok a tüdő tbc-ben 

alkalmazottakkal legyenek egyezők, és a kezelés legalább 1 évig tartson, hacsak közben a tenyésztési és 

serológiai leletek más fertőző ágenst nem találtak, vagy kizárták a mycobaktérium infekciót. 

5.2.3.3.2. 2.3.3.2. Cryptococcus meningitisben 

A liquorból való igazolása után Amphoterinin B (napi 1 mg/kg) és flucytosine (napi 100 mg/kg) adunk 4 hétig. 

Ha 2 hét múlva az Lp már steril, fluconazole (napi 400mg) fenntartó kezelés 2 hónapig. 

Candidiasis esetén ugyanez a gyógyszeres protokoll használható, de általában 4 hetes kezelés elegendő. 

5.2.3.3.3. 2.3.3.3. Spirocheta fertőzés esetén 

A szifiliszben nagy dózisú penicillin G-t adunk intravénásan 2 hétig, majd az ismételt liquorlelettől függően 

hosszas intramuscularis Penicillinnel folytatjuk. 

Lyme kórhoz társuló meningitist intravénás Rocephine-nel kezelünk napi 2g dózisban 2 hétig. Doxycyclin napi 

200mg adagban, 1 hónapig történő alkalmazása is megfelelő. 

5.2.3.4. 2.3.4. Ha encephalitisre gyanakszunk 

A legvalószínűbb ok akut encephalitis szindróma megjelenéskor az Herpes simplex-1 által okozott encephalitis. 

Nyáron ugyan a kullancsot vektorként használó vírus (KEV) okozta infekció is előfordul, és a betegek általában 

emlékeznek is a kullancscsípésre. Azonban az akut encephalitis kórfolyamatot mindaddig HSV-1 encephalitinek 

kell tartani, amíg egyértelmű klinikai, virológiai, serológiai, mikrobiológiai (PCR) leletek nem zárják azt ki. 

Ezt a protokollt már csak azért is elterjedten használják, mert a herpes infekció az egyetlen amit gyógyszeresen 

tudunk kezelni. 

Ha krónikusan jelentkező encephalitis hátterében toxoplasmosis igazolódik (képalkotó és liquorlelet), 

immunitásában károsodott szervezetet kell feltételeznünk, és ha nincs nyilvánvaló ok, a kezelés megkezdésével 

párhuzamosan HIV irányában is tesztelnünk kell a beteget. 

Ha a HSV legkisebb gyanúja felmerül (encepalitis szindróma, gócjelekkel, vagy ha epilepsia, zavartság, 

tudatalteráció észlehető, és/vagy ha az EEG, CT/MR lelet gyanús) az acyclovir kezelést azonnal indítani 

kell! (10mg/tskg) naponta 3x infúzióban, 2 hétig. 

5.3. 3. A neuroinfekciók tételes áttekintése 

5.3.1. 3.1. Akut gennyes meningitisek 
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A klasszikus meningitis szindróma képében jelentkező betegség, súlyos állapotot jelent, és már a gyanúja is 

sürgős teendőket indikál. És elkülönítendők! 

A liquorban granulocyták, magas összfehérje, alacsony cukor, és a mikrobiológiai vizsgálatok (bakteriális 

antigén gyorsteszt, és/vagy a tenyésztés) azonosítják a patogén ágenst. A betegséget ettől kezdve a kórokozóról 

nevezzük el, és ennek megfelelően célzottan kezeljük, a specifikus diagnózis előtt empirikus terápiát adunk. 

5.3.1.1. 3.1.1. Pneumoncoccus meningitis 

A Streptococcus pneumoniae egy gram-pozitív coccus, a bakteriális meningitisek leggyakoribb kórokozója. 

Haematogén szóródás révén bacteraemia jön létre, majd a plexus chorioideuson keresztül a subarachoideális 

térbe jut. Alternatív lehetőség, hogy az orrmelléküregek, vagy mastoid sejtek lokális gennyedéséből direkt 

módon terjed rá a meninixekre. 

Kockázati tényezőt jelent az idős kor, a máj-, vesebetegségek, a diabetes mellitus, az alkoholizmus, a 

táplálkozási hiány, a steroid kezelés és a koponyasérülés. 

A halálozás még ma is 20%. 

5.3.1.2. 3.1.2. Meningococcus meningitis 

A Neisseria meningitidis, egy gram-negativ diplococcus, cseppfertőzéssel, emberről emberre terjed. A 

subarachnoideális térbe jutás útja: a nasopharynxban, vagy a felső légútak epitheljén szaporodik, innen 

bakterémiával jut el az idegrendszerbe. 

Veszélynek, akár járványnak van kitéve a tömegben, zsúfolt helyen élő fiatal korosztály, kockázati tényezőnek 

számít még a megelőző légúti virális infekció, a dohányzás, és a steroidok alkalmazása is. 

Kontakt személyeket antibiotikus profilaxisban kell részesíteni! 

Halálozási mutatója kedvezőbb, mint a pneumococcusnál, de itt is 5% körül van. 

5.3.1.3. 3.1.3. Listeria meningitis 

A Listeria monocytogenes, gram-pozitív bacillus, ritkán okoz fertőzést, de általában súlyos a lefolyás. 

Szennyezett táplálékkal jut a szervezetbe (zöldség, tej, sajt, hús) 

Legveszélyeztetettebbek az idősek, és a terhesek, valamint az immunszupprimáltak. 

Hajlamosító co-morbiditás a cirrhosis, uraemia, és a diabetes mellitus. 

A halálozási statisztikák rettenetesek: több mint 25% a mortalitás. 

5.3.1.4. 3.1.4. Staphylococcus meningitis 

A Staphylococcus aureus egy gram pozitív coccus, a normál bőrflóra tagja, de staphylococcus endocarditis, és 

koponyasérülések (vagy koponyaműtétek) kapcsán pathogénné válhat. 

5.3.1.5. 3.1.5. Gram negatív baktériumok által okozott meningitis 

Az Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, és a Pseudomonas aeroginosa elvéteve okoz meningitist, extrem 

bacteraemia kell hozzá, és nagyon leromlott állapotú beteg, illetve súlyos immunszuppresszió. 

A halálozás rendkívül magas, közelíti az 50%-ot. 

5.3.1.6. 3.1.6. Antibiotikummal előkezelt bakteriális meningitis 

Különös figyelemmel kell lennünk erre a kórformára; a klinikai megjelenés és a liquor leletek atípiája esetén 

mindig gondoljunk rá (antibiotikus szedése a kórelőzményben!). Ha nem kerül diagnosztizálásra, kezelés nélkül 

nagyon magas lehet a morbiditás/mortalitás. 
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A fent sorolt kórokozók bármelyike okozhatja, de a részlegesen visszanyerhető mikrobiológiai adatok szerint itt 

is a pneumococcus szerepel, mint a leggyakoribb patogén. 

5.3.2. 3.2. Akut aszeptikus meningitisek 

A meningitis szindróma tünetei kevésbé drámaiak, vagy csak részlegesek, a liquorban lymphocytás pleiocytosis, 

közel normális fehérje, és glukóz szintekkel. 

5.3.2.1. 3.2.1. Vírus meningitisek 

Kedvező lefolyású betegség, az esetek nagy többségében enterovírusok okozzák 

Figyeljünk esetleges atípiára, szokatlan tünetekre; például góctünet, vagy epilepszia megjelenése encephalitisre 

utal, immunszuppressziv állapot pedig meningitist ritkábban okozó vírustörzsek előtérbe kerülését valószínűsiti 

(zoster, cytomegalia!), ami antivirális kezelést indokol. 

5.3.2.2. 3.2.2. Bakterium okozta serosus meningitis 

Az elkent (előkezelt) bakteriális meningitis gyakran aszeptikus formát mutat, és nincs megbízható 

mikrobiológiai diagnózisunk se. Ha gyanút kelt a klinikai-, és liquorkép együttese, valamint az anamnézisben 

antibiotikus kúra szerepel gennyes meningitisként kell kezelni a beteget. 

A Listeria, és a spirocheta fajok akut/szubakut formában jelentkeznek, 100as pleiocytosis limphocytákkal, 

magas fehérje, alacsony cukor. Tenyésztés, és serológiai vizsgálatok segíthetnek a specifikációban. A Listeria 

meningitis rendkívül veszélyes lehet, a spirocheták okozta serosus meningitis az eredményesen kezelhető 

betegségek közé tartozik, ha gondolunk rá, és sikerül a kórokozó azonosítása. 

5.3.3. 3.3. Szubakut, krónikus meningitisek 

Ritka, de veszélyessége okán nagyon fontos kórcsoportja ez a neuroifekcióknak. Ráadásul a szegénység és az 

AIDS terjedésével az előfordulási gyakoriságuk is várhatóan nőni fog. 

Hullámzóan vagy lassan kibontakozó meningitis szindrómát látunk progresszív tudatzavarral, agyideg 

tünetekkel, a liquorban 100-as, vagy alacsonyabb pleiocytosissal, magas összfehérje, és alacsony glukóz 

értékkel jellemezhető lelet együttessel. 

A kórokozó a mikróbák széles köréből kerülhet ki. 

5.3.3.1. 3.3.1. Meningitis basilaris tuberculosa 

A Mycobacterium tuberculosis saválló bacillusa emberről emberre cseppfertőzéssel terjed (Földünkön való 

elterjedése nagyon gyakori). A tüdőben szaporodik, majd a nyirokcsomók felé disszeminálódik, végül a 

meninxeket a véráram útján éri el. Itt, subependymálisan metastatikus sajtos tbc-s gócok jelennek meg, 

növekednek, majd megrepednek és a bazális subarachnoideális térbe ürülnek. 

A liquorkép alapján Ziehl-Nielsen festést (KÉP003), és tenyésztést kell kérnünk. A PCR gyorsabb, de nem elég 

érzékeny módszer. Differenciál diagnosztikai bizonytalanság esetén végső választ az agybipopszia adhat. A 

diagnózis felállításáig a kezelés nem várhat, ex juvantibus kombinált antitubertikulum kúrát alkalmazunk, 

prolongálva. 

7.24. ábra - 3. ábra: Mycobaktérium Ziehl-Nielsen 
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5.3.3.2. 3.3.2. Cryptococcus meningitis 

Ez a gombafaj az embert a légutakon keresztül fertőzi meg, gyakran például galambok beszáradt ürülékének 

belélegzésével. Az immunrendszer súlyos károsodásakor haematogén terjedéssel juthat a menixekre, és a tbc-

meningitishez hasonlóan az agyalapi cysternákban okoz garnulomatosus gyulladást. A liquorkép nem 

különíthető el más krónikus meningitisétől, de ha gondolunk rá India ink preparációval a liquorüledékből 

kimutatható (KÉP004). Ha ez negatív serológiai tesztek segítenek. Kezelés a 2.2.3.2. pont alatt. 

7.25. ábra - 4. ábra: Cryptococcusok india ink festéssel 

 

5.3.3.3. 3.3.3. Lyme kórhoz társult meningitis 
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Kullancscsípéssel kerül a spirocheták közé tartotozó Borrelia burgdorferi az emberbe, ha nem is mindig 

emlékszik erre a páciens. Az első tünet jellemzően a migráló erythema, mely az esetek többségében spontán 

meggyógyul. Ha a borreliák disseminatiója mégis elindul, akkor hetekkel a bőrtünetek után a savós hártyákat is 

megfertőz, így alakulhat ki arthritis, pericarditis, meningitis. Utóbbi tünetei hullámzóan, szubakutan fejlődnek; 

fejfájás, fáradékonyság, aluszékonyság a vezető panasz, jelentkezhetnek a perifériás idegek, gyökök tünetei, 

például perifériás facialis paresis, vagy meningoradiculitis (Bannwart szindróma) formájában. A klasszikus 

meningeális izgalmi jelek hiányozhatnak. A liquor serosus gyulladást mutat, a glukóz alacsony. A diagnózist 

intratekálisan szintetizált borrelia specifikus immunglobulin jelenlétével igazolhatjuk (OGP) Kezelését a 2.3.3.3. 

pont alatt ismertettük. 

5.3.3.4. 3.3.4. Szifiliszes meningitis 

Ez a spirocheta faj, a Treponema pallidum, szexuális úton terjed az emberek között. Az infekció elsődleges 

fázisában a meninxek érintettsége klasszikus akut/szubakut aszeptikus meningitisben jelentkezik, többnyire 

spontán meggyógyul. Több éves latenciával jelentkezik meningovascularis fázis, a subarachoideális térbe jutott 

kórokozók, illetve az általuk kiváltott immunreakciók krónikus meningitist hozhatnak létre, alacsony 

lymphocytás pleiocytosis, magas összefehérje, alacsony glukóz lelet együttessel a liquorban. 

A diagnózis serológiai vizsgálatokon, VDRL, TPHA teszteken, illetve ezek negativitása esetén a szenzitívabb, 

és specifikusabb FTA absorpciós teszten alapszik. 

A kezelés csak a kórokozókat pusztítja el, az immun-, és vascularis mechanizmusok közvetítette neurológiai 

károsodásokat nem gyógyítja. 

5.3.3.5. 3.3.5. Jó indulatú recidiváló (Mollaret) meningitis 

Mollaret közölte először ezt a ritka kórképet; egy enyhe lefolyású serosus (limphocitás) meningitis lezajlását 

követően, több hónapos, vagy akár több éves tünetmentes periódus után a meningitis szindróma újra és újra 

visszatér. Az esetek nagyobbik részében HSV-2 infekciót lehet igazolni, ritkábban a liquorterek közelében lévő 

dermoid, vagy epidermoid cystára derül fény, máskor viszont semmilyen kórokot nem találunk. 

A betegség jó indulatúan zajlik, terápia nélkül is spontán javul. Acyclovir adása logikus lépés lenne, de sem 

gyógyulás időtartamát, sem a következő meningitis megjelenéséig eltelt időt nem befolyásolja. 

5.3.4. 3.4. Virusencephalitisek 

5.3.4.1. 3.4.1. Herpes simplex encephalitis 

A trigeminus dúcban és/vagy a temporális lebenyben sokszor látens infekciót okozó DNS vírus, a Herpes 

simplex-1, ami vagy helyben való reaktivációja révén, vagy az V. agyidegen keresztül juthat az agyállományba. 

Akut klasszikus encephalitises szindrómát okoz. A betegség tüneteire jellemző a temporális érintettségre utaló 

fokális neurológiai gócjelenségek, a tudat alterációja, és az epileszia. A liquor serosus gyulladása, az MR kép 

(KÉP005), és az EEG alterációk a diagnózis gyanúját megerősítik. Specifikus diagnózishoz azonban csak PCR-

ral, vagy ismételt serológiai (titer emelkedés) vizsgálattal, illetve agybiopsziával juthatunk. Mivel az azonnal 

megkezdett antivirális kezelés lényeges csökkenti a mortalitást, és a morbiditást, a kezeléssel nem szabad 

megvárni a biztos diagnózist. 

7.26. ábra - 5. ábra: HSV-1 encephalitis MR képe 
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5.3.4.2. 3.4.2. Kullancs encephalitis 

Ritka betegség; melegebb időszakban jelentkező meningoecephalitis, amely 1-2 héttel a kullancscsípés után 

kezdődik. A Kullancs Encephalitis Vírus (a flavivirus családból) rövid incubatiós ideje urán viraemia kapcsán 

jut az agyhártyára, illetve az agyvelőbe. 

Klasszikus serosus menigitis képében, vagy encephalomyelitis tünetekkel jelentkezik, serosus liquorképpel. Az 

encephalitis góctünetei alapján a gyulladás többnyire diffúz, néha a temporális lebenyt, máskor az agytörzset, 

vagy a nyaki gerincvelőt érinti. 

Az MRI eltérés ritka, ahogy EEG-n sem látunk fokális jelenségeket. (ezek segítenek a HSV encephalitistől való 

elkülönítésben) 

Ritka a súlyos szövődmény. Nincs specifikus kezelés. Vadászok, erdészek védőoltást kaphatnak. 

5.3.5. 3.5. Agytályog 

Az agytályog (KÉP006) típusosan fejfájással, lázzal, fokális neurológiai tünetekkel jelentkező „gócos” 

encephalitis. A kórokozó általában aerob és anaerob streptococcus, staphylococcus, vagy gram-negatív pálca 

lehet, sokkal ritkábban –immunszupprimált betegben- gombák és paraziták is előfordulhatnak. A kórokozó 
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közvetlen terjedéssel (otitis, mastoiditis, fog-góc, koponyatrauma), vagy haematogén úton (pneumónia, 

endocarditis) jut be az agyállományba. Ha a tályog még nem olvadt be, illetve fallal még nem határolódott el 

teljesen, antibiotikus kezelést alkalmazunk (+metronidazol !), utána műtéti megoldás szükséges (eltávolítás, 

vagy drénezés). 

7.27. ábra - 6. ábra: Agytályog CT-képe 

 

5.3.6. 3.6. Neuro-AIDS és komplikációi 

A HIV fertőzöttek ellátása országos központban történik, ezért jelenleg csupán a napi gyakorlatban hasznos 

adatokkal foglalkozunk. 

Az agy direkt vírusfertőzése szubakut, krónikus encephalitis szindróma képében jelentkezhet, a domináló tünet a 

magatartásváltozás, illetve a kognitív zavar. A tünetcsoport jellegzetessége alapján a folyamatot AIDS dementia 

complexnek nevezik. Ritkán jelent diagnosztikai nehézséget, többnyire már diagnosztizált AIDS-es betegeken 

észlelik. 
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Az AIDS kapcsán, az immunrendszer károsodása következtében számos idegrendszeri infekció jelentkezhet. A 

leggyakrabban éppen olyan fertőzések, amelyeket egészséges emberben alig látunk. AIDS-es betegekben 

Cytomegalovirus, és Toxoplasma fertőzések mellett krónikus meningitisek jelentkeznek (tuberculosis, 

cryptococcus) lényegesen gyakrabban, mint a nem AIDS-esekben, és nem ritkán még azelőtt, hogy a HIV 

fertőződés kiderült volna. 

Emiatt ismételten hangsúlyozni kell, hogy ritka, szokatlan idegrendszeri infekciók esetén a HIV irányába való 

tesztelés alapvető fontosságú. A diagnózis képalkotó és serológiai (és PCR) vizsgálatokon alapul. 

5.3.7. Tesztkérdések 

A. AKUT GENNYES MENINGITIS 

B. AKUT ASZEPTIKUS MENINGITIS 

C. MINDKETTŐ 

D. EGYIK SE 

1. Súlyos, életveszélyes betegség 

2. Leggyakoribb kórokozója a Herpes víruscsaládból kerül ki 

3. A mastoid gennyes folyamata lehet a primer fertőző góc 

4. Diagnózisának felállításában a liquor vizsgáltnak nincs jelentős szerepe 

5. Járványszerűen is megjelenhet 

6. Immundeficiens állapotú betegben megjelenésének nagyobb esélye van 

7. A kombinált, nagy dózisú antimikróbás kezelést mielőbbi el kell indítani 

A. HERPES SIMPLEX ENCEPHALITIS 

B. MENINGITIS BASILARIS TUBERCULOSA 

C. MINDKETTŐ 

D. EGYIK SE 

1. Fertőző betegség, emberről-emberre terjed 

2. Életet veszélyeztető betegség, specifikus kezelés nélkül a halálozási mutató 50% feletti 

3. Lassan-hullámzóan, krónikusan fejlődnek ki a tünetek 

4. Liquor-, képalkotó-, és mikrobiológiai vizsgálatok egyaránt szükségesek a diagnózishoz 

5. Kezelése sürgető, amit még a diagnózis biztos felállítása előtt meg kell kezdeni 

6. Jellemzően temporális góctüneteket produkál 

7. Az AIDS terjedésével előfordulásának gyakorisága várhatóan megnő 

8. Kórokozója állatokból (ízeltlábúak, madarak, emlősök) kerül az emberbe 

Felhasznált irodalom 

Gergely L. Orvosi mikrobiológia Alliter 2003. 

Barakonyi I, Szántó J, Nikl J. Liquor citodiagnosztika a klinikai gyakorlatban. ISPITA, ZmK, Zalaegerszeg, 

1993. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1614  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Komoly S: Neuroinfektológia In.Gyakorlati neurológia és neuroanatomia, szerk. Komoly S, Palkovits M. 259. 

Medicina 2010. 

Bors L., Komoly S: Liquordiagnosztika. In.Gyakorlati neurológia és neuroanatomia, szerk. Komoly S, Palkovits 

M. 300 Medicina 2010 

Thomas KE: The diagnostic accuracy of Kernig’s Brudzinski’s signs in adults with suspected meningitis. Clin 

Inf Dis 35:46. 2002. 

Adams and Victor’s Principles of Neurology. McGraw-Hill, 2009. 

Cassady KA, Whitley RJ. Pathogenesis and Pathophysiology of Viral Infections of the CNS. In.Infections of the 

CNS ed. Scheld WM, Whitley RJ, Durak DT Lippincott-Raven 1997 

Hutchinson CM et al.Syphilis in adults MedClin NorthAm 74.1990. 

Nudelman Y, Tunkel AR. Bacterial meningitis: epidemiology, pathogenesis and management 

update.Drugs.69:2577 2009 

Shaw JE, Pasipanodya JG, Gumbo T. Meningeal tuberculosis: high long-term mortality despite standard 

therapy. Medicine (Baltimore).89:189 2010. 

Whitley RJ. Herpes simplex encephalitis: adolescents and adults. Antiviral Res. 71:141 2006. 

Manji H, Miller R. The neurology of HIV infection. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 75 Suppl 1:29 2004 

6. 7.f. Idegrendszeri daganatos betegségek. – Kovács 
Bernadett [Szakmai lektor: Fekete Gábor] 

6.1. 1. Epidemiológia 

A rosszindulatú daganatos megbetegedéseket tekintve, az idegrendszeri tumorok azoknak csupán 2 %-át teszik 

ki. Az idegrendszeri daganatok incidenciája, azaz új esetek száma egy év alatt, 100 000 főre vetítve, 2,8 a 

férfiaknál és 2 a nőknél. 

Megfigyelhető az idegrendszeri daganatok esetében bizonyos heterogenitás, tekintetben véve kort, a nemet, a 

földrajzi elhelyezkedést. Kor tekintetében két csoport a legveszélyeztetettebb. A gyermekek, illetve a felnőttek 

45 és 70 éves kor között, nem tekintetében egyértelműen a férfiaknál gyakoribb az előfordulás, mégpedig a 

fehérbőrű férfiaknál. Továbbá fejlett országokban magasabb az idegrendszeri daganatos megbetegedések száma, 

mint a fejlődő országokban. 

Fontos jellemzője az idegrendszeri daganatoknak, hogy bizonyos szövettani típusok megjelenése jellemző a 

korra, nemre. Gyermekkorban például a leggyakrabban előforduló szövettani típusok a medulloblastoma, illetve 

az alacsony malignitású glioma, felnőttkorban pedig a magas malignitású gliómák és meningeomák megjelenése 

a jellemző. Előbbi inkább férfiaknál, utóbbi nőknél a gyakoribb. 

Szövettani típus tekintetében a neuroepithelialis daganatok előfordulása a leggyakoribb (60%), aztán 

következnek az agyhártya eredetűek (28 %), majd az agyidegekből, perifériás idegekből származók következnek 

(7-8 %) a sorban, végül a primer agyi lymphomák és csírasejtes daganatok (4 % és 1 %). 

Malignus megbetegedéseknél elengedhetetlen, hogy a túlélésről szót ejtsünk. Magas malignitású glioma, 

glioblastoma (Gr.IV) esetén az öt éves túlélés csupán 3,3 %, azonban az megegyező szövettani eredetű, de 

alacsonyabb gradusú tumor, mint például az anaplasticus astrocytoma (Gr.III.) esetén 40 %-os, pilocytás 

astrocytoma (Gr.I) esetén 70 %-os az öt éves túlélési arány. Medulloblastoma (Gr.IV) kapcsán 62 %-os, 

meningeomák (Gr. I./II./III.) esetén 67 %-os öt éves túlélésről számolhatunk be. 

6.2. 2. Etiológia 

Az idegrendszeri daganatok etiológiája, a molekuláris biológia és genetika ütemes fejlődése ellenére, még ma 

sem tisztázott. Számos hiba került felfedezésre az idegrendszeri tumorok genetikai állományban, azonban a kép 
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nem teljes. A kiindulópont itt is, mint minden más daganat esetében, a tumorképződés általános jellemzői kell, 

hogy legyenek, ide értve a sejtciklus/sejthalál szabályozásának hibáit, a DNS repair hibáit, az onkogén 

aktivációt, tumor suppressor gén inaktivációt, epigenetikus változásokat, vagy a kromoszómadeléciókat. 

Nem szabad megfeledkeznünk a környezeti hatásokról, az örökletes tényezőkről, vagy az immunszuppresszióról 

sem. Mindegyik eset összefüggésbe hozható egyes idegrendszeri daganatok kialakulásával. 

6.2.1. 2.1. Környezeti hatások 

Ilyen környezeti hatás például az ionizáló sugárzás, vagy az elektromágneses erőtér. Mindkettőt összefüggésbe 

hozzák gliomák, meningeomák, acusticus neurinomák kialakulásával. Daganatos megbetegedésben szenvedő 

gyerekeknél, akik a terápia részeként besugárzásban részesültek, az öt éves túlélők közt megfigyelhető volt, 

hogy elsősorban meningeoma, de glioma kialakulása is gyakoribb, mint a besugárzásban nem részesülteknél. 

Emelkedett incidenciát figyeltek meg továbbá meningeoma esetén a Hiroshimát és Nagasakit érintő 

atombombázás túlélőinél is. Újra és újra felmerül, hogy a mobiltelefon használata növeli-e az esélyt 

idegrendszeri daganat kialakulására. A kérdés eldöntetlen, ugyanis folyamatosan születnek közlemények pro és 

kontra. 

6.2.2. 2.2. Örökletes tényezők 

Egyes öröklődő betegségek esetén, melyekhez idegrendszeri daganatok asszociáltak, ismeretesek a 

kromoszómadeléciók, melyek felelőssé tehetők a tumorképződésért. Ilyen a neurofibromatosis 1 és 2, ahol az 

NF1 (17q11) és NF2 (22q12) gének az érintettek, sclerosis tuberosa esetén a TSC1 (9q34) és TSC2 (16q13) 

gének, retinoblastoma kapcsán az RB1 (13q14) gén, vagy Li-Fraumeni szindróma esetén pedig a TP53 (17q13) 

gén deléciója ismeretes. 

Ismeretessé váltak továbbá a humán genom analízise során olyan gének, melyek károsodása predisponál 

gliomaképződésre. Ilyenek az NF1 gén és a p53 gén. Nyilvánvalóan a károsodott gének közt vannak olyanok is, 

melyek a DNS javításáért felelősek. Ide tartozik az MMR (mismatch repair) gén, az XRCC (X-ray cross 

complementary gene) és az MGMT (O6-methylguanidin-DNS methyltranspherase) gén. 

6.2.3. 2.3. Egyéb tényezők 

A folát metabolizmusának zavarai is indukálhatnak gliomaképződést. 

Az immunszuppressziót összefüggésbe hozzák primer agyi lymphomák kialakulásával. Bizonyos interleukinek 

(IL-4, IL-13) szintjének változása szerepet tölthet be glioblastoma kialakulásában. 

Felmerült továbbá, hogy szerepet játszhatnak idegrendszeri daganat kialakulásában az allergia, atópia, különféle 

szisztémás fertőzések, egyes vírusok (polyomavirus, cytomegalovirus, varicella-zoster virus), vagy 

carcinogének, mint például a policiklikus aromás szénhidrogének. Ezek szerepe azonban egyelőre vizsgálatok 

tárgyát képzi, nincsenek meggyőző eredmények. 

6.3. 3. Az idegrendszeri daganatok morfológiai beosztása (WHO-
classification) 

Egy idegrendszeri daganat morfológiájának, azaz szövettani jellemzőinek megismerése, és ezáltal 

malignitásának, grádusának megítélése kulcsfontosságú. Alapkövéül szolgál a terápiának, a prognózisnak, 

vagyis eldönti a beteg sorsát. Segítségünkre lehet az osztályozásban a WHO-klasszifikáció, a helyzet azonban 

nem mindig egyszerű. A neuropathológus időről időre szembe találja magát olyan szövettani 

jellegzetességekkel, melyek nem feleltethetők meg tökéletesen a klasszifikáció által meghatározott 

daganattípusoknak, vagy legalábbis csak részben. Ezt bizonyítja, hogy a klasszifikációt újabb és újabb 

szövettani típusokkal, altípusokkal bővítik. 

Igen nehéz bizonyos esetekben eldönteni, hogy a vizsgált szövetminta mely gradusban sorolható. Előfordulhat, 

hogy a mikroszkópon keresztül jól differenciált sejteket látunk, alacsony sejtmagatípiával, ami grade I-II-es 

tulajdonság, ugyanakkor az egy látómezőbe eső mitózisok száma magas, ami grade III-as jellemző. Beláthatjuk, 

hogy nehéz helyzet, ugyanis a szövettani diagnózison, mint azt már említettük a terápia, illetve a prognózis 

múlik. Természetesen ilyen esetben segítségül hívjuk a klinikumot. Sok esetben a pathológus csupán a 

tumorszövet egy kis darabját kapja vizsgálatra, tehát nem áll módjában áttekinteni a teljes daganatot, ami szintén 
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félrevezető lehet. Ezért lényeges és elengedhetetlen, hogy a daganatos betegekről szóló terápiás döntéseket 

úgynevezett Onko-Team-ek hozzák meg, vagyis sebész, onkológus, sugárterapeuta, pathológus együtt. 

A klasszifikációt napjainkban jelentős fokban segítik az egyes fenotípusok hátterében észlelhető DNS 

károsodások megléte, avagy hiánya is, vagyis a molekuláris biológiai módszerek adta lehetőségek segíthetnek a 

pontosabb besorolásban, ezáltal a terápia megválasztásában, illetve a prognózis megítélésében. 

Vegyük sorra az egyes grádusok szövettani sajátságait. 

Amennyiben igen alacsony proliferációs aktivitást látunk és a sejtek jól differenciáltak, vagyis hasonlatosak 

bizonyos fokban a normál idegszöveti elemekhez, grade I-es típusról van szó. 

Ha infiltratív klinikai viselkedéssel, illetve a rezekciót követően kiújulással szembesülünk, bár a szövettan 

alacsony proliferációs aktivitást mutat, grade II-es típussal van dolgunk. Jellemző erre a típusra, a 

transzformációs hajlam, vagyis átalakulás magasabb malignitású szövettani formává. 

WHO grade III-as típusnál már a malignitás szövettani jellemzőit fedezhetjük fel. Ilyen a sejtmag atípia, az 

élénk mitotikus aktivitás. 

WHO grade IV-es típus esetén magas mitotikus aktivitást találunk, sejtatípia, microvascularis proliferáció, 

necrosis látható, illetve kifejezett a sejtmag atípia. Ezekre a tumorokra jellemző az infiltrativitás, sőt egyes 

típusok craniospinalis szóródást mutathatnak. 

Nézzük át nagyvonalakban, milyen szövettani típusok szerint osztályozza a WHO az idegrendszeri daganatokat, 

hangsúlyozandó, a teljesség igénye nélkül. 

Egy nagy csoportot képeznek a neuroepithelialis tumorok. Ide tarozó altípusok az astrocytaer tumorok (pilocytás 

astrocytoma Gr. I. (1. ábra), diffúz astrocytoma Gr. II. (4. ábra), anaplasticus astrocytoma Gr. III., glioblastoma 

Gr. IV (2. ábra)), az oligodendroglialis tumorok (Gr. II-III. (5. ábra)), az oligoastrocytás tumorok (Gr. II-III.), 

ependymalis tumorok (Gr. I-II-III.), choroid plexus tumorok (Gr. I-II-III (3. ábra)). 

Következő csoport a neuronalis és kevert típusú neuronalis-glialis tumoroké, ide tartozik például a 

ganglioglioma (Gr. I), a gangliocytoma (Gr. I), a centralis és extraventricularis neurocytoma (Gr. II), vagy a 

gerincvelői paraganglioglioma (Gr. I). 

Pinealis tumorok közül grade I-es a pineocytoma, grade IV-es pineoblastoma. 

Az embrionalis tumorok közé tartozik a grade IV-es medulloblastoma és a szintén grade IV-es primitív 

neuroectodermalis tumor, vagyis a PNET. 

További csoportot alkotnak a cranialis és paraspinalis idegek tumorai, ilyenek a schwannoma (Gr.I), a 

neurofibroma (Gr.I), vagy a perineurinoma (Gr.I). 

A meningealis, vagyis agyhártya eredetű tumorok, a meningeomák grade I-II-III-as csoportokba sorolhatók, de 

ide tartozik a haemangiopericytoma (Gr. II) és a haemangioblastoma is (Gr. I). 

A sella turcica környéki tumorok közül, melyek jellemzően grade I-es szövettani jellemzőkkel bírnak, a 

craniopharingeomát (Gr. I) emeljük ki. 

Előfordulhatnak még mesenchymalis (chondroma, chondrosarcoma, osteosarcoma, haemangioma, 

angiosarcoma) és csírasejt eredetű (germinoma, teratoma, choriocarcinoma) tumorok is, illetve primer agyi 

lymphomák. 

Különálló csoportot alkotnak a metastasisok, melyek előfordulhatnak intracranialisan, a mylonhoz asszociáltan, 

illetve a craniumot, gerincoszlopot alkotó csontokban egyaránt. Fontos tudni, hogy a gliális eredetű tumorok 

mellett a leggyakrabban előforduló malignitás a központi idegrendszer tekintetében. Legnagyobb számban 

különböző szövettani típusú tüdődaganatok metastasisa kerül diagnózisra, erre magyarázatot ad az anatómia. 

Előfordulnak továbbá emlő-, prostata-, gastrointestinalis tumorok áttétei, illetve gyakori a melanoma malignum 

metastasis is. 

7.28. ábra - 1. ábra: Pilocytás astrocytoma Gr.I (HE) 
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7.29. ábra - 2. ábra: Glioblastoma multiforme Gr.IV (HE) 
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7.30. ábra - 3. ábra: Choroid plexus papilloma 
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7.31. ábra - 4. ábra: Diffúz astrocytoma Gr.II (HE) 
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7.32. ábra - 5. ábra: Oligodendroglioma Gr.II (HE) 
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6.4. 4. Az idegrendszeri daganatok biológiai viselkedése 

Egy tumor megítélését befolyásolja a makroszkópos megjelenése, lokalizációja, környezetéhez való viszonya is. 

Központi idegrendszeri daganatok esetében a klasszikus TNM beosztás nem alkalmazható a speciális 

tulajdonságok, körülmények miatt. 

Az idegrendszeri daganatok nem metastatizálnak, kevés kivételtől eltekintve, azonban többségük, még az 

alacsonyabb grádusú gliomák is infiltratíve, éles határ nélkül nőnek. 

Egyes daganattípusokhoz típusos lokalizáció köthető, ilyen például a pilocytás astrocytoma gyermekkorban, 

melyre az infratentoriális, vagyis hátsó scala-i megjelenés a jellemző. A pilocytás astrocytoma, mint azt már 

említettük I-es szövettani grádusú, vagyis tulajdonképpen benignus tumor. A hátsó koponyagödri növekedés 

azonban igen nagy problémát jelent, elzárva ugyanis a liquorkeringés útját végzetes intracranialis 

nyomásfokozódást okozhat. Ilyen szemszögből vizsgálva tehát nem nevezhetjük jóindulatúnak a tumort. 

A koponyaűr zárt tér, tehát a tumor növekedése előbb - utóbb intracranialis nyomásfokozódáshoz vezet, 

melynek a vége beékelődés, halál lehet. Ilyen módon minden agydaganat fatális következményekkel járhat, 

oldani kell tehát a koponyaűri nyomásfokozódást, leginkább, ha már annak tüneteit észleljük a betegen. 

6.5. 5. A glialis daganatok molekuláris biológiája 

Központi idegrendszeri daganatok közül a legszélesebb körben a gliomákat kutatták, kutatják molekuláris 

változások tekintetében, tehát a legtöbb információ is ezekről áll rendelkezésre. Glialis daganatok közül is a 
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legnagyobb érdeklődés a glioblastomát (Gr.IV) övezi, érthető módon, hiszen igen malignus tumorról lévén szó, 

minden előrehaladás a tumor viselkedésének megismerésében, megértésében kulcsfontosságú lehet. 

Megkülönböztetünk primer illetve secunder glioblastomát. A primer glioblastoma igen gyorsan progrediál, rövid 

klinikai történet kapcsolódik hozzá, és nincs semmilyen arra utaló jel, hogy egy kevésbé malignus daganatból 

transzformálódott volna. 

Secunder glioblastoma esetén kevésbé gyors progressziót találunk, némileg elhúzódó klinikai történettel. A IV-

es gradusú tumor pedig egy szövettanilag kevésbé malignus formából alakult ki. 

Szövettani vizsgálattal nehézségekbe ütközhet a két típus elkülönítése, ugyanis nem mindig kerül alacsony 

gradusú jellemzőket mutató szövetrész a patológushoz. A megkülönböztetés viszont fontos, hiszen a primer 

típusú glioblastoma rosszabb prognózissal bír. Segítségünkre lehet a molekuláris háttér vizsgálata. Mára ismert 

tény, hogy időrendben eltérő az egyes genetikai defektusok kialakulása a két típus esetén. Nézzünk néhányat, a 

teljesség igénye nélkül. 

A TP53 tumor szuppresszor gén mutációja már a low grade gliomák 59 % - ban jelen van, illetve a secunder 

glioblastomák 65 % - ban, azonban a primer tumorok esetében csupán 28 % - ban mutatható ki. 

Az EGFR (epithelialis növekedési faktor receptor) gén amplifikációja primer glioblastoma esetén 40 %-ban van 

jelen, secunder esetben csupán 8 % - ban. 

A PTEN tumor szuppresszor gén mutációja a primer esetekben 28 % - ban, a secunder esetekben csak 4 % - ban 

figyelhető meg. 

A 10. kromoszóma hosszú karján LOH észlelhető mindkét esetben, a primer tumorok 70% - ban és a secunder 

tumorok 63 % - ban. 

Egyik legfontosabb megfigyelés volt az IDH 1 illetve 2 (izocitrát dehidrogenáz) gén korai fázisban történő 

mutációja. Bizonyított, hogy mind alacsony grádusú asztrocytomákban, mind oligodendrogliomákban a 

képződés igen korai fázisában kialakulnak ezek a mutációk. Azért nagy jelentőségű a dolog, mert a 

megfigyelések alapján az IDH1 mutált betegek jobb prognózisúak, fontos tehát ismernünk a gén, a fehérje 

státuszát gliális tumorok esetén. 

Mindenképp említést kell tennünk az úgynevezett epigenetikus változásokról. Ebben az esetben a DNS 

szekvenciában nem történik változás. A gén promoter régiójában helyet foglalnak úgynevezett CpG site –ok. 

Ezekhez a helyekhez metil (CH3 - ) csoportok köthetők, ezt a folyamatot a DNMT (DNA- (cytosin-5)-

methyltransferase) fehérjecsalád koordinálja. Ha egy gén promóter régiójában az CpG site-ok többségén metil 

csoport van, akkor a gén nem íródik át, vagyis róla fehérje nem expresszálódik. Ha viszont kevés metil csoport 

foglal helyet a fent említett lokalizációkban, akkor a gén átíródása fokozódik. Jól látható tehát, hogy a fenti 

mechanizmus lehetővé teszi egy gén működésének szabályozását a nélkül, hogy visszafordíthatatlan változás 

esne rajta. Glioblastoma képződés esetén számos tumor szuppreszor gén inaktivációját magyarázzák a fenti 

folyamattal. 

Itt fontos megemlíteni az MGMT (O6-methylguanine –DNA-methyltransferase) fehérje nevét, mely a fent 

említett metil csoportok – és egyéb promutagenikus alkil csoportok – eltávolítását végzi a DNS láncról a 

nevében szereplő lokalizációból. Tulajdonképpen egy repair fehérjéről van szó, aminek, ha megfontoljuk a 

működését érthetővé válik, hogy az olyan kemoterápiás szerek hatékonyságát, melyek a DNS lánc alkilálása 

révén hatnak, negatívan befolyásolja. Glioblastoma terápia első vonalbéli szere a temozolomid, mely egy 

alkilálószer. Sikerült igazolni, hogy ha egy tumor valamely okból (például promóter methyláció miatt) 

elvesztette az MGMT expressziójának képességét, akkor sokkal fogékonyabbá válik a temozolomidra. 

Tehát ha ismerjük az adott glioblastoma esetén az MGMT statusát, megjósolható, hogy hatékony lesz – e a 

temozolomid. 

Szintén lényeges megfigyelés, hogy összefüggés van 1p19q chromoszóma deléció és az anaplasticus 

oligodendrogliómák PCV (procarbazin, CCNU, vincristin) terápiára adott válasza közt. Amennyiben a deléció 

kimutatható, a terápiára adott válasz kedvezőbb, tehát szintén egy prognosztikai faktorról van szó az 1p19q 

deléció esetén. 

6.6. 6. Klinikai vonatkozások, tünettan 
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6.6.1. 6.1. Általános megfontolások, koponyaűri nyomásfokozódás 

A központi idegrendszeri daganatok tünettana kettős. A tünetek egy része azzal van összefüggésben, hogy az 

idegrendszer meghatározott részeihez – ide értve mind az agyat, mind a gerincvelőt -, meghatározott funkciók 

kapcsolódnak. A tünetek másik csoportja pedig a daganatok térszűkítő, térfoglaló hatásával van összefüggésben. 

A koponyaűr zárt tér, tehát ha abban daganatos sejtburjánzás indul el, akkor egy folyamatosan progrediáló, 

javulást tulajdonképpen nem mutató tünetegyüttessel állunk szemben, érvényesül tehát a térfoglaló hatás. A 

Monroe – Kellie elv alapján bármely alkotórész térfogata csak a másik kettő alkotórész térfogatának rovására 

növekedhet. 

Fontos itt megjegyeznünk, hogy a térfoglalást nem pusztán maga a tumorszövet okozza, de a körülötte, az ép 

szövetben kialakuló vizenyő, oedema is. Ennek kapcsán tudunk a progrediáló tünetekben némi javulást elérni, 

mégpedig dehidratáló, oedemacsökkentő hatású szerekkel, erről azonban, majd a terápiás lehetőségeknél ejtünk 

szót részletesebben. 

A sejtburjánzás miatti koponyaűri nyomásfokozódást a különféle kompenzáló mechanizmusok (csökken az 

átáramló vér, vagy a liquor mennyisége) eleinte kordában tarják. A tünetek, panaszok progressziójának 

sebességét tehát befolyásolja, hogy a daganat milyen ütemben növekszik. 

A daganatnövekedés nemcsak a szövetszaporulat kapcsán jelenthet problémát, de bizonyos lokalizációkban 

komoly agyvíz elfolyási akadályt is jelenthetnek, hydrocephalusra utaló tüneteket, panaszokat okozva. Ilyen 

például a fejfájás, hányinger, hányás, ataxia, szédülés, kettőslátás. A szemfenék vizsgálatával papillaoedemát 

észlelhetünk. 

Panaszok közül általános a fejfájás, szédülés, a hányinger, hányás, romolhat a koncentrációs készség, az 

intellektus. Gyengeség, a mentális status változása is jellemző lehet. Amennyiben az intracranialis nyomás 

csökkentése nem valósul meg akár konzervatív, akár műtéti úton, akkor különféle súlyosságú hypnoid 

tudatzavar (somnolentia, sopor, coma) alakul ki. 

Nem ritka, hogy a daganat első jele epileptiform rosszullét. Amennyiben a tumor infiltrálja, vagy valamilyen 

módon érinti az úgynevezett limbikus rendszert (amygdala, hippocampus, corpus mamillare, gyrus cinguli, 

fornix), izgalmi állapotot jöhet létre, tehát különféle súlyosságú görcsös rohamot provokálhat. 

Ez olyannyira igaz, hogy ha egy betegnél első alkalommal észlelhető epilepsziás rosszullét, el kell végezni az 

adequat képalkotó vizsgálatokat (kontrasztanyagos CT, lehetőség szerint MR), ki kell zárni az agydaganat 

lehetőségét. Amennyiben nem igazolódott roham kapcsán térfoglalás és a beteg kivizsgálása sem derített fényt a 

roham okára, mindenképpen követés szükséges képalkotó vizsgálatokkal. 

Szintén előfordul, hogy a fokális és a térfoglalásra utaló tünetek, panaszok hirtelen alakulnak ki. Ez 

összefüggésben lehet a tumor bevérzésével, mely gyakran hívja fel a figyelmet annak létezésére. Ha 

intracerebralis vérzést diagnosztizálunk, de a beteg kora, anamnesise alapján nem valószínű a hypertoniás 

eredet, gondolnunk kell arra, hogy a vérzés hátterében daganat lehet. Nem csupán ér eredetű, de solid tumorokra 

(például melanoma malignum metastasis) is jellemző lehet ez a pathológia. 

Provokálhatnak továbbá tumorok TIA (tranziens ischaemiás attack) - ra jellemző tünettant is. Ez akkor jellemző, 

ha a daganat növekedésével érelzáródást okoz. 

6.6.2. 6.2. Agyalapi mirigy tumorok tünettana 

Speciális kört képeznek a hypophysistumorok. Az agyalapi mirigy a neuroendokrin rendszer része, tehát 

tumoros átalakulásakor különféle hormonális eredetre visszavezethető eltérések észlelhetők, amennyiben a 

daganat hormontermelő. Hormonálisan aktív daganatok esetén észlelhető acromegália (growth hormon termelés 

érintett), kialakulhat Cushing syndroma (ACTH termelés estén), lehetséges továbbá, ha a gonadotropin 

hormonok, vagy a prolaktin szekréciója a jellemző, hogy fertilitási problémával szembesül a beteg elsőként. 

Anatómiai helyzetéből adódóan az itt kialakuló térfoglalás, esetleg bevérzés a tumorban – akár hormonálisan 

aktív, akár nem hormontermelő hypophysistumorról van szó – látászavart, látótérkiesést, szemidegtüneteket 

(nervus occulomotorius, nervus abducens paresis) okozva hívhatják fel a figyelmet a sella turcica – béli 

térfoglalásra. 

6.6.3. 6.3. Fokális tünetek 
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6.6.3.1. 6.3.1. Frontalis lebeny 

A frontalis lebenyben kialakuló térfoglalás személyiségváltozást, intelligencia – hanyatlást, 

személyiségzavarokat okozhat, amennyiben a prefrontalis és az orbito-frontalis kéreg az érintett. Jellemző lehet 

ilyenkor az iniciatíva hiánya, az érzelmi elsivárosodás, a közömbösség, a kritikátlanság, a betegségbelátás 

hiánya, hyperphagia, a viccelődési kényszer. 

Ha premotoros kéreg, a primer somatomotoros kéreg (ennek kapcsán gyakori a motoros Jackson roham), vagy a 

motoros beszédközpont érintett akkor bénulást, spaszticitást, akaratlagos szemmozgás zavart, beszédzavart 

észlelhetünk. 

Ha frontalis lebeny károsodása kiterjedt, akkor frontalis abasia, a felszabadulási reflexek (fogóreflex, 

utánnyúlási reflex), esetleg anosmia (szagláskiesés) fordulhat elő. 

6.6.3.2. 6.3.2. Temporalis lebeny 

A Wernicke - féle szenzoros beszédközpont sérülése esetén beszédmegértési zavarok jelentkezhetnek. 

Ellenoldali kisagytünetek (dőlés, félremutatás) alakulhatnak ki, ha a temporo – ponto - cerebellaris pálya sérül. 

A lebeny fehérállományában halad a radiatio optica, ezt érintő károsodás esetén ellenoldali felső quadrans 

látótérkiesés lehetséges. A temporalis lebeny ismeretes, mint „memóriaközpont”, tehát memóriazavar, dementia 

is jellemző, ilyen lokalizációjú tumoroknál. Említettük a az epilepsziás rosszulléteket, a tapasztalat szerint 

temporalis elhelyezkedésű daganatok esetében alakul ki leggyakrabban. Temporalis epilepsziára jellemzőek a 

szaghallucináció, a „deja vu”, a „jamais vu” érzés, komplex hallucinációk, álomszerű állapotok, oralis 

automatizmusok, eszméletvesztéssel járó rosszullétek. 

6.6.3.3. 6.3.3. Parietalis lebeny 

Amennyiben a gyrus centralis posterior érintett, ellenoldali érzészavarok, sensoros Jackson –rohamok 

alakulhatnak ki. 

Bal parietalis kéregállomány sérülés esetén alakulnak ki az úgynevezett gnostikus zavarok. Ezek tulajdonképpen 

felismerési zavarok, melyek igen változatos képet mutathatnak. Előfordulhat autotopagnosia, testséma zavar, 

ekkor a beteg nem vesz tudomást egyik oldali végtagjairól. Ujjagnosia esetén nem tudja megnevezni a kéz ujjait. 

Jobb-bal oldal tévesztése is kialakulhat. Amennyiben nem ismeri fel, nem vesz tudomást a beteg bal oldali 

hemiparesiséről, akkor a jobb oldali parietalis kéreg sérüléséről van szó, a jelenséges anosognosiának nevezzük. 

Apraxia a cselekvés zavara, mely a mozgatókéreg épsége mellett alakul ki, ilyenkor a beteg nem képes komplex 

mozgásformák kivitelezésére. lehetséges továbbá, acalculia (számolási képtelenség), agraphia (írási 

képtelenség), alexia (olvasási képtelenség). Gertsmann tünetegyüttesnek nevezzük a jobb-bal tévesztés, az 

ujjagnosia, az agraphia és az acalculia együttállását. 

6.6.3.4. 6.3.4. Occipitalis lebeny 

Az occipitalis lebenyben végződik a látópálya, az azt érintő károsodások tehát a látás zavaraihoz vezetnek. A 

látókéreg sérülése esetén homonym hemianopsia alakul ki, vagyis ellenoldali látótérkiesés. Kialakulhatnak 

továbbá vizuális hallucinációk, érzékcsalódások, occipitalis epileptiform rohamok kapcsán. 

6.6.3.5. 6.3.5. Kisagyi tünettan 

A kisagyi sérülésekre jellemző, hogy a tünettan, a sérüléssel megegyező oldalon mutatkozik. Kialakulhatnak 

különféle ataxiák. Ataxia estében arról van szó, hogy izomtónus eloszlásának zavara miatt, nem lesz képes a 

beteg harmonikus mozgásra, a mozgás koordinációjára törzsataxia esetén (vermiskárosodás) nem tud egyenes 

ülni,állni, dülöngél. Álló helyzetben hátradől, ez az úgynevezett Romberg-tünet. Az izomzatra a hypotonia lesz 

jellemző. Amennyiben a laesio a kisagyféltekéket érinti, végtagataxiát észlelünk, a beteg például nem tudja 

megérinteni ujjhegyével a orrát, vagy sarkával az ellentétes láb térdét. Képtelen ellentétes irányú mozgások 

gyors kivitelezésére, ez a dysdiadochokinesis. Skandáló beszédet észlelhetünk, ez a beszédhez szükséges izmok 

koordinációs zavarára vezethető vissza. Forgó jellegű szédülés, nystagmus észlelhető. 

6.6.3.6. 6.3.6. Nem kérgi lokalizációhoz kapcsolódó tünettan 

Nyelészavar jelentkezhet nervus glossopharyngeus, rekedtség, tachycardia nervus vagus magokat érintő laesio 

esetén. Agytörzsi elváltozásra utal még az azonos oldali agyidegtünet, mellette ellenoldali mozgás – és 
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érzészavarral, koordinációs zavar, tekintési – és szemmozgási zavar. Törzsdúcok érintettségekor akaratlan 

mozgások, izomtonusváltozás, ellenoldali hosszúpálya – tünetek, látótérkiesések lehetnek. 

6.6.3.7. 6.3.7. Gerinctumorok tünettana 

A gerinc térfoglaló folyamatainak panaszkörét, tünettanát befolyásolja a daganat gerincvelőhöz való viszonya és 

a magasságbéli elhelyezkedése. 

A gerincvelőhöz való viszony alapján beszélhetünk extradurális, intraduralis – extramedullaris 

(juxtamedullaris), illetve intramedullaris térfoglalásról. Magasság szempontjából lehet cervicalis, thoralis, 

lumbalis, vagy sacralis elhelyezkedésű. 

Az extraduralis laesiók elsősorban metastatikus elváltozások, ezek az esetek nagy százalékában a csontos, 

szalagos rendszert is infiltrálják. Primer tumor általában, prostata-, tüdő- , emlő-, vese -, vagy 

pajzsmirigydaganat. Leggyakrabban radikularis fájdalommal indulnak, majd, ahogy általában gyors 

növekedésükkel szűkítik a gerinccsatornát, következnek a motoros, szenzoros deficitek, illetve a harántlaesio. 

Juxtamedullaris tumorok első körben szintén gyöki fájdalmat provokálnak. Ilyen tumorok predilekciós helye az 

alsó cervicalis, felső, középső háti szakasz, tehát az ezen magasságokban, vagyis nyakon, lapockatájon, felső 

végtagba jelentkező, egy oldali, tartós fájdalom esetén gondolnunk kell gerinctumor lehetőségére. 

Radikularis fájdalom esetén, ha a térfoglalás a radixot elpusztítja, akkor a fájdalom spontán megszűnik. 

Motoros zavarokat tekintve ismernünk kell, az Auerbach – féle törvényt mely szerint a hosszabb pyramispályák 

a gerincvelő fehérállományának külső részei haladnak, vagyis, ha nyaki térfoglalás növekszik, akkor is először 

azonos oldali, alsó végtagi paresist észlelünk és a növekedés előrehaladásával jelentkezik majd a felső végtagi 

tünet. Érintetté válhat a spinothalamicus pálya, illetve a Goll - Burdach köteg, ilyenkor a daganattal ellentétes 

oldalon csökken a hő- és fájdalomérzet, ugyanakkor ellenoldali mélyérzés - zavart, izületi helyzetérzés-zavart 

észlelhetünk. Fent leírt tünetegyüttes a Brown – Sequard syndroma. 

Intramedullaris tumorok esetén nem jellemző a radikularis fájdalom. Az elváltozás magasságának megfelelően, 

illetve attól distalisan kialakul a paresis, majd plegia, illetve a különböző típusú érzészavarok. A kórlefolyás 

általában gyors, hirtelen állapotromlást okozhat itt is, ha a tumor bevérzik. 

Cauda equina tumorok (meningeoma, neurofibroma, ependymoma) esetén jellemző a heves alsó végtagi, 

radikularis fájdalom, illetve vizelési-, székelési zavarok alakulhatnak ki. Motoneuronlaesio következménye az 

alsó végtagi petyhüdt plegia, a fascitulatio, atrophia. A conusban kialakult tumorok tünettanára a perianalis 

érzészavar és vizelet- székletürítési problémák a jellemzőek. 

6.7. 7. Diagnózis 

Központi idegrendszeri daganat esetén fontos a beteg teljes körű, tehát mind neurológiai, mind belgyógyászati 

kivizsgálása. Mint azt említettük igen előkelő helyet foglalnak el az idegrendszeri tumorok előfordulási listáján 

a metastatikus elváltozások. Az ilyen beteg általános állapotát, mivel onkológia szempontból a stádiuma 

előrehaladott, elengedhetetlen a diagnosztika részeként felmérni, hiszen nagyban befolyásolja a választandó 

terápiát. 

Amennyiben idegrendszeri tumorra van gyanú a fizikális vizsgálat, illetve a beteg, hozzátartozók 

kikérdezésének segítségével igen nagy pontossággal meg tudjuk adni a laesio helyét az idegrendszeren belül. 

Következő lépés a célzott képalkotó vizsgálat. Ez lehet natív, vagy kontrasztanyagos CT, illetve MR vizsgálat, 

SPECT vagy PET. Elsődlegesen választandó az MR vizsgálat, mely speciális szekvenciák segítségével igen 

sokat segíthet a differenciáldiagnosztikában. Továbbá a manapság egyre szélesebb körben használatos 

neuronavigációs technikákhoz is szükséges. Gerinctumorok esetén ugyanakkor fontos a CT vizsgálat elvégzése 

is, hiszen a csontos struktúrák megítélésére ez a megfelelő. A választandó műtéti technika szempontjából 

elengedhetetlen, hogy ismerjük a csontos – szalagos rendszer intaktságát. MR angiographia, DSA vizsgálatok a 

tumor erezettségére, a normál ér – anatómiához való viszonyára deríthetnek fényt, melynek ismerete sok esetben 

elengedhetetlen a műtét szempontjából. DSA alkalmat nyújt a vascularizált tumorok embolisatiójára is, 

megelőzve így a komolyabb vérveszteséget a műtét során. 

Amennyiben a képalkotó vizsgálatok nem nyújtanak elegendő információt diagnózis nyeréséhez, ki lehet 

egészíteni a diagnosztikus sort szövettani mintavétellel, vagyis biopsia elvégzésével. Bizonyos kórképek esetén 
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a liquor vizsgálata, EEG vizsgálat is segítheti a döntéshozatalt. A különféle elektrofiziológia, kiváltott válasz 

vizsgálatok jelentősége intraoperatíve nagyobb, mint preoperatíve. 

6.8. 8. Terápia 

6.8.1. 8.1. Idegsebészeti beavatkozások 

A terápiás döntéshozatal nem történhet meg a beteg, és/vagy – ha a beteg mentális állapota nem kielégítő – 

hozzátartozó teljes körű felvilágosítása nélkül. A felvilágosításban el kell magyarázni milyen betegséggel állunk 

szemben, milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre, ezeknek mik az előnyei, hátrányai, és főként a 

lehetséges szövődményei, illetve ami a legfontosabb a család, a beteg számára, szólnunk kell a prognózisról is. 

Természetesen orvosként, idegsebészként van elképzelésünk már az első találkozásnál, hogy milyen 

gyógymódot javasolnánk. Ezt meg is tehetjük, a végleges döntést azonban közösen kell meghozni. Az 

idegsebészeti műtétek magas kockázatú beavatkozások, tehát fel kell hívni a figyelmet a lehetséges 

szövődményekre és mindezek ismeretében kérni a beteg és a család beleegyezését a beavatkozásokba. Az 

idegsebész tevékenysége a műtőben nem érhet véget, az utó-, illetve kiegészítő kezelésekért, tehát a beteg 

onkológiai szükség esetén rehabilitációs gondozásáért is felelősek vagyunk. 

Ha idegrendszeri daganatot diagnosztizálunk, legelőször el kell döntenünk, hogy igényel-e a beteg állapota 

azonnali, tehát sürgősségi műtétet, beavatkozást. Ilyen helyzet lehet például intracranialis tumor esetén a romló 

tudat, mélyülő hypnoid tudatzavar, gerinctumor esetén pedig a progrediáló neurológiai status. 

Amennyiben intracranialis nyomásfokozódás tüneteit észleljük, és/vagy a képalkotó vizsgálat megerősíti, hogy 

az perifokalis oedema áll akár a fokális tünetek hátterében is, dehidratáló, agynyomás - csökkentő szereket 

adunk a betegnek. Általában ezzel egy időben történik a beteg általános állapotának felmérése, kivizsgálása is 

aneszteziológus, belgyógyász bevonásával, konzíliumkéréssel. 

Dehidratáló szerek a hyperosmoláris szerek, mint például a mannitol, a glycerin, az albumin. mannitol tartós 

nyomáscsökkentésre nem javasolt, amennyiben nincs lehetőség az ion –és folyadékháztartás folyamatos 

ellenőrzésére. Glycerint per os tudunk adni, tehát ha a beteg hányingerrel küzd, hány, nem ez az ideális 

választás. Adhatunk húgyhajtó szereket is e célból. Leggyakrabban szteroidot alkalmazunk, hogy csökkentsük a 

nyomást, e mellé szükséges gyomorvédő szer (protonpumpa-gátló, H2 receptor blokkoló) adása is. Diabeteses 

beteg esetén szoros vércukorkontroll elengedhetetlen. Ha a beteget hányingerrel küzd, hány, antiemetikum adása 

indokolt. 

Occluzív hydrocephalust okozó tumor esetén mind akut nyomáscsökkentésre (ha akutan tumorresectió nem jön 

szóba), mind a műtéti előkészítés részeként alkalmazhatunk külső kamrai drainage –t, vagy történhet III. kamra 

ventriculostomia, esetleg ventriculo – peritonealis shunt beültetés. 

6.8.2. 8.2. Sebésztechnikai megfontolások 

A sebészi resectio lehetőségeit elsősorban a daganat lokalizációja szabja meg. Agytörzsi elhelyezkedés például 

igen magas gátat szab. Az általánosan elfogadott onkológiai sebészi elvek nyilvánvalóan nem alkalmazhatóak 

idegrendszer esetén, hiszen alapvető szabály az idegrendszeri struktúrák minél épebb formában történő 

megőrzése. Ez különösképpen érvényesül, ha a tumor eloquens területi, vagy anatómiai struktúra (agyideg, 

vénás sinus) épségét veszélyezteti az radikális eltávolítás. 

Agydaganatok és bizonyos típusú gerincdaganatok esetén a microsebészeti technika elengedhetetlen. A 

daganatrezekció határainak megszabásában segítségünkre van az operációs mikroszkóp, illetve ha van rá 

lehetőség, az elektrofiziológia, kiváltott válasz vizsgálatok. Ezek segítségével feltérképezhetjük, hogy egy 

bizonyos területhez, melyet a resectio érinthet, kapcsolódik – e funkció. Hasonló segítséget nyújthat az éberen 

végzett műtét. További segítséget nyújthat a neuronavigáció, mely közvetlenül a műtét előtt, a betegről készült 

MR felvételeken alapszik. Az MR vizsgálat során, különböző speciális méréseket végezhetünk, melyek szintén 

sokat segíthetnek a kóros – nem kóros határ megítélésében, a daganat határainak pontos lokalizálásában. 

A térfoglaláshoz a lehető legrövidebb utat kell választanunk, annak is a legnagyobb részben anatómiai 

csatornákon (ciszternák, sulcusok) kell haladnia, így is törekedve az anatómia mind tökéletesebb megőrzését. A 

tumort - ha erre van lehetőség a vérzéskontroll miatt – belülről kisebbítjük, nem érintve a környező normál 

struktúrákat. 
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Gerinctumor esetén akár sürgősséggel (ha romlik a neurológiai status), akár tervezetten hajtunk végre műtétet a 

lényeg a decompressio, vagyis a myelon felszabadítása, mindezt úgy, hogy a gerincoszlop stabilitása 

megmaradjon, vagy instrumentáció (csavarok, cage-ek, rudak) alkalmazva biztosítjuk azt. 

Gerinctumorok esetében gyakran találkozunk romló neurológiai statussal, hiszen gyakran ennek kapcsán 

kerülnek idegsebészetre a betegek. Ilyenkor nem mindig van lehetőség teljes körű kivizsgálásra, vagyis az 

korrekt onkológiai status felmérésére. Az ésszerűség nyújthat ilyenkor segítséget, szabhat határt. 

6.8.3. 8.3. Sugárkezelés 

Sugárterápia az agydaganatok kezelésénél előbb, vagy utóbb elkerülhetetlenné válik. Amennyiben a sebészi 

resectio nem lehetett teljes, a lokális irradiatio szükséges, például alacsony gradusú tumorok esetén. 

Elsődlegesen választandó terápia lehet, amennyiben a klinikum lehetővé teszi, inoperabilis, de szövettani 

mintavétellel tisztázott eredetű tumor esetén. Amennyiben recidíváról szó, szintén a besugárzás jön szóba. 

Javasolt továbbá minden magas malignitású daganat estén, illetve áttéti tumorok esetén egyaránt. 

A sugárterápia elengedhetetlen feltétele a kooperáló beteg. Kizáró körülmény az előrehaladott, végállapothoz 

közeli onkológiai, neurológiai status, a nem befolyásolható pszichés tünetek, képalkotó vizsgálatokkal igazolt 

kiterjedt térfoglalás, mely a középvonali képleteket érinti. 

Agytörzsi és gerinc tumorok esetében, illetve ha alacsony gradusú térfoglalásról van szó 50-54 Gy, magas 

malignitású tumorok esetében 60-66 Gy össz - sugárdózist adunk. 

A sugárterápia megtervezéséhez szükséges képalkotó vizsgálat (CT, MR, PET/SPECT) elvégzése. 

6.8.3.1. 8.3.1. Teljes neuroaxis besugárzás 

Ez a teljes agy, illetve gerincvelő besugárzását jelenti. Rosszul differenciált, embrionalis, illetve ependymalis 

eredetű tumoroknál válhat szükségessé. 

6.8.3.2. 8.3.2. Teljes agyi besugárzás (WBRT, whole brain radiotherapy) 

Leggyakrabban többgócú metastatikus folyamatok esetén alkalmazzuk, de ez a választandó terápia része 

többgócú primer folyamtoknál, primer agyi lymphomáknál. 

6.8.3.3. 8.3.3. Stereotaxiás sugárterápia 

Ennél a terápiás modalitásnál fontos a koponya szoros rögzítése, melyet, tekintettel a több alkalommal történő 

alkalmazásra, saját, arcra formázható, hőre lágyuló, majd az arc formáját követve megszilárduló maszkkal érünk 

el. Szintén szükséges a maszkkal elkészített CT vizsgálat, mely segítségével megvalósulhat a sugártervezés. 

Több ülésben, egyenként akár 2 Gy feletti sugárfrakciók is adhatók a célterületre, míg el nem érjük a kívánt 

összdózist. A sugárbiológiai elv ebben az esetben a tumoros sejtek magasabb sugárérzékenysége, illetve, hogy a 

leadott sugárdózis kumulálódik, így érve el hogy a terápia befejeztével a megfelelő összdózis felhalmozódik a 

céltérfogatban. 

6.8.3.4. 8.3.4. Sugársebészet 

Szintén szükséges a fej pontos rögzítése akár maszk, akár keret segítségével, lévén, hogy együléses módszerről 

van szó, majd a választott rögzítő rendszerrel CT vizsgálat elvégzése, melyet a betegről készített MR 

felvételekkel fúzionálva megtervezzük a beavatkozást, meghatározzuk a céltérfogatot. Ezzel a módszerrel 

submilliméteres nagyságrendű precizitás érhető el, emellett, ennek köszönhetően, a leadott sugárdózis kizárólag 

a céltérfogatban abszorbeálódik, vagyis a környező szöveteket nem éri kritikus mennyiségű sugárzás. 

Mindezeknek köszönhetően a választott sugárdózis egy ülésben leadható. Ezt a módszert 14 cm3 – nél kisebb 

össz volumenű térfoglalások kezelésére használjuk. 

6.8.3.5. 8.3.5. Közelbesugárzás 

Olyan invazív, brachyterápiás módszer, mely során mesterséges izotópokat juttatunk a célterületbe. 

6.8.3.6. 8.3.6. Szövődmények 
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Korai szövődmények a focalis, vagy diffúz irradiációs agyoedema. A korábban már ismertetett 

nyomáscsökkentő szerekkel kezelendő. 

Késői szövődmények a diffúz vagy focalis radionecrosis, melyet szteroiddal kezelünk, a leukoencephalopathia, 

az aspecifikus, multicystikus agyi elváltozások. 

6.8.4. 8.4. Kemoterápia 

6.8.4.1. 8.4.1. A vér-agy gát áttörése 

Mint az ismeretes, az agyszövetet a vér – agy gát védi. Képletesen szólva, a vérben keringő anyagok szigorú 

kontrollt követően juthatnak át rajta. Problémát jelent tehát a gyógyszerek és ezáltal a kemoterápiás szerek 

átjuttatása. Jelen ismereteink szerint a vér – agy gát a malignus tumorokban nyitottá válik, de a vízoldékony 

szerek bejuttatása így is problémát jelent. Továbbá a daganat körüli állományban a gát ép, de infiltráló tumor 

esetén ezeken a területeken is található daganatsejt. 

A problémára részleges megoldást nyújt, ha kemoterápiás szerrel együtt mannitolt adunk, vagyis ozmotikusan 

áttörjük a gátat. Ez reverzibilis károsítás. 

Növelheti a hatékonyságot, ha intraarteriálisan, vagy intratumorálisan adjuk a szereket. Ezek a módszerek azért 

is megfontolandóak, mert alacsonyabb lehet a szisztémás mellékhatások előfordulásának valószínűsége. 

6.8.4.2. 8.4.2. Alkilálószerek 

Az alkilálószerek elterjedten használatosak idegrendszeri tumorok esetén. Az alkiláló ágensek a DNS-szálakhoz 

kapcsolódva keresztkötéseket hoznak létre, megakadályozva ezáltal a transzkripciót, transzlációt. Alkilálószerek 

közé tartoznak például a nitrozoureák. Leggyakrabban használt a BCNU (1,3-bisz(2-klór-etil)-1-nitrozo-urea), a 

CCNU (2-klór-etil-3-ciklohexil-1-nitrozourea), illetve az ACNU (1,4-amino-2-metil-5-pirimidil-metil-3-2-klór-

etil-nitrozourea). Alkilálószerek továbbá a procarbazin, dacarbazin, a cyclophosphamid, a cisplatin, carboplatin, 

a dipromodulcitol. 

Kiemelendő az alkilálószerek közül a temozolomid (Temodal), mely a dacarbazin imidazo-tetrazin származéka. 

A szert sugárkezeléssel együtt alkalmazva (STUPP protokol), a glioblastomás betegek medián túlélését 12 

hónapról 15 hónapra növelte. 

6.8.4.3. 8.4.3. Antimetabolitok 

Antimetabolit például a methotrexat, folsav analóg, tehát a DNS szintézis gátlója. Medulloblastoma, primitív 

neuroectodermalis tumor és primer agyi lymphoma kezelésére használjuk. Uracilanalóg az 5-fluorouracil, a 

citozin arabinizid, illetve thioguanin. 

6.8.4.4. 8.4.4. Természetes anyagok 

Ide a tartozik a vincristin, mely kombinációban (PVC) anaplastikus oligodendroglioma, oligoastrocytoma és 

primer agyi lymphoma kezelésére alkalmazható. 

E hatóanyagcsoport tagjai még az etopozid (VP 16), illetve a doxorubicin is. Mindkettő topoizomeráz II gátló. 

6.8.5. Tesztkérdések 

1. Lehetséges etiologiai tényezők, melyek hozzájárulnak agytumor kialakulásához: 

A. UV sugárzás 

B. elektromágneses erőtér 

C. mikrohullámok 

D. ionizáló sugárzás 

2. A WHO grade IV – es tumorok szövettani jellemzői: 

A. nekrózis 
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B. megemelkedett mitotikus index 

C. nuklearis atypia 

D. jól differenciált sejtek 

3. Neuroepithelialis eredetű tumorok: 

A. astrocytoma 

B. ependymoma 

C. oligodendroglioma 

D. meningeoma 

4. Daganatok, melyek jellemzően adnak idegrendszeri áttétet: 

A. tüdő carcinoma 

B. emlő carcinoma 

C. melanoma malignum 

D. prostata carcinoma 

5. Gliomaképződés kezdetén megjelenő mutációk: 

A. IDH mutáció 

B. TP 53 deléció 

C. EGFR mutáció 

D. LOH a 10. kromoszóma estén 

6. Az epigetikus változások jellemző tulajdonságai. 

A. a DNS szekvenciája megváltozik 

B. reverzibilis változás 

C. Az MGMT metil csoportokat köt a DNS lánchoz 

D. DNMT a folyamat fő irányítója 

7. Agydaganat jellemző tünetei: 

A. fejfájás 

B. hányinger 

C. szédülés 

D. gyengeség – érzés 

8. Az agydaganat lehetséges tünetei: 

A. fasciculatio 

B. epileptiform rohamok 

C. a végtagok petyhüdt paresise 
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D. hemiparesis 

9. Temporalis lebenyi tumorok tünetei: 

A. nervus occulomotorius bénulás 

B. látótérkiesés 

C. memória zavarok 

D. occluzív hydrocephalus 

10. Agytörzsi lokalizációjú tumorok tünetei: 

A. dysphagia 

B. koordinációs zavarok 

C. szemmozgási zavarok 

D. azonos oldali agyidegtünetek 

11. Cauda equina tumorok tünetei: 

A. inkontinencia 

B. petyhüdt paresis 

C. gyöki fájdalom 

D. fascikuláció 

12. Megfelelő képalkotó eljárások az agydaganatok diagnosztizálására: 

A. MR vizsgálat 

B. DSA 

C. kontrasztanyagos CT vizsgálat 

D. röntgenvizsgálat 

13. Az agynyomás csökkentésére szolgáló gyógyszerek: 

A. szteroid 

B. mannitol 

C. glycerin 

D. temozolomid 

14. Az agydaganatok műtéti megoldásának alapelvei közé tartozik: 

A. in toto resekció 

B. a tumor anatómiai csatornákon keresztül történő megközelítése 

C. a teljes tumort el kell távolítani 

D. a tumortömeget, annak belső része felől csökkentjük, anélkül, hogy érintenénk a környező struktúrákat 

15. Alkilálószerek: 
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A. methotrexat 

B. 5-fluorouracil 

C. vincristin 

D. dacarbazin 
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7. 7.g. Immunrendszer diszfunkciójából eredő 
idegrendszeri elváltozások. Neurologiai autoimmun 
betegségek. – Ács Péter [Szakmai lektor: Rajda 
Cecília] 

7.1. 1. Immunológia alapfogalmak 

Az autoimmun betegségek patofiziológiájának megértéséhez elengedhetetlen néhány alapvető immunológiai 

fogalom tisztázása.Az immunrendszer feladata a külső vagy belső, szervezetet veszélyeztető tényezőkre adott 

megfelelő válasz, védelem, illetve az integritás megtartása.Az immunrendszer két fő funkcionális rendszerre 

bontható. Az ősi (természetes) immunválasz és az adaptív (szerzett) immunválasz. A természetes immunválasz 

fő feladata a kórokozókkal szembeni gyors, aspecifikus védelem, illetve az adaptív immunválasz aktiválása. A 

természetes immunválasz rendelkezik sejtes és nem sejtes elemekkel. 

A természetes immunválasz sejtes elemei: 

• NK sejtek (természetes ölő sejtek) – vírus- és tumorellenes védekezés, sejtkárosító hatás 

• makrofágok – fagocitózis és sejtkárosító hatás, gyulladáskeltő citokin-szekréció, antigén prezentáció a T 

sejteknek 

• neutrofil sejtek – sejtkárosító hatás, citokin-szekréció 

• dentritikus sejtek – antigén prezentáló sejt (professzionális, antigént folyamatosan prezentál) 

A természetes immunválasz nem sejtes elemei: 

• komplement rendszer – olyan protein kaszkád, mely a fagocitózis és az antitestek képességét segíti a 

szervezetbe került patogének eltávolításában. Valamely fehérjéhez való kötődésével (mely lehet direkt 

célpont, de antitest is) az ősi és az adaptív választ is aktiválja. Kötődésének hatására a célsejtek lízise 

következik be (membrane attack complex), de kemoattraktánsként is szolgál. Makrofágot és B sejteket is 

aktivál. 

• citokinek - a sejtek interakciójában és az immunválasz szabályozásában szerepet játszó nem specifikus, 

szolubilis fehérjék. A gyulladás fokozásában, illetve gátlásában fontos szerepük van. Többnyire egymással 

együttműködésben hatnak, hálózatot alkotnak, egymás termelődését serkenthetik, illetve gátolhatják. 

Az adaptív immunválasz sejtes elemei 

• T sejtek (T limfociták) 

• antigén specifikus receptorral rendelkeznek 

• olyan peptideket ismernek fel, melyek MHC-hez kapcsolódnak 

• CD4+ T-sejt – MHCII-t ismeri fel, segíti a B sejt aktivációt, az adaptív immunválasz beindításához 

szükséges 

• CD8+ T sejt – citotoxikus hatás, a vírus ellenes védekezésben van szerepe 
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• B sejtek (B limfociták) 

• antitesteket termelnek (szolubilis immunglobulinok) 

• antigén specifikus receptort expresszálnak 

• a CD4+ sejteknek antigént prezentálnak 

Az immunválasz során az immunrendszer elemeinek az integritást veszélyeztető faktort fel kell ismerni, s arra 

reagálnia (aktiválódnia) kell. Mind a felismerésben, mind az aktiválódásban a receptorok játszanak szerepet. 

7.1.1. 1.1. A természetes immunválasz receptorai és aktivátorai 

A természetes immunrendszer elemei felismerhetnek mind exogén, mind endogén elemeket. Az ősi immunitás 

sejtes elemeinek fő receptorai eukarióta sejtekben nem előforduló, konzervált szerkezeteket ismernek fel (minta-

felismerő receptorok). Endogén jelek is aktiválhatják azonban a receptorokat, mint a sejtpusztulás, illetve szövet 

károsodás. Amennyiben aktivációja bekövetkezett, a természetes immunválasz a fertőző ágens, illetve sérült sejt 

eltávolításában, fagocitózisában vesz részt, illetve az antigéneket MHC molekulákhoz kötve (antigén prezentáló 

funkció) bemutatják a T sejteknek. Így az adaptív immunválaszt aktiválják.Az adaptív immunrendszer 

receptorai, a T sejt receptorok (TCR) és B sejt receptorok (BCR)A T és B limfociták antigénspecifikus 

receptorral ismerik fel az antigéneket. A T és B sejtek specifikus funkciójáért, az antigén felismeréséért a 

receptoraik felelősek. Amennyiben ezen receptorok valamely antigént felismernek, a sejt aktiválódik. Fontos 

kiemelni, hogy valamennyi T és B sejt csak rá jellemző, specifikus receptorral rendelkezik. Amennyiben a sejt 

osztódik, utódsejtjei a receptor mintáját is öröklik, így jönnek létre egy adott antigénre specifikus sejt klónok. A 

B sejtekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a B sejt receptor szekretálódik is, ez az ellenanyag 

(immunglobulin, antitest). A B sejt ismételt immunválasz esetén képes megváltoztatni az ellenanyag aminósav 

szerkezetét úgy, hogy hatékonyabbá tegye az antigén felismerését (affinitásérés). Ezzel nagy affinitású 

ellenanyagokat termelő plazmasejtek jönnek létre. Amennyiben a T és B sejtek antigénspecifikus receptorai 

antigént ismernek fel, a sejtek aktiválódnak. A különböző T sejtek az aktivációra eltérő módon válaszolnak. A 

CD4+ T sejtek (T helper, Th1) citokineket termelnek, s ezzel meghatározzák az immunválasz alapvonalát. A 

Th1 sejtek elsősorban a gyulladást serkentő citokineket termelnek, a sejtes immunválaszt erősítik, aktiválják a 

CD8+ T sejteket, a makrofágokat és az NK sejteket. A Th2 sejtek a B sejtes, humorális immunválaszt 

indukálják. A CD8+ T sejtek (elsősorban intracellularis antigéneket felismervén) citotoxikus hatásúak, 

aktivációjuk a célsejtek lízisét eredményezi. A B sejtek receptorai, mint ellenanyagok szekretálódnak, az 

antigént felismerik, ahhoz hozzákötődnek, illetve az ellenanyag konstans régiója (Fc) komplementet köt, 

makrofág aktivációt indít be. A B sejt így először mintegy megjelöli a célsejtet, majd aktiválja a célsejt 

elpusztítására irányuló immunválaszt. 

7.1.2. 1.2. Az antigén felismerése, MHC molekulák 

Az immunválasz szempontjából az antigén felismerése kiemelkedően fontos. A T és a B sejtek antigén 

felismerése – aktivációja – között lényeges különbség van. A B sejtek képesek járulékos molekulák, illetve 

antigénprezentáló sejtek nélkül, úgynevezett natív antigéneket felismerni. A TCR csak fő hisztokompatibiltisási 

komplex (MHC) molekulához kötött, speciális fehérje szakaszt, ún. epitópot képes felismerni. Két féle MHC 

molekulát különböztetünk meg. Az MHC I-et minden sejt expresszálja. Az MHC I által prezentált antigéneket a 

citotoxikus (CD8) T sejtek ismerik fel, azok aktivációja az antigént felkínáló sejt líziséhez vezet. Mivel az MHC 

I az intracelluláris patogének antigénjeit mutatja fel, az immunválasz ezen formája elsősorban a vírusok elleni 

védekezést szolgálja. Az MHC II-t csak speciális, úgynevezett antigén prezentáló sejtek (APC) expresszálják. 

Az APC az antigént bekebelezi, a sejten belül peptidekre bontja, s MHC II-höz köti. Az MHC II-antigén 

komplex expresszálódik a sejtfelszínen, melyet a CD4+ Th sejtek ismernek fel. Az aktivált Th sejtek citokineket 

kezdenek termelni, s a termelt citokin természetétől függően az immunválasz eltérő komponenseit aktiválja. A 

Th1 citokinek makrofágokat és NK sejteket aktiválnak (baktériumok elleni védelem). A Th2 citokinek a B 

sejtek ellenanyag termelését serkentik, így a férgek és paraziták elpusztításában játszanak szerepet. Jelen 

tudásunk szerint az idegrendszeren belül MHC II molekula nem prezentálódik, így a primer immunválasz ott 

gátolt. Azonban mikroglia sejtek képesek MHC II molekulát expresszálni amennyiben aktiválódnak. 

7.1.3. 1.3. Az autoimmunitásban fontos szerepet játszó immunológiai fogalmak 

A késői típusú hiperszenzitivitás a T sejtek által mediált autoimmun kórképek alapfolyamata. A makrofágok 

aktivációjáért a Th és az NK sejtek felelősek. Aktivációjuk után a makrofágok citotoxikus fehérjéket termelnek, 

melyek a bekebelezés mellett, szintén a célsejt pusztulásához vezetnek. A Th sejtek által kiváltott, s a 
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makrofágok által végrehajtott immunválaszt nevezik késői típusú hiperszenzitivitásnak. A makrofágok ezen, ún. 

effektor funkciója jellegzetesen az antigén expozíciót követően 48-72 órával lép fel. A molekuláris mimikri 

szintén az autoimmunitás egyik fontos alapfogalma. Az immunválasz során a T és B sejtek nem speciális 

fehérjéket, hanem apró peptidszakaszokat, epitópokat ismernek fel. Ebből az következik, hogy ugyanazt a T 

vagy B sejtet több antigén is képes aktiválni, amennyiben bizonyos aminósavak megfelelő pozícióban vannak. 

7.33. ábra - 1. ábra: Az immunológiai alapfolyamatok sematikus összefoglalása 

 

Az alábbi linken a fentebb részletezett alapvető immunológiai fogalmakat magyarázó ábrák találhatóak. 

7.2. 2. Neuroimmunológia 

A neuroimmunológia – mint önálló tudományág – az elmúlt évtizedekben alakult ki. A neuroimmunológia 

tárgykörébe tartozó betegségek osztályozása nem egyértelmű. Alapvetően olyan kórképeket sorolunk ide, 

melyekben immunválasz során az idegrendszer károsodik, tehát az infektív és az autoimmun kórképeket. 

Azonban a legtöbb betegséghez kapcsolódik valamilyen immunválasz, így bizonyos szerzők a neurodegeneratív, 

illetve a neuroonkológiai kórképeket is ide sorolják. A patomechanizmus alapján beszélhetünk primer 

neuroimmunológiai kórképekról, ahol kizárólag az idegrendszer érintett, illetve más szervet, illetve a szervezet 

egészét érintő immunológiai betegség idegrendszerre való terjedése esetén szekunder neuroimmunológiai 

kórképekről. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy bizonyos betegségek létrejöttében több patomechanizmus – 

például gyulladás és degeneráció - is szerepet játszik, s jelen tudásunk szerint a kiváltó tényezőt sokszor nem 

ismerjük. Kiváló példa erre a sclerosis multiplex (SM). Évtizedekkel ezelőtt a betegség hátterében infektív 

eredetet valószínűsítettek. A tudomány fejlődésével egyre több tudományos adat utalt arra, hogy az SM 

pathomechanizmusában az autoimmunitás a meghatározó faktor. Az utóbbi évtizedben vált nyilvánvalóvá, hogy 

az SM neuropathológiailag nem homogén betegség, vannak alcsoportjai melyeket inkább a gyulladásos 

komponensek jellemeznek, míg bizonyos formáiban a neurodegeneratív folyamatok dominálnak. Amint az SM 

példája is mutatja, a betegségek pontos, patomechanizmus alapján történő besorolása nem pusztán didaktikai 

jelentőségű: az SM autoimmun variánsai jól reagálnak az immunmoduláló kezelésre, a degeneratív alcsoport 

azonban kevésbé, illetve vannak olyan demyelinizációval járó kórképek, melyekre a humorális immunválasz 

dominanciája a jellemző. Ebben az esetben a plazmaferezis, illetve az IVIG kezelés lenne a legalkalmasabb 

terápia. Érthető tehát az erőfeszítés, mely a betegségek etiológiai osztályozására, s az ez alapján meghatározott 

kezelésre irányul. 

Ebben a fejezetben a neuroimmunológia tárgykörén belül az autoimmun kórképek kerülnek tárgyalásra. 
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7.2.1. 2.1. Az autoimmunitás és a neurológia 

Definíció szerint autoimmun betegségről beszélünk, ha definiált autoantigén azonosítható, mely ellen specifikus 

T vagy B sejt válasz alakul ki, s a T sejtek vagy az ellenanyagok ismert patofiziológiai folyamatot indítanak be, 

mely a célszervet károsítva típusos klinikai és szövettani képet hoz létre. A meghatározáshoz hozzátartozik még, 

hogy az immunmoduláns vagy immunszuppresszáns kezelés hatékony, illetve a feltételezett autoantigén 

kísérletes állatmodellekben hasonló betegséget hoz létre.Az immunrendszernek nemcsak az a feladata, hogy a 

szervezetet károsító faktorokat eliminálja, hanem az is, hogy a saját antigéneket felismerje, de ne támadja meg, 

tolerálja azokat. Amennyiben ez a tolerancia – bármelyik szinten károsodik – autoimmun kórkép jöhet létre. Az 

idegrendszeri autoimmun kórképek kialakulásában három fontos szerv vesz részt: a tímusz, a perifériás 

nyirokszervek, illetve a szerv, melyben a betegség zajlik (perifériás vagy központi idegrendszer, izom). A 

tímuszban zajlik a T sejtek érése és szelekciója, mely során – fiziológiás körülmények között - csak olyan T 

sejtek juthatnak ki a tímuszból, melyek képesek az idegen antigént felismerni, de a saját antigénre gyengén 

reagálnak, ezért nem veszélyesek a szervezet sajátjára nézve. Ezt centralis toleranciának nevezik. Amennyiben a 

T sejtek tímuszban történő szelekciója károsodott, autoimmun betegség következhet be. Autoimmun kórképet 

idézhet elő, ha egy antigén nem expresszálódik a tímuszban, illetve, ha másképp expresszálódik a tímuszban, 

mint a periférián. A perifériára kikerült T sejtek toleranciáját, a kóros autoimmunitás kialakulását több 

mechanizmus biztosítja. Egyfelől a saját antigént felismerő T sejt apoptózisa, illetve anergiája alakul ki, 

másfelől a saját antigének gyengébben is expresszálódnak. Az immunrendszer speciális sejtjei, a Treg és az 

NKT (NK sejtmarkerekkel és T sejt receptorral is rendelkező sejt) képesek a T sejteket univerzális gátlás alatt 

tartani. Mind a Treg, mind az NKT sejtek hibás működését kapcsolatba hozták központi idegrendszeri 

betegségekkel. Az immun-tolerancia fenntartásában fontos szerepe van a gyulladáskeltő Th1 és a gyulladásgátló 

Th2 citokinek egyensúlyának. Számos autoimmun idegrendszeri kórkép Th1 citokinek által mediált. 

Amennyiben a perifériás tolerancia mechanizmus károsodott, illetve, ha a T sejt megfelelő antigénnel találkozik, 

akkor aktiválódik, gyulladáskeltő fenotípust vesz fel. Autoimmun kórkép létrejöttéhez azonban az aktivált T 

sejtnek a célszervbe be kell jutni (jelen esetben az idegrendszerbe), s a gyulladás kiváltásához reaktiválódnia 

kell. A központi idegrendszer immunszabályozása speciális. A vér-agy gát, az asztrociták és az endotél által 

képzett fizikai barrier gátolja bizonyos sejtek belépését a központi idegrendszerbe. Az agyban kizárólag a 

természetes immunitáshoz tartozó sejtek, a makrofágok vannak jelen. Aktivált memória T sejtek belépnek ugyan 

az agyba, de aktivációjuk gátolt, mivel az MHC II expressziója szoros kontroll alatt áll, melyben a neuronok is 

részt vesznek. Jelen tudásunk szerint naiv T sejtek nem lépnek be az idegrendszerbe. Pathológiás körülmények 

esetén azonban az MHC II molekulák az idegrendszerben is képesek autoimmunitás kezdeményezésére. Akut 

autoimmun szervkárosodás után gyakran előfordul, hogy krónikus autoimmun folyamat marad fenn. Ezért – 

részben – az ún. epitóp terjedés felelős, mely során a gyulladás által kiváltott szövetkárosodás miatt újabb 

antigének szabadulnak fel, melyek ismételt immunválaszt váltanak ki.A fentebb említett immunológiai faktorok 

mellett autoimmun kórképek létrejöttében genetikai fogékonyság és bizonyos környezeti faktorok is szerepet 

játszanak. 

7.2.2. 2.2. Autoimmun neurológiai kórképek 

Az autoimmun betegség fentebb meghatározott definícióját szigorú értelemben csak néhány idegrendszeri 

kórkép meríti ki. Ezek közé tartozik a myasthenia gravis, a Lambert-Eaton myasteniás szindróma, illetve az 

anti-MAG polineuropátia. Azonban számos olyan központi idegrendszeri betegség ismert, mely hátterében 

autoimmun mechanizmus sejthető. Ezen kórképekre jellemző, hogy genetikailag fogékony háttér mellett lépnek 

fel, nőkben gyakoribbak, klinikailag nem ritkán relapszusokkal és remissziókkal jellemezhető a lefolyásuk, 

illetve jól reagálnak az immunmoduláló, illetve immunszuppresszív terápiára. 

Az alább felsorolt kórképeket tekintjük az idegrendszer immunmediált betegségeinek (Csépány Tünde és Illés 

Zsolt ábráját felhasználva): 

Központi idegrendsszer 

• sclerosis multiplex 

• célantigén: myelin, oligodendroglia, asztrocita antigének (pl. PLP, MOG, MAG, MBP) 

• kórszövettan: demyelinizáció, oligodendroglia degeneráció, axon degeneráció 

• immunfolyamat: gyulladás, IgG, komplement, makrofágok a léziókban 

• neuromyelitis optica 
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• kórszövettan: demyelinizáció, axon degeneráció 

• célantigén: aquaporin 4 

• stiff-person szindróma 

• célantigén: glutamát dekarboxilázt tartalmazó GABAerg neuronok 

• Rasmussen encephalitis 

• célantigén: neuronalis Glu3 receptor 

• kórszövettan: gyulladás, neuron pusztulás 

Perifériás idegrendszer 

• Guillain-Barré szindróma 

• célantigén: gangliozidok (pl. GM1, GQ1b) és glükopeptidek 

• kórszövettan: multifokális demyelinizáció, axon károsodás 

• immunfolyamat: makrofág mediált, IgG és komplement lerakódás 

• krónikus inflammatórikus demyelinizációs polineuropátia (CIDP) 

• P0, glükopeptidek 

• kórszövettan: multifokális demyelinizáció, axon károsodás 

• immunfolyamat: makrofág mediált, IgG és komplement lerakódás 

• multifokális motoros neuropathia (MMN) 

• célantigén: gangliozid GM1 

• kórszövettan: fokális demyelinizáció 

• immunfolyamat: IgM lerakódás a Ranvier lefűződéseknél 

• neuropátiák monoklonális gammopathiával 

• célantigén: MAG 

• kórszövettan: szegmentális demyelinizáció 

• immunfolyamat: IgM és komplement a myelin hüvelyen 

Neuromuszkuláris junkció 

• myasthenia gravis 

• célantigén: posztszinaptikus AchR, MuSK, stb. 

• immunfolyamat: IgG és komplement lerakódás 

• Lambert-Eaton szindróma 

• preszinaptikus feszültségfüggő Ca-csatornák 

• kórszövettan: Ca-csatorna pusztulás a motoros ideg terminálon 

• szerzett neuromyotonia 
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• célantigén: feszültségfüggő K-csatornák 

Vázizom 

• dermatomyositis 

• kórszövettan: vaszkulopátia, perimizeális és perivaszkuláris beszűrődés 

• immunfolyamat: komplement, CD4+ és T sejt 

• polymyositis 

• kórszövettan: endomiziális beszűrődés 

• immunfolyamat: CD8+ sejtek 

• zárványtestes myositis 

• kórszövettan: sejtes infiltráció és degeneráció 

Paraneopláziás szindrómák 

• célantigén: különböző (Hu, Jo, Ri) 

• célszerv: sokféle, gyakorlatilag az idegrendszer bármely eleme 

• kórszövettan: neuron degeneráció, gliózis, perivaszkuláris gyulladásos infiltráció 

A perifériás idegrendszer autoimmun betegségeit, és a paraneopláziás szindrómákat külön fejezet tárgyalja. 

Ezen fejezet további része, figyelembe véve gyakoriságát, a ráirányuló tudományos érdeklődést és a 

folyamatosan bővülő terápiás arzenált, a sclerosis multiplex ismertetéséről szól. Szó esik továbbá a központi 

idegrendszert érintő egyéb, autoimmun mechanizmussal létrejövő demyelinizációs kórképekről. 

7.3. 3. Sclerosis multiplex 

A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer krónikus, gyulladásos és degeneratív megbetegedése, mely 

demyelinizációval, az oligodendroglia sejtek (OL) pusztulásával és axondegenerációval jár. Az SM a myelin, a 

myelinképző sejtek, illetve az idegnyúlványok károsodásával klinikailag heterogén kórképet hoz létre, mely 

azonban az esetek nagy részében 10 éven belül súlyos rokkantsághoz vezet. Nevét a betegség pathofiziológiai 

alapját képező plakkokról kapta, melyek előrehaladott állapotban tömött hegként fordulnak elő a központi 

idegrendszer különböző régióiban. 

7.3.1. 3.1. Epidemiológia és etiológia 

Az SM - a traumás esetek után - a fiatal felnőttkor leggyakoribb neurológiai megbetegedése. Általánosságban 

elmondható, hogy prevalenciája az Egyenlítőtől a sarkok felé növekszik, előfordulása a világon 20/100000 és 

150/100000 között van, de a nagy különbség hátterében feltételezhető, hogy bizonyos területeken a betegség 

aluldiagnosztizált. Az SM kétszer gyakoribb nőkben, típusos megjelenése a fiatal felnőtt kor (20 és 30 év 

között). Az elmúlt évek tanulmányai alapján a prevalencia földrajzi különbsége csökken, míg a nő-férfi arány 

növekszik. Az SM etiológiája is heterogén és multifaktoriális. Feltehetően minden alcsoportjában jelen vannak 

gyulladásos-autoimmun és degeneratív elemek, azonban ezek aránya, illetve primer vagy szekunder természete 

eltérő. Ezen túl örökletes tényezők és környezeti hatások is kellenek a betegség kiváltásához. Röviden úgy 

lehetne összefoglalni, hogy fogékony genetikai háttér mellett, a megfelelő időablakban fellépett környezeti 

hatások vezetnek a későbbiekben manifesztálódó betegséghez. Az etiológia sokszínűségét mutatja, hogy a 

betegség hátterében korábban vírus infekciót, toxikus károsodást, primer autoimmun folyamatot is feltételeztek, 

illetve az utóbbi években a primer degeneratív SM formák létezését is felvetették. Ezekről részletesebben a 

patome chanizmus tárgyalásakor szólunk. 

7.3.1.1. 3.1.1. Genetikai tényezők 

A genetikai tényezők szerepére több adat utal. Az SM gyakorisága és klinikai megjelenése különböző etnikumú 

népcsoportokban eltérő (leggyakoribb a skandinávokban, legritkább az ázsiaiakban). Az ázsiai populáció 
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körében gyakoribb az ún. optikospinalis SM, bár ez a különbség csökkenni látszik. Az SM családilag 

halmozódik. A betegség kockázata legnagyobb az elsőfokú rokonságban (testvérekben a legmagasabb). A 

genetikai és környezeti faktorok közös szerepét mutatják az ikertanulmányok. Monozigóta ikrek esetében a 

konkordancia 25-30%, míg kétpetéjű ikrek esetében ennek csak tizede. Az adoptált gyermekek kockázata nem 

magasabb, mint az egészséges populációé. Néhány HLA antigén (DR2, DR3, B7, A3) gyakrabban fordul elő 

SM betegekben. 

7.3.1.2. 3.1.2. Környezeti tényezők 

A genetikai faktorok mellett a környezeti tényezők is szerepet játszanak az SM kialakulásában. Ebben egyik 

meghatározó tényező a földrajti elhelyezkedés. Az SM valószínűsége összefügg azzal, hol töltötte az egyén a 

gyermekkorát. A serdülőkor előtt magas prevalenciájú helyre költözés fokozza a betegség kockázatát, míg 

alacsony előfordulású területre vándorlás csökkenti azt. A környezeti faktorok hátterében felmerülnek infekciók, 

vírusfertőzések. Specifikus vírust az SM hátterében kimutatni nem lehetett, ma már úgy gondoljuk, hogy adott 

életkorban, genetikai fogékonyság mellett általános vírusfertőzés is képes a betegséget kiváltani. A vírusok két 

módon indukálhatják az SM kialakulását: a patogénnel találkozva T sejtek aktiválódnak a periférián, s a 

központi idegrendszerbe jutva, a molekuláris mimikri révén keresztreagálnak a myelin antigénekkel, ott 

autoimmun gyulladást generálnak. A másik lehetőség az, hogy valamely központi idegrendszeri vírusfertőzés 

lokális szövetkárosodást indukál, s az így felszabaduló antigének másodlagosan autoimmun folyamatot 

indítanak be. 

7.3.2. 3.2. Az SM pathomechanizmusa és pathogenezise 

Az SM kórszövettani alapját a központi idegrendszerben elszórtan elhelyezkedő, körülírt demyelinizációs 

területek, az ún plakkok, vagy léziók adják. Klasszikus felfogás szerint az SM a központi idegrendszer 

demyelinizációval és axondegenerációval asszociált gyulladása. A pontos etiológia ismeretlen, de az elfogadott, 

hogy a betegség kifejlődése megváltozott immunválasszal, autoimmun folyamatokkal kapcsolatba hozható. 

7.3.2.1. 3.2.1. Az immunválasz elemei az SM pathogenezisében 

A léziók kialakulásában aktivált CD4+ T sejtek (Th1 és Th17 szubpopuláció) fontos szerepet játszanak. A 

periférián aktiválódva, a vér-agy gáton átjutva központi idegrendszeri rezidens immunsejteket (mikroglia, 

makrofág) aktiválnak és direkt citotoxikus hatással vannak az OL sejtekre és a myelinre. A gyulladásos 

folyamatokkal összefüggésben ödéma, demyelinizáció, OL pusztulás, asztrogliózis és neuron degeneráció 

jelentkezik. Az effektor sejtek közül a Th1 sejtek szerepe kiemelendő, melyekre jellemző az interferon-γ, 

interleukin-2, TNF-β, és nitrogén oxid szekréció. Ezen gyulladásos mediátorok befolyásolják az MHC és 

adhéziós molekulák expresszióját, fenntartják a T sejt aktivációt és differenciációt, hozzájárulnak az OL és 

myelin károsodáshoz, s megváltoztatják az effektor/regulátor immunsejtek egyensúlyát. A Th1 sejtek 

aktivációja számos sejtfelszíni molekula (VLA4, integrinek) és enzim (mátrix metalloproteázok) expressziójával 

jár, melyek lehetővé teszik ezen sejtek receptorhoz való kötődését, a mátrix degradációját, és a vér-agy gát 

károsodását. A Th1 sejtekkel szemben, melyek az immunválasz effektor sejtjei, a Th2 sejtek az immunválasz 

regulátorai, döntően gyulladásgátló citokineket termelnek (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13). A Th2 sejtek a Th1 

sejtek aktivitását gátolják, ezzel limitálják a gyulladásos választ. Ugyanakkor, a Th2 sejtek a B sejtek 

differenciációját és immunglobulin termelését serkenthetik. Szintén kiemelendő regulátoros T sejt a 

CD4+CD25+FOXp3+ fenotípusú sejt, mely a Th1, Th2, illetve Th17 sejtek effektor funkcióit kontrollálja. A 

CD8+ T sejtek szerepe az SM pathomechanizmusában az utóbbi időben merült fel. A CD8 sejtek a léziókban 

jelen vannak, a klonális expanzió jeleit mutatják, s citotoxikus tulajdonságokkal bírnak. Szerepük az MHC I 

függő citotoxicitásban lehet, s szerepet játszhatnak az axonok károsodásában. A B sejtek szerepe az SM 

pathogenezisében régen ismert. A legfontosabbak ezek közül a B limfociták (CD19+CD138-), plazma blasztok 

(CD19+, CD138-) és a plazma sejtek (CD19-CD138+). SM betegek agyában és liquorában a központi 

idegrendszerre specifikus B sejtek klonális expanziója detektálható. A B sejtek hozzájárulnak az antitest és 

komplement mediálta fagocitózishoz a demyelinizáció során. Ezen túl, SM betegek agyában és agyhártyáján B 

sejt aggregátumok lehetnek, emlékeztetvén egyéb autoimmun betegségekben talált elváltozásokra. A B sejtek 

mellett az antigén prezentálásban monociták, makrofágok, dentritikus sejtek és rezidens mikrogliák, asztrociták 

is szerepet játszanak, hozzájárulva így az autoimmun folyamatok elindításához és fenntartásához. 

7.3.2.2. 3.2.2. Az SM kórszövettana 

Klasszikus értelemben, SM-ben a központi idegrendszeri gyulladás a myelin, illetve az OL ellen irányul, s a 

gyulladásos folyamatok következtében alakul ki az SM hisztopathológiájának alapja a demyelinizált lézió. Az 

aktív plakkok jellegzetessége a vér-agy gát zavara, a perivaszkuláris limfocitás-plazmasejtes beszűrődés, és a 
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szegmentális demyelinizáció. A léziók ovális vagy kerek alakúak, néhány mm-es nagyságtól néhány cm-es 

nagyságig terjedhetnek, az agy, az agytörzs, a kisagy és a gerincvelő fehérállományában bárhol 

elhelyezkedhetnek, de jellegzetes helyük a periventrikuláris, illetve a juxtakortikális fehérállomány.A klasszikus 

pathológiai leírásokhoz képest mára már tudásunk jelentősen bővült. A hisztopathológiai tanulmányok egy adott 

pillanatban egy adott plakk analízisére épülnek. Így a perifériáról származó mononuklearis sejtek szerepe nem 

teljesen tisztázott, az azonban elfogadott, hogy az SM nem kizárólag a fehérállomány, a myelin és az OL-ek 

betegsége, hanem az axonok, a neuronok, s a kéregállomány is érintve van. Az akut relapszáló-remittáló SM a 

fehér- vagy szürkeállomány körülhatárolt helyén fellépő, diszkrét gyulladásos demyelinizációval indulhat. 

Idővel a folyamat terjed, diffúz, az agy számos területét érintő gyulladás lép fel, mikroglia aktiválódás, axon 

károsodás, kiterjedt demyelinizáció és neuron pusztulás jelentkezik. Amennyiben az axonveszteség átlép egy 

küszöböt, a demyelinizáció és a paralell zajló remyelinizáció egyensúlya felborul, s a betegség a másodlagos 

szekunder fázisba léphet. A pathologiás folyamatok időbeli változása a léziók heterogenitását vonja maga után. 

A plakkok átalakulása magában foglalja az aktivált immunsejtek számának növekedését, és az MHC II 

expresszió fokozódását a korai, aktív léziókban, de idővel ezek a sejtek eltűnnek, s létrejön a krónikus aktív 

lézió. Az inaktív plakkok hypocellularitással és gliózissal jellemezhetők. 

7.3.2.3. 3.2.3. Az SM hisztopathológiai heterogenitása 

Az elmúlt évtized kutatásai mutattak rá, hogy az SM léziók neuropathológiailag nem egységesek. 

Megkülönböztetnek az egyes betegek közötti különbségeket, illetve a plakkok időbeli változására, 

„evolúciójára” vonatkozó időbeli különbségeket. Lucchinetti és munkatársia biopsziás anyagok és poszt mortem 

agyak szövettani vizsgálatával az akut demyelinizáló plakkok négy típusát különítették el. Az I és II típus 

perivaszkuláris autoimmun gyulladásos jeleket mutat demyelinizációval. Az I típusra a mononukleáris 

beszűrődés jellemző, a II-es típusban emellett komplement és immunglobulin lerakódás is megfigyelhető. Ezzel 

ellentétben, a III-as és IV-es típus gyulladásos elemeket elszórtan tartalmaz, ezen léziókra az OL-ek 

degenerációja jellemző. A III-as típusú léziókra az OL-ek apoptózisa jellemző, mely az ún. „dying back” 

mechanizmussal kezdődik. Jellegzetes a MAG myelin fehérje eltűnése az OL nyúlványok disztális, axon-közeli 

részéről, míg az MBP és a PLP megkímélt marad. Ezt az OL magjának kondenzációja és a sejt kaszpáz-

független apoptózisa kíséri. A ritka IV-es típusú léziót is OL degeneráció jellemzi, de úgy tűnik, hogy a sejthalál 

nem apoptózis révén valósul meg.A korai plakkok fejlődését vizsgálva Barnett és Prineas írta le a plakkok 

temporális heterogenitását. Friss tünetképző léziókat vizsgáltak olyan betegekből származó agyakon, akik a 

relapszus fellépte után nem sokkal meghaltak. Ezen léziókra az OL sejtek extenzív, kaszpáz 3 független 

apoptózisa volt jellemző. A diszkrét, még myelinizált léziókban az OL-ek pusztulását mikroglia infiltráció 

kísérte mononukleáris beszűrődés nélkül. Az OL degenerációt a myelin ödémája és szöveti vakuolizációja 

kísérte, mely triggerként szolgálhatott az aktivált limfociták odavándorlásához. Ezen megfigyelések alapján arra 

következtettek, hogy a gyorsan növekvő SM plakkok határán, a fagociták megjelenése előtt az OL apoptózis az 

első esemény, s ekkor a myelin még intakt, T és B sejtek pedig nincsenek jelen. Ezt követné a fagociták 

(természetes immunválasz) megjelenése, melyek feladata a myelin hulladék eltávolítása. Az adaptív 

immunválasz (T és B sejtek) a frissen demyelinizált plakkokban jelenik meg, s feladatuk az OL regenerációval 

lehet összefüggésben. Fenti megfigyelések alapján született meg az a hipotézis, mely szerint az SM 

exacerbációkban a legkorábbi lépés az OL sejthalál. Az OL és következményes myelin pusztulás központi 

idegrendszeri antigéneket szabadít fel, mely triggereli a mononukleáris sejtek infiltrációját a központi 

idegrendszerbe, s az MHC II-t prezentáló molekulák illetve a Th1 sejtek, valamint az immunglobulinok, a 

komplement és a gyulladásos szolubilis fehérjék a szövetkárosító folyamatot felerősítik. 

7.3.2.4. 3.2.4. Axonpusztulás és az SM 

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az SM döntően a myelin és az OL-ek betegsége, s axonveszteség csak a 

betegség késői, progresszív, krónikus demyelinizációs fázisára jellemző. Ma már világosan látjuk, hogy az 

axonpusztulás a betegség korai fázisában is előfordul. Ennek azért van különös jelentősége, mert az SM 

progresszióját, a klinikai tünetek állandósulását, a mozgáskorlátozottság kialakulását döntően az 

axondegeneráció mértéke szabja meg. Az SM újabb terápiás stratégiáinál is az axonveszteség megakadályozása, 

késleltetése a kitűzött cél. 

7.3.3. 3.3. Az SM klinikai lefolyása és legjellemzőbb tünetei 

Ahogy neuropatológiailag, úgy az SM klinikai lefolyását tekintve is különböző alcsoportok különíthetőek el.A 

leggyakoribb formát (az esetek mintegy 65-80%-a) a gyorsan, többnyire 24 óra alatt kialakuló neurológiai 

tünetek (relapszus, schub), majd a tünetek spontán, kb. egy-két hónap alatti oldódása (remisszió) jellemzi. Ezt a 

típust relapszáló-remittáló (RR SM) formának nevezik. A betegség természetes lefolyásakor eleinte évente kb. 

két relapszus zajlik, majd a relapszusok száma csökken (kb. egy/év). Ebben a formában a neurológiai tünetek 
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nem progrediálnak két relapszus között, a betegek akár tünetmentesek is lehetnek. Évek elteltével a tünetek 

hullámzása megszűnik, s a betegség fokozatosan progrediál (szekunder progresszív forma). Neuropathológiailag 

ez már a krónikus axonveszteség időszaka. Tíz éves betegségfennállás után a betegek 40%-a, míg 25 év 

fennállás után már több, mint 90%-a ebbe a formakörbe tartozik. A primer progresszív formában (betegek 10-

15%-a) a neurológiai góctünetek a betegség kezdetétől fokozatosan rosszabbodnak, hullámzás nem jellemzi a 

lefolyást. Ismert olyan típus is, ahol a lassú fokozatos rosszabbodás mellett hirtelen relapszusok is jelentkeznek 

(relapszáló progresszív forma, betegek 5-6%-a). Az alábbi ábra az SM klinikai altípusait szemlélteti. 

7.34. ábra - 2. ábra: Az SM klinikai altípusai. A hirtelen romlásokkal, majd a tünetek 

regrediálásával jellemzett relapszáló-remittáló forma idővel a másodlagos progresszív 

fázisba megy át, mely során a tünetek lassan, fokozatosan progrediálnak. Az elsődleges 

progresszív kórformában a neurológiai tünetek fokozatosan, hirtelen romlások nélkül 

kumulálódnak. A progresszív relapszáló típusban a fokozatos romlást hirtelen 

rosszabbodások is kísérik 

 

Az SM rendkívül változatos, gyakorlatilag az összes központi idegrendszeri struktúrát érintő tünetegyüttes 

létrehozására képes. Gyakori, nem specifikus tünet a kóros fáradékonyság (fatigue), mely a betegek jelentős 

többségében jelen van. A leggyakoribb neurológiai tünetek közé a szenzoros tünetek tartoznak. Ezek lehetnek: 

zsibbadás, paraesthesia, hátsó kötél zavarra utaló érzés kiesés. Fájdalom a betegek 50-60%-ában (!) jelentkezik, 

mely lehet paroxizmális, illetve krónikus neurogén fájdalom. Fiatal nők trigeminus neuralgiája esetén gondolni 

kell az SM lehetőségére. Szintén a gyakoribb tünetek közé tartoznak az optikus tünetek. Ezt leggyakrabban a 

látóidegfő gyulladása váltja ki, melyre a retrobulbaris fájdalommal kísért, néhány nap alatt fellépő, többnyire 

egyoldali súlyos vízusromlás jellemző. A piramis pálya károsodása hozza létre a szintén klasszikus tünetnek 

számító spasztikus paraparesist. Az alsó végtagok spaszticitása a betegek mozgáskorlátozottságához jelentősen 

hozzájárul, s gyakran krónikus fájdalommal jár. Az agytörzsi tünetek közül SM-re igen jellegzetesnek tartják az 

internukleáris ophtalmoplégiát: vezetett szemmozgásoknál a lézió oldalán az addukció elmarad, de a 

konvergencia ép, míg az abdukáló szemen monokularis nystagmus jelenik meg. Ritkább, de jellegzetes a one 

and a half szindróma, horizontális tekintéskor az egyik szem mindkét oldalra tekintése gyengült, míg a másik 

szem addukciója marad el. A súlyos mozgáskorlátozottság gyakori oka a cerebellaris tünetek megjelenése 
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ataxia, egyensúly- és koordinációs zavar, illetve (akár igen súlyos formában) intenciós tremor formájában. A 

vegetatív idegrendszer károsodására utaló tünet a kezdetekkor nem gyakori. A vizeletürítési zavar (petyhüdt 

hólyag), vagy vizelettartási zavar (detrusor hyperreflexia) megjelenése a betegség előrehaladtával gyakran 

megjelenik. Fontos kiemelni, hiszen a betegek életminőségét kifejezetten rontja, hogy SM gyakran társul 

krónikus fáradékonysággal (fatigue), depresszióval, illetve az utóbbi években egyre jobban körvonalazódik, 

hogy a kognitív hanyatlás is része az SM tünetegyüttesének. Meg kell említeni az úgynevezett paroxizmális 

tüneteket, melyek rendszerint clusterekben jelentkeznek, néhány hétig, hónapig állnak fenn, hirtelen kezdődnek, 

rövid ideig (percek) tartanak, naponta többször ismétlődnek. Ilyen paroxizmális tünet a Lhermitte-jel (a fej 

előrehajlításakor villámcsapásszerű érzés mely a gerincbe, vállba sugárzik), epizódikus ataxia, dysarthria, 

diplopia, de ide sorolják a már említett trigeminus neuralgiát is. 

7.3.4. 3.4. Az SM diagnosztikája 

Az SM-re specifikus klinikai vizsgálat, laboreltérés nincsen. A specifikus és szenztitív diagnosztika, a minél 

korábbi kórisme, illetve a nemzetközileg egységes diagnózis érdekében 2001-től egységesített 

kritériumrendszert, a McDonald kritériumokat használják az SM diagnózisának felállításához. A 

kritériumrendszert időről időre frissítik azért – hogy a specificitás és szenzitivitás megtartása mellett – a kórisme 

korán felállítható legyen. Ennek elvi alapját az a cél szolgálja, hogy a maradandó neurológiai tüneteket okozó 

axonkárosodást a minél hamarabb elkezdett kezeléssel megállítani, vagy legalább késleltetni lehessen. Az alábbi 

ábra a 2010-es McDonald kritériumrendszert mutatja. Forrás: Annals of Neurology, 2011, 69, 292-302. 

7.10. táblázat - 3. ábra: Az SM McDonald kritériumrendszere (2010) 
 

Klinikai megjelenés Szükséges kiegészítő adatok az SM diagnózisához 

≥2 rosszabbodás; ≥2 lézióra utaló objektív 

klinikai eltérés, vagy 1 lézióra utaló objektív 

klinikai eltérés egy korábbi rosszabbodásra 

utaló anamnesztikus adattal 

nem szükséges 

≥2 rosszabbodás; 1 lézióra utaló objektív 

klinikai eltérés Térbeli disszemináció: 

≥1 T2 lézió legalább 2 SM-re típusos lokalizációban 

(periventrikuláris, juxtacortikális, infratentoriális, spinalis); 

vagy 

Egy következő, eltérő lokalizációjú rosszabbodás kivárása 

1 rosszabbodás; ≥2 lézióra utaló objektív 

klinikai eltérés Időbeli disszemináció: 

Szimultán jelen lévő aszimptomatikus gadolinium halmozó 

vagy nem halmozó lézió bármely időpontban; vagy 

Egy új T2 és/vagy gadolinium halmozó lézió a követéses MR 

vizsgálaton, vagy 

Egy következő, eltérő lokalizációjú rosszabbodás kivárása 

1 rosszabbodás; 1 lézióra utaló objektív 

klinikai eltérés (klinikailag izolált szindróma) Térbeli és időbeli disszemináció: 

Térbeli disszemináció ≥1 T2 lézió legalább 2 SM-re típusos 

lokalizációban (periventrikuláris, juxtacortikális, 

infratentoriális, spinalis); vagy 

Egy következő, eltérő lokalizációjú rosszabbodás kivárása 

Időbeli disszemináció 

Szimultán jelen lévő aszimptomatikus gadolinium halmozó 

vagy nem halmozó lézió bármely időpontban; vagy 
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Klinikai megjelenés Szükséges kiegészítő adatok az SM diagnózisához 

Egy új T2 és/vagy gadolinium halmozó lézió a követéses MR 

vizsgálaton, vagy 

Egy következő, eltérő lokalizációjú rosszabbodás kivárása 

SM-re utaló alattomos neurológiai 

progresszió (primer progresszív SM) 
Egy éves betegség progresszió (retrospektíven vagy 

prospektíven) és 2 vagy 3 az alábbi kritériumok közül: 

1. A térbeli disszemináció bizonyítható karakterisztikus 

lokalizációjú (periventrikuláris, juxtacortikális, 

infratentoriális) T2 léziókkal MR vizsgálaton 

2. A térbeli disszemináció bizonyítható ≥2 spinalis T2 lézió 

jelenlétével 

3. Pozitív liquor (oligoclonalis gammopathia vagy emelkedett 

IgG index izoelektromos fókuszálással) 

Az SM diagnózisának alappillérei a térbeli és az időbeli disszemináció, a tünetek hátterében álló más betegség 

kizárása mellett. A korábbi kritériumrendszerekhez képest lényeges változást jelentett az MRI térhódítása, mely 

lehetővé tette a térbeli és időbeli disszemináció képalkotóval történő igazolását.Időbeli disszemináció: 

egymástól legalább egy hónappal elválasztott két alkalommal klinikailag egyértelmű neurológiai tünet illetve 

panasz (relapszus) jelentkezzen. Az időbeli disszemináció MR vizsgálattal is igazolható.Térbeli disszemináció: 

legalább két eltérő gócra utaló neurológiai tünet illetve panasz megléte (pl. neuritis retrobulbaris és 

internuklearis ophtalmoplégia). A térbeli disszemináció igazolására is rendelkezésre állnak MR kritériumok. 

Amennyiben a térbeli és időbeli diszemináció igazolódott (s nincs más betegség a háttérben), akkor klinikailag 

definitív SM-ről beszélünk. Amennyiben két relapszus zajlott egyetlen góccal, fokális betegségről beszélünk. 

Ekkor a definitív diagnózis felállításához kiegészítő vizsgálatok kellenek (ez lehet MR vagy liquor vizsgálat). 

Amennyiben egy relapszus alatt több klinikai góc jelenik meg, de az időbeli disszemináció nem bizonyítható, 

multifokális attack-ról beszélünk. Ekkor a diagnózist az MR vizsgálat, illetve a hosszmetszeti követés segíti. 

Gyakorlati jelentőséggel bír elkülöníteni az első demyelinizációs eseményt, mely mono- vagy multiszimptómás 

is lehet. Ilyenkor klinikailag izolált szindrómáról (CIS) beszélünk. Ebben az esetben is a kiegészítő vizsgálatok 

(MR, liquor) segíthetnek az SM diagnózisának eldöntésében, a térbeli illetve időbeli disszemináció 

igazolásában. Amennyiben az MR SM-re típusos eltéréseket igazol, az immunmoduláló kezelés elkezdése 

indokolt lehet. Legújabban elkülönítik a radiológiailag izolált szindrómát (RIS), amikor valamilyen más okból 

végzett MR vizsgálaton SM-re típusos elváltozások ábrázolódnak, de a beteg anamnézisében, illetve fizikális 

vizsgálatánál SM-re jellemző elváltozást nem lehet kimutatni. Erre az esetre klinikai ajánlások még nincsenek.A 

primer progresszív SM esetén a folyamat progresszív, nem különíthető el időbeli disszemináció. Ebben az 

esetben az egyéves folyamatos romlás és a kiegészítő vizsgálatok adják a diagnózist. 

A kiegészítő vizsgálatok (MR, liquor, kiváltott válasz vizsgálatok) támogathatják az SM diagnózisát, vagy 

éppen ellene szólhatnak, de az SM-re speciális vizsgálat nem létezik.Az SM diagnosztikájának (a pontos 

anamnézis felvétel és a gondos fizikális vizsgálat után) első választandó lépése az MR vizsgálat. Az SM-re 

típusos gócok jellegzetességei: periventrikuláris, infratentoriális elhelyezkedésű, gyakori a hídban és a 

cerebellumban. Jellegzetes a corpus callosum károsodása (Dawson ujjak). Méretüket tekintve három mm-nél 

nagyobbak, de előfordulhat egy cm-nél nagyobb góc is. Alakjuk ovális, elliptikus. Az ún. T2 és FLAIR MR 

szekvenciákon hiperintenz elváltozásként jelennek meg. Halmozhatnak kontrasztanyagot. A gerincvelőben is 

előfordulhatnak SM-re típusos gócok, azonban meg kell jegyezni, hogy ezek két csigolyaszegmentumnál 

általában nem hosszabbak. A három csigolyaszegmentumot meghaladó gerincvelői lézió esetén Devic-kórra 

gondolni kell (lásd később). Az MR vizsgálat értékelésénél értő neuroradiológus véleményét és a klinikum 

egészét mindig figyelembe kell venni. Az MR vizsgálat elterjedésével a kiegészítő vizsgálatok szerepe csökkent 

az SM diagnosztikájában, ám kérdéses esetekben segíthetnek a diagnózis felállításában vagy éppen elvetésében. 

Mivel mind a liquor diagnosztikát, mind a kiváltott válaszok szerepét külön fejezet részletezi, itt csak az SM 

szempontjából legfontosabb részletekre térünk ki.A liquor vizsgálat specificitása SM-re nézve nagy. A vizsgálat 

célja az autoimmun gyulladásra utaló eltérések kimutatása. A központi idegrendszerben termelődő 

immunglobulinok intratechalis humoralis immunválaszra utalnak. A liquorban az IgG mennyisége emelkedik, s 

ezen immunglobulinokat néhány B sejt klón termeli (ún. oligoklonális gammopathia). Az SM diagnózisát 

nagyban támogatja, ha a liquorban olyan oligoklonális csíkok vannak jelen, melyek a szérumban nincsenek. 

Mindezt emelkedett IgG index kísérheti, illetve SM-ben a liquor sejtszáma jellegzetesen nem emelkedett 
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(kevesebb, mint 50/µl). Az alábbi kép a liquor fehérjék izoelektromos fókuszálása után készült és típusos 

oligoklonális csíkokat mutat. 

7.35. ábra - 4. ábra: Oligoklonális gamma csíkok (OGP)Izoelektromos fókuszálás. Bal 

oldal: szérum, jobb oldal: liquor cerebrospinalisban. A jól látható extrafrakciók 

(nyilak) a liquorban intratecalis IgG szintézisre utalnak (Dr. Bors László felvétele) 

 

Fontos megjegyezni, hogy az OGP jelenléte sem specifikus SM-re. 
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A kiváltott válasz vizsgálatok közül a vizuális kiváltott válasz a leggyakrabban használt módszer SM-ben. Az 

optikus neuritisz kimutatására nagy specificitással alkalmas, objektív vizsgálat, a betegség térbeli terjedését 

igazolhatja. 

7.3.5. 3.5. Differenciál diagnosztika 

Típusos anamnézis, klinikum és MR eltérések birtokában az SM nagy biztonsággal diagnosztizálható. Az 

elkülönítő kórismében elsősorban a hullámzó lefolyást mutató kórképek, illetve az MR képeken látott 

fehérállományi léziók jelenthetnek nehézséget. Az alábbi link részletes áttekintést nyújt az SM differenciál 

diagnosztikájában szóbajövő kórképekről: The Neurologist, Volume 13, Number 2, March 2007. Gyakorlati 

szempontból hasznos lehet az atípusos eltérések, az ún. „red flag”-ek keresése. 

Az anamnézisben illetve a vizsgálatok során atípiának számít: 

• normális neurológiai státusz 

• egy funkcionális rendszert érintő eltérések (térbeli disszemináció hiánya) 

• kezdettől fogva progresszív lefolyás (időbeli disszemináció hiánya) 

• gyermekkori, illetve 50 éves kor feletti kezdet 

• pszichiátriai betegség jelenléte 

• szisztémás betegség jelenléte 

• kifejezett családi halmozódás – genetikai betegség jelenléte 

• kifejezett kortikális károsodásra utaló tünetek: demencia, epilepsziás rohamok, afázia 

• perifériás tünetek: neuropátia, fascikuláció 

• hirtelen kezdetű hemiparesis 

• típusos tünetek hiánya: nincs optikus neuritisz, hólyagbeidegzési zavar, szenzoros tünetek stb. 

• elhúzódó betegségtörténet progresszió nélkül 

Atípia a kiegészítő vizsgálatokban: 

• normális vagy atípusos MR 

• normális liquor 

• súlyos labor eltérések 

Az SM elkülönítését a Devic kórtól – lévén fontos gyakorlati konzekvenciája van – a későbbiekben részletesen 

tárgyaljuk. 

7.3.6. 3.6. Az SM kezelése 

Az SM terápiáját illetően a hirtelen rosszabbodások, a relapszusok kezeléséről, a progresszió lassítását célzó 

gyógyszeres terápiáról (disease modifying drugs), illetve az SM következtében, azzal kapcsolatban kialakult 

károsodások tüneti kezeléséről kell említést tenni. 

7.3.6.1. 3.6.1. Relapszusok kezelése 

A relapszusok (beteg életvitelét korlátozó, több mint 24 órán át fennálló, nem lázas állapot, infekció mellett 

fellépett rosszabbodás, mely több mint 30 napja stabil álllapotú betegnél lép fel) kezelésére nagy dózisú (1000 

mg/nap), három-öt napig alkalmazott metilprednizolon az ajánlott terápia. Az ajánlások megjegyzik, hogy a 

gyakori, évente több mint három alkalommal alkalmazott és az elhúzódó, három hétnél tovább adott szteroid 

kezelést kerülni kell. 
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7.3.6.2. 3.6.2. Immunmoduláns kezelések 

Az SM természetéből adódóan progresszív megbetegedés, mely idővel súlyos mozgáskorlátozottsághoz vezet. A 

mozgáskorlátozottság mértékét a – feltehetően több tényező által kiváltott – axonpusztulás határozza meg. Az 

SM immunmoduláló kezelésének célja az axonkárosdás mérséklése, lassítása. Relapszusokkal-remissziókkal 

járó SM-ben az axonkárosodás mértékét a gyulladás nagymértékben befolyásolja. A jelenleg rendelkezésre álló 

terápiás arzenálunk a gyulladásos folyamat mérséklésére irányul. Megkülönböztetünk első-, másod- és harmad 

vonalbeli szereket, melyeket alapvetően a betegség súlyosságától (funkcionális felmérő skálák, shubok 

gyakorisága), a progresszió mértékétől függően alkalmazunk.Definitív SM esetén az immunmoduláló szerek 

beállítása javasolt, de nemzetközi ajánlások alapján CIS esetén is megfontolandó az immunmoduláns terápia 

abban az esetben, ha az RR SM kialakulására az esély nagy. Az interferonok, a glatiramer acetát és a 

natalizumab csökkentik a relapszusok számát és a központi idegrendszeri gyulladást, illetve késleltetik a 

rokkantság kialakulását.Az első vonalbeli szerek közé a β-interferon származékok és a glatiramer acetát 

tartoznak. Ezen szerek csökkentik a központi idegrendszerbe vándorló T sejtek számát, az antigén prezentációt, 

a monocita aktivációt, illetve a Th1 gyulladás serkentő/Th2 gyulladás gátló citokin termelést az 

antiinflammatorikus irányba tolják el. β-interferon kezelés javasolt CIS-ben (amennyiben az RR SM 

kialakulására nagy a kockázat) és aktív RR SM-ben (2 év alatt 2 relapszus, illetve 3 év alatt 2 relapszus az adott 

szertől függően). Interferon-β1b kezelés a szekunder progresszív SM bizonyos eseteiben is adható. A β-

interferon kezelés megszakítandó amennyiben a beteg a mellékhatásokat nem tolerálja (e szerek mindegyike 

parenteralisan kerül bejuttatásra), terhességet tervez, illetve amennyiben egy év alatt több mint két relapszus 

jelentkezik súlyos maradványtünetekkel. A hat hónapnál tovább tartó szekunder progresszív forma, illetve a 

beteg hat hónapnál tovább fennálló járásképtelensége indokolja a kezelés leállítását. A glatiramer acetat 

hatásmechanizmusa, indikációja és hatékonysága megegyezik a β-interferonok tulajdonságaival. A klinikai 

gyakorlatban – lévén az első vonalbeli szerek effektivitása lényegében megegyezik – a beteg dönti el, hogy 

melyik a számára legjobban tolerálható kezelési mód (injekció helye, gyakorisága, kiszerelés módja stb).A 

másodvonalbeli szerek közé tartozó natalizumab egy monoklonális antitest, mely a fehérvérsejteken lévő VLA-4 

integrint gátolja, s ezzel megakadályozza a limfociták vár-agy gáton történő átjutását. Havonta adott infúzió 

formájában alkalmazzuk. A natalizumab kb. kétszer hatékonyabban csökkenti a visszaesési rátát, mint az első 

vonalbeli szerek. Azon betegeknek javasolt, akik az első vonalbeli szerekre nem reagálnak (egy év alatt egy 

shub), illetve azokat nem tolerálják, vagy a kórlefolyás a kezdetektől súlyos (két funkciókárosodással járó shub 

egy év alatt), de a kezelés megkezdése előtt még járóképesek. Sajnálatos módon a natalizumab kezelés a 

progresszív multifokális leukoencephalopathia gyakoriságát jelentős mértékben megemeli a JC vírus 

reaktivációja révén. Ezért a kezelés megkezdése előtt ajánlott a JC vírus fertőzöttség szerológiai ellenőrzése. A 

natalizumab mellett számos egyéb monoklonális antitest van jelenleg is kipróbálás alatt (rituximab, daclizumab, 

alemtuzumab).Az egyik új trend az SM terápiájában az orális készítmények bevezetése. Magyarországon az 

FTY720 alkalmazható. A limfociták nyirokcsomókból való kilépését gátolja a sphingosin-1-P receptorhoz 

kötődve. Interferon készítménnyel összehasonlítva, a relapszus rátát jelentősen csökkenti. Hasonló indikációval 

alkalmazható, mint a natalizumab, illetve JC vírus pozitív szerológiával rendelkező betegeknél kísérelhető meg 

alkalmazása. Mellékhatás profiljában szívritmus zavarok, encephalitogén vírusfertőzések, illetve malignus 

bőrelváltozások szerepelnek. Több, az FTY-hoz hasonló orális készítmény is kipróbálás alatt áll (cladribine, 

teriflunomide, laquinimod).Kifejezett, súlyos progressziót mutató betegekben immunszuppresszáns kezelés 

alkalmazása (mitoxantrone, cyclophosphamid) megfontolható. Ezen készítmények alkalmazhatóságát 

mellékhatás profiljuk jelentősen korlátozza.Összességében elmondhatjuk, hogy jelenleg az újonnan kifejlesztett 

készítmények hatásosabban csökkentik a relapszus rátát, mint az első vonalbeli immunmodulánsok, ám 

alkalmazásuk a sokszor súlyos mellékhatások miatt nagyobb rizikóval jár, hosszú távú adatok pedig még nem 

állnak rendelkezésre. A 90-es években bevezetésre került immunmoduláns kezelések az SM természetes 

lefolyását jelentősen megváltoztatták, a betegek életkilátásai sokkal kedvezőbbek, mint korábban. Tekintettel 

arra, hogy a gazdaságilag fejlett országokban az SM gyakorisága magas, várhatóan a jövőben is jelentős 

erőforrások állnak majd az SM új terápiáiának kidolgozására. Az egyik ilyen új irányvonal a remyelinizáció 

serkentése, melyről a „Remyelinizáció sejtbiológiája” című fejezetben szólunk részletesebben. Primer 

progresszív SM-ben, illetve (néhány speciális helyzettől eltekintve) szekunder progresszív SM-ben jelenleg nem 

áll rendelkezésre bizonyítottan hatékony kezelés. 

7.3.6.3. 3.6.3. Speciális károsodások kezelése 

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kifejezett paresis, illetve mozgáskorlátozottságot jelentő ataxia, vagy a 

súlyos vízuscsökkenés mellett számos olyan tényező is velejárója az SM-nek, mely az életminőséget 

kifejezetten rontja. A fatigue gyakorlatilag majdnem minden beteget érint, ennek tüneteit az amantadine 

enyhítheti. A spaszticitást izomrelaxánsokkal (baclofen, dantrolen) lehet mérsékelni. A gyakran jelentős 

szenvedést okozó fájdalom szindrómában triciklikus antidepresszánsok, pregabalin, gabapentin, esetleg 

carbamazepin adása javasolt. A depresszió SSRI, SNRI, vagy triciklikus készítménnyel kezelendő, illetve 
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célzott pszichoterápiás kezelés is jó hatású lehet. Az SM paroxizmális tüneteit carbamazepin, valproát, 

acetazolamid, baclofen, gabapentin javíthatja. A vizelettárolás zavaraira oxibutinin, illetve desmopressin 

javasolt, míg vizeletindítási nehézség esetén izomrelaxáns, alfa-blokkoló, kolinészteráz gátló gyógyszerelés, 

illetve az önkatéterezés megtanulása segíthet. A szexuális diszfunkció gyógyszeresen sildenafil, vagy apomorfin 

alkalmazásával esetleg befolyásolható. A tremor mérséklésére propranolol, primidone, clonazepam vagy 

gabapentin adható, kifejezetten súlyos tremor esetén a sztereotaxiás thalamotómia megfontolható. 

7.4. 4. Neuromyelitis optica (Devic-kór) 

A fejezet végén egy ritka (az összes központi idegrendszeri demyelinizációs betegség 1%-a), ám kezeletlenül 

gyorsan súlyos és maradandó neurológiai tüneteket okozó betegségről, a neuromyelitis opticáról lesz szó. A 

Devic-kórt sokáig az SM egyik variánsának tartották, ám kiderült, hogy etiológiájában az aquaporin-4 

ioncsatorna ellenes antitest (AQP4), tehát a humorális immunválasz alapvető szerepet játszik. Így a Devic-

betegség egyértelműen elkülönül az SM-től, ennek gyakorlati jelentősége az, hogy kezelése is különbözik attól. 

7.4.1. 4.1. Klinikum 

A betegséget a látóideg és a gerincvelő együttes érintettsége jellemzi. Az esetek kb. 90%-ában relapszusokkal 

jellemzett, ritkán monofázisos. Típusosan első tünetként vagy izolált opticus neuritis, vagy izolált myelitis 

jelentkezik. Ellentétben az SM-mel, az egyes relapszusok általában maradványtünettel gyógyulnak. A 

látóideggyulladás esetén a vízus gyakran, órák, egy-két nap alatt súlyosan (akár vakságig) romlik. SM-ben 

általában a neuritis retrobulbaris kevésbé súlyos, s regrediál. A betegség típusosan izoláltan jelentkező myelitis-

szel, vagy látóideggyulladással kezdődik. A relapszusok változó időtartammal követik egymást, előfordul, hogy 

a myelitis a látóideggyulladás után évekkel lép fel. Ritkábban a Devic-betegség recidiváló myelitis, illetve 

visszatérő opticus neuritis formájában jelentkezik. Ilyen esetekben amennyiben AQP4 antitest a szérumban 

kimutatható, a betegséget Devic-kórként kell kezelni, mert minden recidíva súlyos maradványtüneteket (vakság, 

gerincvelői harántlézió) okozhat. A szakirodalom megkülönböztet klasszikus neuromyelitis optica-t és a 

neuromylitis opticához kapcsolt spektrum betegségeket. Utóbbihoz tartozik a rekurráló myelitis (longitudinally 

extensive transverse myelitis, LETM) illetve rekurráló izolált opticus neuritis (RION). 

7.4.2. 4.2. Diagnózis 

A Devic betegség diagnózisának alappillérei a 3 csigolya szegmentumot meghaladó transvers myelitis, a 

(súlyos, vakságot okozó) látóideggyulladás, illetve a szérumban (adott esetben liquorban) az AQP4 ellenes 

ellenanyag jelenléte. A definitív diagnózis abszolút kritériuma a neuritis retrobulbaris és a transverse myelitis, 

mely mellett az alábbi három kritériumból legalább kettő megléte: három csigolyaszegmentumnál hosszabb 

myelitis a gerinc MR vizsgálaton, negatív koponya MR (az MR-en lehetnek fehérállományi elváltozások, de 

ezek nem merítik ki az SM McDonald szerinti kritériumait), AQP4 ellenes antitest a szérumban. Tovább 

segítheti a diagnózist, és az SM-től való elkülönítést, ha a liquorban OGP nincsen. A differenciál diagnózis 

kapcsán sarcoidosist, vasculitist, systemas lupus erythematosust, Sjögren szindrómát ki kell zárni. Meg kell 

említeni, hogy a Devic-kór gyakran társul egyéb autoimmun betegséggel. Amennyiben egy szisztémás 

autoimmun kórképben szenvedő betegnél myelitis, illetve neuritis retrobulbaris lép fel, gondolni kell Devic 

betegségre. 

7.36. ábra - 5. ábra: Jellegzetes neuroradiológiai eltérések Devic-kórban. Bal oldalon: 

longitudinally extensive optic neuritis (nyíl). Jobb oldalon: három csigolya 

szegmentumot meghaladó myelitis (nyíl) a nyaki gerincvelőben. (Dr. Komáromy Hedvig 

anyagából) 
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7.4.3. 4.3. Kezelés 

A relapszusok kezelésében nagy dózisú szteroid terápiát, illetve plasmapheresist alkalmazunk. A relapszusok 

megelőzésében kombinált immunmoduláns kezelés (szteroid és azathioprin) javasolt. Az immunszuppresszív 

kezelés bevezetése óta a korábban katasztrofális neurológiai tüneteket okozó, súlyos kórlefolyás megváltozott, a 

súlyos neurológiai tünetek és a recidívák kialakulása jelentősen csökkent. 

7.4.4. Tesztkérdések 

Egyszeres választás 

Válassza ki a helyes választ! 

1. A természetes immunválasz sejtes elemei közétartoznak: (D) 

A. NK sejtek 

B. makrofágok 

C. neutrofil sejtek 

D. mindegyik 

2. A B sejtekre igaz: (D) 

A. antitesteket termelnek 

B. antigén specifikus receptort expresszálnak 

C. a CD4+ sejteknek antigént prezentálnak 
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D. mindegyik 

3. Lehetséges célantigén sclerosis multiplexben: (D) 

A. PLP 

B. MOG 

C. MAG 

D. mindegyik 

4. Sclerosis multiplexre jellemző: (D) 

A. idős férfiak betegsége 

B. előfordulása az egyenlítő felé növekszik 

C. környezeti tényezők biztos nem játszanak szerepet a pathomechanizmusban 

D. nőkben gyakoribb az előfordulása 

5. Relapszáló-remittáló sclerosis multiplexre jellemző: (A) 

A. többnyire 24 óra alatt kialakuló neurológiai tünetek (relapszus, shub), majd a tünetek spontán, kb. egy-két 

hónap alatti oldódása (remisszió) jellemzi 

B. évekkel a betegség kezdete után a tünetek hullámzása megszűnik, s a betegség fokozatosan progrediál 

C. a neurológiai góctünetek a betegség kezdetétől fokozatosan rosszabbodnak, hullámzás nem jellemzi a 

lefolyást 

D. a kezdetektől lassú fokozatos rosszabbodás, mely mellett hirtelen relapszusok is jelentkeznek 

6. Másodlagos progresszív sclerosis multiplexre jellemző: (B) 

A. többnyire 24 óra alatt kialakuló neurológiai tünetek (relapszus, shub), majd a tünetek spontán, kb. egy-két 

hónap alatti oldódása (remisszió) jellemzi. 

B. évekkel a betegség kezdete után a tünetek hullámzása megszűnik, s a betegség fokozatosan progrediál 

C. a neurológiai góctünetek a betegség kezdetétől fokozatosan rosszabbodnak, hullámzás nem jellemzi a 

lefolyást 

D. a kezdetektől lassú fokozatos rosszabbodás, mely mellett hirtelen relapszusok is jelentkeznek 

7. Primer progresszív sclerosis multiplexre jellemző: (C) 

A. többnyire 24 óra alatt kialakuló neurológiai tünetek (relapszus, shub), majd a tünetek spontán, kb. egy-két 

hónap alatti oldódása (remisszió) jellemzi. 

B. évekkel a betegség kezdete után a tünetek hullámzása megszűnik, s a betegség fokozatosan progrediál 

C. a neurológiai góctünetek a betegség kezdetétől fokozatosan rosszabbodnak, hullámzás nem jellemzi a 

lefolyást 

D. a kezdetektől lassú fokozatos rosszabbodás, mely mellett hirtelen relapszusok is jelentkeznek 

8. Relapszáló progresszív sclerosis multiplexre jellemző: (D) 

A. többnyire 24 óra alatt kialakuló neurológiai tünetek (relapszus, shub), majd a tünetek spontán, kb. egy-két 

hónap alatti oldódása (remisszió) jellemzi. 

B. évekkel a betegség kezdete után a tünetek hullámzása megszűnik, s a betegség fokozatosan progrediál 
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C. a neurológiai góctünetek a betegség kezdetétől fokozatosan rosszabbodnak, hullámzás nem jellemzi a 

lefolyást 

D. a kezdetektől lassú fokozatos rosszabbodás, mely mellett hirtelen relapszusok is jelentkeznek 

9. A sclerosis multiplex diagnosztikájában fontos szerepe lehet: (D) 

A. MRI 

B. liquor elektroforézis 

C. vizuális kiváltott válasz 

D. mindegyik 

10. Típusosan itt található T2 fehérállományi lézió koponya MRI vizsgálaton sclerosis multiplexben: 
(D) 

A. corpus callosum 

B. periventrikulárisan 

C. juxtakortikálisan 

D. mindegyik 

11. Típusos liquor cerebrospinalis eltérés sclerosis multiplexben: (C) 

A. fehérvérsejt szaporulat 

B. emelkedett összfehérje 

C. oligoklonális gammopathia 

D. mindegyik 

12. Terápiás lehetőség sclerosis multiplexben: (D) 

A. beta interferon 

B. natalizumab 

C. fingolimod 

D. mindegyik 

13. Gyakori tünet sclerosis multiplexben: (D) 

A. spaszticitás 

B. depresszió 

C. krónikus fájdalom 

D. mindegyik 

14. Neuromyelitis optica jellegzetessége: (D) 

A. súlyos opticus neuritis 

B. három csigolya szegmentumot meghaladó myelitis 

C. Aquaporin 4 antitest pozitivitás 
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D. mindegyik 

15. Terápiás lehetőség neuromyelitis opticaban: (D) 

A. beta interferon 

B. natalizumab 

C. fingolimod 

D. azathioprin 
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8. 7.h. Neurológiai tünetekkel járó paraneoplasztikus 
kórképek. – Trauninger Anita [Mátyusné Csépány 
Tünde Cecília] 

A paraneoplasiás idegrendszeri szindrómák ritka kórképek, melyek daganatos betegségekhez társulnak, nem a 

tumor vagy a metastasis direkt idegrendszeri megjelenését értjük alatta, hanem autoimmun eredetű, melynek 

alapja a molekuláris mimikiri. A daganatos megbetegedések kevesebb, mint 1%-ában fordulnak elő. 

8.1. 1. Patomechanizmus 

1.1. A neurológiai tünet hátterében a tumor ellen keletkező és a saját idegrendszeri alkotóelemekkel 

keresztreagáló immunválasz áll. A daganatsejtek által expresszált fehérjéket normális körülmények között csak 

a neuronális szövetek expresszálják. A daganat sejtek ellen irányuló normális, primer immunválasz az -celluláris 

(T sejt mediált) és humorális (antitest mediált)- ami molekuláris mimikri alapján a másodlagos idegrendszeri 

károsodásért felelős. A citotoxikus T sejtek és ellenanyagok akkor okoznak neuronális károsodást, ha átjutnak a 

vér-agygáton és találkoznak az onconeuralis antigénnel. Az ellenanyagok patogén szerepe nem egyértelműen 

tisztázott, mivel a betegek egy részénél a magas titerű antitest mellett nem lehet tumort igazolni, vagy a típusos 

klinikai kép és társuló tumor mellett sem lehet antitestet igazolni, vagy a tumor mellett azonosítható az antitest, 

azonban nem alakul ki paraneoplasiás szindróma. 
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A paraneoplasiás szindrómák kb. 60-70%-ában lehet antineuralis ellenanyagokat azonosítani. Az ellenanyagok 

oki szerepét eddig viszonylag kevés szindrómában tudták bizonyítani, mint myasthenia gravis, Lambert-Eaton 

szindróma, paraneoplasiás retinopathia esetén. Az antitestek elsődleges szerepe a tumor növekedését gátló 

hatása, ebből következik, hogy az immunválasznak köszönhető, hogy nehéz felismerni a malignitást kis mérete 

miatt. A paraneoplasiás szindróma felismerésének jelentősége abban rejlik, hogy a korai tumor diagnosztika és 

kezelés lehetőséget ad arra, hogy a másodlagos idegrendszeri károsodás minél kisebb mértékű legyen, mivel a 

neurodegeneratív folyamatokat követően a regeneráció mértéke csekély, ezért a paraneoplasiás kórkép az idő 

előrehaladtával, eredményes kezelés esetén is súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. 

1.2. A perifériás idegrendszert érintő paraneoplasiás szindrómákban az ellenanyag, míg a központidegrendszeri 

folyamatoknál a citotoxikus T sejt mediált neuronális károsodás kóroki szerepét feltételezik. Ebből adódik az is, 

hogy a perifériás idegrendszeri kórképek reagálnak jobban plazmaferezis kezelésre. A tumor ellen CD8+ 

citotoxikus T sejt válasz indul be, a T sejtek receptora a daganatsejten MHC I által prezentált antigént ismeri fel, 

majd a tumorsejt lízisét indukálja citotoxikus molekulákon keresztül. A felszabaduló tumorsejt antigéneket 

antigén prezentáló sejtek mutatják be a regionális nyirokcsomókban CD4+ T(helper) sejteknek. Az aktivált Th 

sejtek, B sejteket aktiválnak, melyek már képesek tumor antigének felismerésére, antitesttermelésre. Az 

antitestek kereszt reagálnak idegrendszeri struktúrákkal, neuronok lízisét okozzák complement aktiválás révén, 

vagy a metabolizmusban okoznak változást, esetleg a cél molekulák kapcsolódását akadályozzák természetes 

ligandjukkal. Az aktivált Th sejtek a központi idegrendszerbe jutva gyulladásos környezetet teremtenek, 

melyben MHC I által prezentált neuronális antigének CD8+ T sejtek aktiválódását követően az idegsejtek 

líziséhez vezetnek. A gyulladásos környezet elősegíti a B sejtek vér- agygáton történő átlépését, a 

következményes intratechalis antitesttermelést, mely a neuronok pusztulásához vezet. 

1. animáció: Paranaeoplasiás kórképek pathomechanizmusa. 

 

1. animáció: aranaeoplasiás kórképek pathomechanizmusa. 

8.2. 2. Incidencia és prevalencia 

A paraneoplásiás idegrendszeri szindrómák incidenciája és prevalenciája nem adható meg pontosan, az 

előfordulás kb. 0,5-1%-nak felel meg. Ritkán előforduló kórképnek számít, a prevalencia változik az egyes 

tumorfajták között. Neuroblastoma vagy kissejtes tüdőrák esetén pl. 2-3%, míg thymoma vagy scleroticus 

myeloma esetén lényegesen magasabb, 30-50%. 

8.3. 3. Klinikai kép 

A paraneoplasiás szindróma érintheti az idegrendszer bármely részét. Előfordul, hogy az idegrendszer alkotó 

elemeinek több részét is károsítja egy időben, mint encephalitis, cerebellaris ataxia, autonóm tünetek, látászavar 

kombinálódása. Egyszerre többféle antitest is jelen lehet egy betegben. A tünetek általában szubakut kezdetűek, 

néhány nap vagy hét alatt alakulnak ki, majd súlyos neurológiai funkciózavart okozva stabilizálódnak. 

Ritkábban a tünetek lassan jelentkeznek, krónikus neurodegeneratív kórképre utalva. Időnként a tünetek spontán 

is javulhatnak. A betegek 60%-ában megelőzik a daganat felismerését. Akár hónapok, évek is eltelhetnek a 

maliginitás diagnózisa előtt, ezért nem szabad megfeledkezni a klinikusnak a rendszeres időközönként végzett 

daganatkutatásról. 

7.11. táblázat - 1. táblázat: Paraneoplasiás szindrómák idegrendszeri lokalizációja 
 

Idegrendszeri struktúra Szindróma Antitest 

Cortex limbikus encephalitis VGKC, CRMP-5, ANNA-1, 

ANNA-3, PCA-2, Ma2 

encephalitis ANNA-1, 2,3, PCA-2, 

amphiphysin, AGNA-1, CRMP-5, 

ggl AchR,VGCC 

Diencephalon hypothalamus diszfunkció Ma-2, ANNA-1 

chorea CRMP-5 

hemiballismus   
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Idegrendszeri struktúra Szindróma Antitest 

parkinsonismus Ma-2 

myoclonus VGKC 

Cerebellum cerebellaris ataxia PCA-1,2, Tr, CRMP-5, AGNA-1, 

ANNA-1,2,3, VGCC, GAD65, 

mGluR1 

Agytörzs agytörzsi encephalitis ANNA-1, 2,3, PCA-2, Ma2, 

CRMP-5, AGNA-1, VGCC 

opsoclonus/myoclonus ANNA-1,2 

Stiff-person szindróma amphiphysin 

Agyideg bulbaris motoros neuropathia CRMP-5, ANNA-1, PCA-2 

opticus neuropathia   

hallás csökkenés   

retinopathia CRMP-5, recoverin 

Gerincvelő myelopathia CRMP-5, VGCC, amphiphysin, ggl 

AchR, VGKC 

transvers myelitis ANNA-1,2 

myoclonus   

Perifériás ideg és ganglion sensoros neuropathia ANNA-1, CRMP-5, ggl AchR, 

amphiphysin, VGKC, paraprotein 

sensomotoros neuropathia   

motoros neuropathia PCA-1,2 

plexus brachialis   

hyperexcitabilitás szindróma ggl AchR, VGKC, CRMP-5, musc 

AchR, GAD65 

Autonóm és entericus idegrendszer dysautonomia ggl AchR, VGKC, CRMP-5, 

ANNA-1, striational (harántcsíkolt 

izom) 

gastrointestinalis dysmotilitas ANNA-1, VGKC, musc AchR, 

GAD65 

Neuromuscularis junctio Lambert-Eaton szindróma VGCC, musc AchR, GAD65, ggl 

AchR, AGNA-1 

Izom  myasthenia gravis musc AchR, striational, ggl AchR, 

VGKC 

polymyositis/dermatomyositis anti-Jo 

ANNA-anti nuclear neuronal antibody, AGNA-anti glial nuclear antibody, PCA-Purkinje cell antibody, 

CRMP-collapsin response mediated protein, VGKC-voltage gated potassium channel, VGCC- voltage gated 

calcium channel, AchR- acetilkolin receptor, mGluR1- metabotrop glutamate receptor 

8.4. 4. Diagnosztika 

8.4.1. 4.1. Laborvizsgálatok 

8.4.1.1. 4.1.1. Liquor 

A paraneoplasiás idegrendszeri szindrómákban a betegek 93%-ában észlelhető eltérés a liquorban. Pleocytosis 

az esetek 39%-ban észlelhető a betegség korai időszakában, néhány hét elteltével általában eltűnik, a sejtek 

nagyobb része T sejt, ami a celluláris immunválasz fontosságára utal, tumorsejtek nincsenek jelen. 67%-ban 

emelkedett a liquor fehérjeszint 0.5-1 g/l. A betegek 63%-ban oligoclonalis gammopathia (OGP) mutatható ki, 

mely tartósan jelen van betegség lefolyása során. Az esetek mintegy 10%-ában csak OGP észlelhető, azonban 

teljesen negatív liquorlelettel is találkozhatunk. 
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8.4.1.2. 4.1.2. Antitestek 

A szérumban és liquorban előforduló antineuralis ellenanyagok kimutatása az egyik legfontosabb és 

specifikusabb jellemző paraneoplasiás kórképek kapcsán, az esetek kb. 60-70%-ában kimutathatók. Az 

ellenanyagok elnevezésére két különféle nomenklatúra terjedt el. Az egyik lokalizáció alapján nevezi el az 

antitesteket, jelöli, hogy az ellenanyag milyen struktúrához kötődik pl. PCA- Purkinje cell cytoplasmic antibody. 

Mivel többféle ellenanyag típus létezik, leírás sorrendjében pl. PCA-1. Azonban elterjedtebb az antitest 

elnevezése az első beteg monogramja alapján, akinél az ellenanyagot azonosították pl. anti-Yo, bizonyos 

esetekben a két elnevezést együtt használják pl. anti- Yo (PCA-1). Az antitestek részben szisztémásan 

keletkeznek, részben a vér-agygáton átjutott B sejtek termelik. Az ellenanyag és vele együtt előforduló klinikai 

tünet együttes bizonyos tumorokra jellegzetes lehet. Ismertek ellenanyagok melyek specifikusak a betegségre, 

de nem segítenek eldönteni, hogy autoimmun vagy paraneoplasiás kórképről van-e szó pl. anti-AchR, anti-

GAD, anti-VGKC, anti-MAG. Anti-Hu ellenanyag leggyakrabban kissejtes tüdőrákra utal, anti-Yo jelenléte 

paraneoplasiás cerebellaris degenerációval járó tünetek esetén női betegben ovárium vagy emlőcarcinoma 

jelenlétére utalhat, anti-Ma2 fiatal férfiban hererákkal asszociálódik. Specifikus antitesttel járó szindrómák 

viszonylag ritkák, mint Lambert-Eaton myastheniás szindróma a kissejtes tüdőrákok 3%-ában VGCC 

ellenanyaggal, vagy AchR elleni antitest, mely myasthenia gravissal jár a thymomák 15%-ában. Többféle tumor 

esetén ugyanazon ellenanyag jelenléte is előfordulhat, különböző klinikai kép kialakulásához vezethet, mint 

anti-Hu antitest esetén kissejtes tüdőrákban sensoros neuropathia, heretumor esetén limbikus encephalitis, 

neuroblastoma esetén opsoclonus-myoclonus szindróma alakulhat ki. Egy paraneoplasiás szindróma 

asszociálódhat többféle ellenanyaggal, mint a paraneoplasiás cerebellaris degeneráció esetében leírták már anti-

Yo, Hu, CRMP-5, VGCC, Tr, mGluR1 jelenlétét is. Bizonyos paraneoplasiás szindrómák esetén a kórkép 

gyakran társul malignus betegséggel, azonban idáig nem azonosítottak antitestet, mint dermatomyositis esetén. 

Az antitestek közül ismertek direkt patogénnek tarthatók, mint a myasthenia gravisban előforduló AchR elleni 

antitest a membrán receptorhoz kötődve, vagy Lambert-Eaton szindrómában VGCC elleni ellenanyag a 

preszinaptikus ioncsatornához kötődve gátolja a neuromusculáris transzmissziót. Állatkísérletben szérummal a 

betegség tünetei átvihetők, valamint plazmaferezissel a tünetek súlyossága csökkenthető. Az onconeuralis 

antitestek (pl. anti-Hu) esetén a célpont az intracelluláris fehérje, mely T sejt mediált neurodegeneratív 

folyamatokhoz vezet. Ezen esetekben az ellenanyagot nem tartják patogénnek, a betegség tünetei kevéssé 

reagálnak plazmaferezisre. Az utóbbi néhány évben vált világossá, hogy az antitestek egy része a sejt felszínre 

kötődik le (neuronal cell surface antibody- NSAb, pl. anti-NMDAR), részben a receptorok internalizációjáért 

felelős, részben complement mediált károsodás révén vezet neuron pusztuláshoz, szintén patogénnek tekinthető. 

Ezek a kórképek szintén jól reagálnak az immunterápiákra. 

7.12. táblázat - 2. táblázat: Paraneoplasiás szindrómákban előforduló ellenanyagok 
 

Antitest Tumor Klinikai kép 

NUCLEARIS ANTITESTEK 

anti neuronal nuclear antibody 

(ANNA-1, anti-Hu) 
kissejtes tüdődaganat, 

neuroblastoma, thymoma 
paraneoplasias encephalitis (PEM), 

corticalis, agytörzsi encephalitis, 

PCD, myelitis, PSN, autonom 

diszfunkció 

ANNA-2 (anti-Ri) tüdődaganat, emlő carcinoma agytörzsi encepahlitis, opsoclonus-

myoclonus 

ANNA-3  tüdődaganat, felsőlégút tumorai sensoros, sensomotoros 

neuropathia, cerebellaris ataxia, 

myelopathia, agytörzsi és limbikus 

encephalitis 

anti glial nuclear antibody (AGNA-

1) 
kissejtes tüdődaganat LEMS,PCD, sensoros neuropathia, 

limbikus encephalitis, sensomotoros 

neuropathia 

anti-Ma2 here germinális tumorai, tüdő, 

gastrointestinalis traktus tumorai, 

emlő carcinoma, non Hodgkin 

lymphoma 

cerebellaris, agytörzsi, limbikus 

encephalitis, narcolepsia, 

cataplexia, hypnagog hallucinációk 

Zic4 kissejtes tüdő carcinoma limbikus, cerebellaris, agytörzsi 

encephalitis 
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Antitest Tumor Klinikai kép 

CYTOPLASMARIS ANTITESTEK 

Purkinje cell cytoplasmic antibody 

(PCA-1, anti-Yo) 
ovarium, enndometrium, emlő 

carcinoma  
PCD 

PCA-2 kissejtes tüdő carcinoma agytörzsi, limbikus encephalitis, 

PCD, LEMS, motoros neuropathia 

PCA-Tr Hodgkin lymphoma PCD, limbikus encephalitis 

amphiphysin emlő, tüdő daganat Stiff-man, PEM 

CRMP-5, collapsin response-

mediated protein 
kissejtes tüdő carcinoma, thymoma, 

pajzsmirigy, vese daganat 
PEM, PCD, chorea, opticus 

neuropathia, myelopathia, perifériás 

neuropathia 

striational (harántcsíkolt izom, 

sarcomer proteinek) 
kissejtes tüdő carcinoma, thymoma, 

emlő 
myasthenia gravis 

SEJTFELSZÍNI ANTITESTEK 

voltage gated calcium channel N 

típus, VGCC 
tüdő, emlő, ovarium LEMS, PCD 

VGCC P/Q kissejtes tüdő carcinoma LEMS, PCD 

AchR muscle thymoma, kissejtes tüdő carcinoma myasthenia gravis 

AchR ganglion thymoma, kissejtes tüdő carcinoma autonom neuropathia 

voltage gated potassium channel, 

VGKC 
thymoma, kissejtes tüdő carcinoma limbikus encephalitis, Morvan 

syndroma, PCD, Gi-dismotilitás, 

parkinsonimus, tremor, chorea, 

sensoros neuropathia, 

hyponatraemia, dyssomnia, 

hyperphagia 

NMDA-R ovarium teratoma psychosis, memóriazavar, 

orofacialis dysmetria, 

choreoathetoid mozgászavar, 

catatonia, centralis hypoventillatio 

AMPA-R kissejtes tüdő carcinoma, thymoma, 

emlő carcinoma 
limbikus encephalitis, atípusos 

psychosis 

GABA B -R kissejtes tüdő carcinoma limbikus encephalitis 

glycin receptor tüdő daganat PERM-progresszív encephalitis 

rigiditással és myoclonussal 

mGlu-R1 Hodgkin lymphoma PCD 

PCD-paraneoplasiás cerebellaris degeneráció, PEM-paraneoplasiás encephalomyelitis 

Az ellenanyagok azonosítása indirekt immunhisztokémia, vagy immunfluoreszcens módszerrel történhet fixált-

fagyasztott patkány agyszöveten. A legelterjedtebb, megvásárolható módszer a leggyakoribb jól karakterizált 

onconeuralis antitestek azonosítására a rekombináns fehérjéken alapuló immunoblott technika (Hu, Ma2, 

CV2/CRMP-5, Ri, amphiphysin). GAD és VGKC antitestek radioimmunoassay (RIA), vagy GAD ELISA és 

immunoblott módszerekkel történő kimutatása is széles körben elérhető. A legérzékenyebb módszer, a gold 

standard maradt a humán embrionális vese sejteken végzett, sejtalapú (cell based assay) módszer, mely során a 

kívánt antigénnel transfectált sejteket szérummal inkubálják, majd antihumán IgG fluoreszcens jelöléssel 

mutatják ki a lekötődött antitesteket. Ha a specifikus tesztekkel az eredmény negatív, szóba jöhet az antitestek 

kimutatása élő hippocampus vagy más neuronális szöveten immunfestéssel, a potenciálisan patogén antitestek 

kimutatására alkalmas, valamint új, korábban nem ismert ellenanyagok azonosítására. 

8.4.1.3. 4.1.3. Tumormarkerek, biomarkerek 

A tünetek hátterében álló malignitás típusának azonosításához a specifikus paraneoplasiás antitesteken kívül a 

nem antineuralis ellenanyagok, tumormarkerek és bizonyos meghatározott biomarkerek is segítséget 

nyújthatnak. Malingnitáshoz gyakran társulhat gyorsult süllyedés, fogyás. Klasszikus tumormarkerek közül 
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magas a prediktív értéke, szenzitivitása pl. a neuron specifikus enolasenak (NSE), mely kissejtes tüdődaganatos 

betegekben 65%-ban emelkedett. 

Ennél érzékenyebb marker a progastrin-releasing peptide (ProGRP), mely kissejtes tüdő carcinomás esetek 

77%-ában előfordul. Az újonnan felismert SOX1 antitest, mely paraneoplasiás polyneuropathiához társul 

általában kissejtes tüdődaganat, vagy bronchialis carcinoid tumor eseteiben észlelhető. A CA-125 ovárium 

carcinomás esetek 86%-ában kimutatható. Éretlen teratomában AFP szintje emelkedett 50%-ban. Nem 

seminoma típusú here daganatban β-hCG és AFP szint emelkedett 80%-ban. 

7.13. táblázat - 3. táblázat: Tumormarkerek 
 

Szervrendszer Daganattípus Tumormarker 

Vér lymphoma neprilysin 

lymphosarcoma CD3, CD72a 

Endokrin pajzsmirigy carcinoma thyreoglobulin 

medullaris pajzsmirigy daganat calcitonin, carcinoembrionalis 

antigén (CEA) 

phaechromocytoma normetanephrin, Enolase 2 

neuroendocrin tumorok synaptophysin, chromogranin A, 

NSE 

neuroblastoma homovalilinsav, NSE  

Idegrendszer agydaganat proliferating cell nuclear antigen 

(PCNA) 

astrocytoma glial fibrillary acidic protein 

(GFAP) 

melanoma S-100 protein 

Cardiovascularis és respiratorikus 

rendszer 
tüdő NSE, CEA, Enolase 2, autocrin 

motility factor 

haemangiosarcoma (endothel) Factor VIII 

Emésztőszerv colorectal tumor CEA, CA 19.9 

gyomor CA 72.4 

pancreas daganat Ca 19.9, CEA, CA 242, tumor 

associated glicoprotein  72 

hepatocellularis  Alpha-foetoprotein (AFP) 

Reproduktív rendszer ovarium tumor CA 125, hCG, AFP, testosteron, 

inhibin 

here daganat hCG, AFP 

prostata PSA, early prostate cancer antigen 

2, SPINK-1, GOLPH-2, PLA-3, 

TMPRSS2 

csírasejtes tumor NANOG 

húgyhólyag HER-3, NMP22 

emlő daganat CA 15.3, HER-2, HER-3, 

cathepsin-D 

Musculoskeletalis  rhabdomyosarcoma desmin 

Általános sarcoma vimentin 

carcinoma cytokeratin 

8.4.2. 4.2. Tumorkutatás 
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Paraneoplasiás szindrómákban a betegség hátterében álló tumor felkutatásának nagy jelentősége van, hiszen ez 

nagymértékben meghatározza a kezelést és a betegség prognózisát. A jellegzetes neurológiai tünet együttesen 

túl az általános tünetek, mint fogyás, elesett általános állapot, gyorsult We és tumormarker szint emelkedés, 

specifikus antineuralis ellenanyagok jelenléte segítheti a klinikust. Egyéb vizsgálatokat tekintve mellkas, has, 

kismedence CT, PET-CT vizsgálatok kiemelt jelentőségűek. Kissejtes tüdődaganat esetén mellkas rtg csak az 

esetek 43%-ában mutatja ki a malingitást, míg a mellkas CT az esetek 80-85%-ában pozitív. Amennyiben a 

tumor kutatás nem eredményes PET, bronchoscopia, mediastinoscopia végezhető még. Thymoma esetén a 

mellkas CT és MR vizsgálat egyenértékű, 75-88%-ban mutatja ki a daganatot. A PET vizsgálat a thymus 

carcinoma elkülönítésében segíthet thymomától. Emlő daganatnál mammographiát követően (40% 

érzékenység), emlő MR (80%) vizsgálat javasolható a daganat felkutatására. Ovárium vizsgálat 93-98%-ban 

pozitív. A PET vizsgálat nem érzékeny, mivel a teratoma nem veszi fel nagy mértékben az FDG-t. Ovárium 

carcinoma esetén a transvaginalis UH, kismedencei CT az MR vizsgálathoz hasonlóan 89%-os érzékenységű. 

Az esetek 80%-ában CA 125 szintje emelkedett, amennyiben daganat nem látható PET-CT vizsgálat javasolt. 

Here daganat esetén az UH vizsgálat 72%-ban pozitív, kismedencei CT érzékenyebb, de a PET vizsgálat nem ad 

több információt. Az EFNS ajánlása alapján annál a betegnél, akinél paraneoplasiás neurológiai tünetek 

észlelhetők, paraneoplasiás antitest pozitivitás mutatható ki, az első alkalommal sikertelen tumor kutatást 

követően, 6 havonta meg kell ismételni a vizsgálatokat 4 éven keresztül. 

8.4.3. 4.3. Képalkotó vizsgálatok 

A központi idegrendszert érintő paraneoplasiás szindrómákra specifikus MR eltérések nem ismertek, azonban az 

egyes kórképek kapcsán néhány jellegzetesség megfigyelhető.. Limbikus encephalitisre jellemző lehet a T2, 

FLAIR felvételen hyperintens eltérés a temporalis lebeny mediális részén. Paraneoplasiás encephalitis esetén a 

temporalis lebeny mesialis részében, hypothalamus, basalis ganglionok, thalamus, collicularis régió, 

diencephalon, agytörzs felső részében T2, FLAIR hyperintens laesio ábrázolódik. Paraneoplasiás myelopathia 

esetén a gerincvelő MR vizsgálata során szimmetrikus, hosszanti tractusokat, vagy szürkeállományt érintő T2 

hyperintensitás jelenhet meg. Bizonyos esetekben már a korai fázisban láthatók eltérések, azonban néha 

markáns tünetek esetén sem észlelünk morfológiai eltérést. Időnként az agyi FDG-PET vizsgálat során 

izotópdúsulás látható a cortexben vagy fehérállományban. Valamint myositisek esetében is hasznos lehet MR 

vizsgálatot végezni, a biopsia helyének kijelölése céljából. 

8.4.4. 4.4. Elektrofiziológiai vizsgálatok, izombiopsia 

Központidegrendszert érintő kórképekben a kiváltott válasz vizsgálatok segíthetnek az egyes struktúrák 

károsodásának kimutatásában. Míg a perifériás ideg, izom, neuromuscularis junctio betegségeiben ENG/EMG 

vizsgálat segítheti a diagnózist. Polymyositis, dermatomyositis esetén az izombiopsia adja a korrekt diagnózist. 

8.5. 5. Diagnózis 

Ha egy daganatos betegben neurológiai tünet együttes alakul ki, fontos elkülöníteni, hogy paraneoplasiás 

jelenségről van-e szó, vagy a tumor infiltrációja, távoli metastasis, a terápia mellékhatása, metabolikus, 

malnutritiós, infekciós, esetleg vascularis szövődmény jelent-e meg. 

Paraneoplasiás kórkép mellett szól a hirtelen kezdettel járó, gyorsan, azaz napok-hetek alatt történő tüneti 

rosszabbodás, melyet a tünetek stabilizációja követ. Súlyos fokú neurológiai kiesési tünetek, bizonyos tünetek 

speciális társulása jellemző. Paraneoplasiás ellenanyagok kimutathatók. Központi idegrendszert érintő 

tünetekben kóros liquorlelet mint pl. fehérjeszint emelkedés, pleocytosis, OGP jelenléte támogatja a diagnózist. 

Mivel az antineuralis antitestek nem mindig jelentkeznek paraneoplasiás neurológiai betegségben, vagy 

daganatos betegekben megjelennek tünetek nélkül, a paraneoplasiás neurológiai szindrómák diagnózisa 

különböző kategóriákba sorolható. 

7.14. táblázat - 4. táblázat: A központi idegrendszert érintő paraneoplasiás szindrómák 

diagnosztikus kritériumai Graus alapján 
 

Definitív paraneoplasiás neurológiai szindróma 

1. Klasszikus szindróma, a neurológiai tünetek kialakulását követően 5 éven belül 

diagnosztizál malignitással 
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Definitív paraneoplasiás neurológiai szindróma 

2. Nem klasszikus szindróma, mely gyógyul vagy javul a tumor onkológiai kezelését 

követően 

3. Nem klasszikus szindróma, a neurológiai tünetek kialakulását követő 5 éven belül 

diagnosztizált malignitás és pozitív antineurális antitestek 

4. Neurológiai szindróma (klasszikus vagy nem), malingitás nélkül és jól meghatározott 

paraneoplasiás antitestttel  

Lehetséges paraneoplasiás neurológiai szindróma 

1. Klasszikus szindróma a malignitás magas rizikójával, antineuralis antitestek nélkül 

2. Neurológiai szindróma (klasszikus vagy nem) malingitás nélkül és részlegesen 

meghatározott antitesttel 

3. Nem klasszikus szindróma a neurológiai tünetek kialakulását követően 2 éven belül 

diagnosztizált tumorral, antineuralis antitestek nélkül  

8.6. 6. Kezelés 

Paraneoplasiás neurológiai szindrómák esetén a kezelés magában foglalja a malignitás kezelését, az immun és 

szupportív terápiát. A daganat felismerését követően amennyiben lehetséges javasolt a tumor eltávolítása, 

amennyiben a daganat típusa indokolja a kemo- és radioterápia kivitelezése. Immunterápia alatt a szteroid, 

plazmaferezis és immunglobulin, valamint az immunszuppresszáns azathioprin, cyclophosphamid és rituximab 

kezelést értjük. Az intracelluláris antitesttel rendelkező betegek esetében kifejezett celluláris immunválasz 

észlelhető, gyakran súlyosabb és irreverzibilis lehet az idegrendszeri károsodás. A kezelés kiválasztása során 

szempont lehet, hogy azoknál a betegeknél, akik kemoterápiás kezelésben részesülnek szteroid, plazmaferezis 

vagy immunglobulin kezelést válasszunk, viszont azoknál, akik nem részesültek kemoterápiás kezelésben 

erősebb pl. cyclophosphamid, rituximab, tacrolimus, cyclosporin terápiát választhatunk. Általánosságban a 

Mayo Clinic által javasolt szteroid kezelési algoritmus javasolt, melyben 5 napig 1g metilprednisolon intravénás 

adását követően 6-12 hétig, hetente egy alkalommal adott 1 g metilprednisolon kezelés kövesse. Amennyiben a 

tünetek progrediálnak 1-2 hét múlva immunglobulin kezelés következhet, 5 nap alatt 2g/kg összdózisban. Ha a 

beteg reagál a kezelésre, hosszú távú immunszuppresszáns kezelés céljából azathioprin vagy mycophenolate 

mophetyl választható. Amennyiben a beteg nem reagál a kezelésre plazmaferezis kezelés próbálható. Ennek 

sikertelensége esetén cyclophosphamid vagy rituximab kezelés választandó. A kezelés tartama egyedi, a beteg 

tüneteinek alakulásától függ. Paraneoplasiás myasthenia gravisban és Lambert-Eaton szindrómában a 

plazmaferezis, IVIG és szteroid kezelés is hatékony. Cerebellaris degenerációban (anti-Yo) és 

encephalomyelitisben (anti-Hu) tacrolimus és mycophenolate mophetyl is hatékony. 

2. animáció: Központi idegrendszeri paraneoplasiás kórképek kezelési algoritmusa. 

 

1. animáció: Központi idegrendszeri paraneoplasiás kórképek kezelési algoritmusa. 

7.15. táblázat - 5. táblázat: Karnofsky index (Karnofsky performance status) 
 

Képes a mindennapi aktivitásra, munkára, 

segítséget nem igényel 
100 nincsenek panaszok, nincs jele a betegségnek 

90 normál aktivitás kifejtésére képes, a betegség 

minimális tünetei észlelhetők 

80 Normál aktivitás nehezségek árán, a betegség 

tünetei láthatók 

Munkavégzésre nem képes, mindennapi 

életben különböző mértékű segítséget igényel 
70 munkára nem képes, de magát teljesen 

ellátja, normál aktivitása korlátozott 

80 személyes szükségletek során ritkán igényel 

segítséget 
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60 időnként segítséget igényel, de személyes 

szükségleteit általában egyedül intézi 

50 gyakran igényel segítséget és orvosi ellátást 

Önellátásra képtelen, intézeti, vagy kórházi 

ellátásra szorul, gyorsan romló állapot 
40 munkaképtelen, speciális segítséget, 

gondozást igényel 

30 súlyos egészségkárosodás, kórházi ellátást 

igényel  

20 súlyosan beteg, aktív kórházi szupportív 

kezelés szükséges életben maradáshoz 

10 moribund, gyorsan romló állapot 

0 halál 

8.7. 7. Prognózis 

Az immunterápiára az ellenanyag mediált kórképek jól reagálnak, mint myasthenia, Lambert-Eaton, stiff man és 

opsoclonus-myoclonus szindróma. Felnőttkori opsoclonus-myoclonus szindróma spontán is javulhat, vagy a 

myelomához társuló polyneuropathia besugárzást követően javul. Kevéssé reagálnak jól a gyulladásos, központi 

idegrendszert érintő folyamatok, mint a limbikus encephalitis, vagy izom és perifériás idegrendszer vasculitisen 

alapuló folyamatai. Refrakternek számítanak a neurodegeneratív folyamatok, mint cerebellaris degeneráció, 

retinopathia, motoros neuropathia mely motoneuron károsodással is jár. 

A betegek 75%-ában a tünetek progrediálnak, bár a hátterében álló daganat kezelése megállíthatja a 

rosszabbodást. A neurológus által javasolt immunszuppresszív kezelés a daganat progressziójához is vezethet. 

Szupportív kezelés alatt tüneti kezelést értjük, mint fájdalomcsillapító, antiepilepticus, antipszichotikus, 

fizioterápiás kezelést, a megfelelő táplálást, szükség esetén a légzés asszisztálását. Izomerő javítására 

myasthenia gravisban acetilkolinészteráz gátló, míg Lambert-Eaton szindrómában a 3,4-diaminopiridin 

alkalmas. Stiff person szindrómában az izmok relaxációját diazepam segítheti elő. Opscoclonus-myoclonus 

szindrómában clonazepam és valproát segíthet. 

8.8. 8. Paraneoplasiás idegrendszeri szindrómák 

A szindrómákat osztályozhatjuk a megjelenő neuronalis ellenanyagok, vagy a központi és perifériás 

idegrendszer károsodása következtében kialakult klinikai kép alapján. A fejezetben a neurológiai tünetek alapján 

osztályozva tárgyaljuk az egyes betegségeket. 

8.8.1. 8.1. Paraneoplasiás cerebellaris degeneráció (PCD) 

Szubakutan megjelenő kórkép, melyet a hetek, néhány hónap alatt kialakuló, progresszív, súlyos fokú 

cerebellaris tünetek jellemeznek. A cerebellaris tünetcsoport rendszerint járási ataxiával kezdődik, mely néhány 

hét, 1-3 hónap alatt fokozatosan súlyosbodik, szimmetrikus törzs és végtag ataxia is megjelenik, amit dysarthria 

és nystagmus is kísér. Néha a tünetek kialakulása gyorsabb, néhány nap alatt bontakozik ki a klinikai kép. A 

vertigo gyakori panasz, a kettős látás ritka . Később a cerebellaris tünetek stabilizálódnak, de ilyenkor már 

súlyosak a tünetek, a beteg általában ágyhoz kötött. A szindróma önállóan is jelentkezhet, vagy társulhat 

paraneoplasiás encephalomyelitissel vagy Lambert-Eaton szindrómával. A koponya MR vizsgálat korai 

stádiumban általában negatív, későbbi fázisban diffúz cerebellaris atrophia látható, corticalis cerebellaris 

kontraszthalmozás jelenhet meg. A liquorban gyulladásra utaló jelek észlelhetők az esetek 60%-ában, mint 

fehérjeszint emelkedés, vagy OGP. 

A szubakut cerebellaris degeneráció kb. 50%-a paraneoplasiás eredetű. A tünetek hónapokkal megelőzhetik a 

daganat felismerését. A kórkép differenciális diagnosztikája során gyulladásos, metabolikus, toxicus károsodás 

is szóba jöhet, a herediter spinocerebellaris ataxiától a szubakut kezdet segít elkülöníteni. 

7.16. táblázat - 6. táblázat: Paraneoplasiás idegrendszeri kórképek differenciális 

diagnosztikai vonatkozásai 
 

Paraneoplasiás kórkép Differenciál diagnózis Daganatos betegségek 

szövődményei 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1660  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Paraneoplasiás kórkép Differenciál diagnózis Daganatos betegségek 

szövődményei 

Cerebellaris degeneráció krónikus alkoholfogyasztás cerebellaris metastasis 

Vitamin hiány B1, E-vitamin kemoterápia toxicus hatása (5 

fluorouracil, cytosin arabinosid) 

toxikus anyagok pl. antieplepticus 

gyógyszer 
  

cerebellitis, postinfekciós 

cerebellitis 
  

Miller-Fischer szindróma   

GAD asszociált cerebellaris ataxia   

Gliadin asszociált cerebellaris 

ataxia 
  

idiopathiás cerebellaris degeneráció   

Limbikus encephalitis viralis encephalitis  (HSV) agyi metastasis 

temporalis lebeny daganatai pl. 

astrocytoma 
HSV-6 encephalitis (pl. csontvelő 

transzplantáció) 

stroke   

toxikus, metabolikus károsodás   

idiopathiás    

Sensoros neuropathia Sjögren szindróma toxikus kemoterápia (cisplatin, 

paclitaxel, docetaxel, vincristin) 

CIDP   

toxikus (pyridoxine)   

idiopathiás   

Opsoclonus-myoclonus  infectio, postinfectios eredetű 

encephalitis 
agyi metastasis 

toxinok   

metabolikus encephalopathia   

idiopathiás   

A tünetek hátterében a cerebellaris Purkinje sejtek destrukciója áll. A liquorban kimutatható citotoxikus CD8+ T 

sejtek reagálnak a Purkinje sejtek citoplazmatikus Golgi apparátusában, riboszómáiban, endoplazmatikus 

retikulumában található Yo proteinnel. A Yo protein ellen polyclonalis IgG1 ellenanyagválasz alakul ki (anti-

Yo). Az ellenanyagok szintje általában magasabb a liquorban, mint a szérumban, ez intratechalis antitest 

szintézisre utal. Yo proteinek a cerebellaris Purkinje sejteken kívül, emlő és nőgyógyászati daganatokban 

expresszálódnak. Szövettani vizsgálatban a Purkinje sejtek eltűnése észlelhető, valamint perivascularis 

mononuclearis sejtes infiltráció figyelhető meg, mely döntően a cerebellumra lokalizálódik, de előfordul a 

cortexben, agytörzsben és gerincvelőben is. 

A Yo antitest társul leggyakrabban paraneoplasiás cerebellaris degenerációhoz. A betegek általában nők, 

átlagéletkoruk 60 év. A háttérben álló daganat ovárium, emlő, vagy nőgyógyászati daganat. Azokban az 

esetekben amikor anti-Hu antitesttel asszociált, általában kissejtes tüdőrák áll a háttérben, a férfi/nő arány 

egyforma és gyakran a paraneoplasiás encephalomyelitis részjelensége a cerebellaris degeneráció. Anti-Hu 

jelenléte esetén 13-20% a cerebellaris tünetek megjelenésének esélye. Neuropathia a betegek 60%-ában 

fordulhat elő, ilyenkor CRMP5 antitest észlelhető az esetek 7%-ában. A betegek többsége férfi, átlagéletkoruk 

62 év és általában kissejtes tüdő daganat áll az immunfolyamat mögött. Anti-Tr antitest Hodgkin lymphomás 

betegekben fordul elő. Ez a harmadik leggyakoribb daganat típus az ovárium és kissejtes tüdődaganat után mely 

PCD kialakulásához vezet. Ri antitest cerebellaris ataxia mellett opsoclonus-myoclonus szindrómával társulhat, 

mely emlő és tüdő daganat esetén jellegzetes. Néhány esetben amphiphysin, Ma2, Zic4, mGluR1, vagy VGCC 

antitest volt kimutatható. Ha VGCC antitest észlelhető Lambert-Eaton myastheniás szindróma társulhat. 

Azonban amennyiben nem mutatató ki antitest, a betegség nem zárható ki egyértelműen, mivel a betegek kb. 

50%-ában mutathatók ki az előzőekben felsorolt ellenanyagok. 
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A kórkép terápiásan nehezen befolyásolható, legjobbak az esélyek, ha a háttérben álló daganatot lehet kezelni. 

Az immunterápia kevéssé hatékony, bár dokumentáltak javulást IVIG, szteroid és plazmaferezis kezelést 

követően. A Tr antitesttel rendelkező, Hodgkin lymphomás betegek javulnak legjobban, Yo antitest esetén az 

ovárium daganatos betegek prognózisa rosszabb, mint az emlő tumoros betegeké. Az antitest negatív betegek 

prognózisa jobb, mint az anti-Hu pozitív betegeké. A kezelés hatására a szérumban észlelt antitest titer jobban 

csökken, mint intratechalisan. A rossz prognózis hátterében a tünetek megjelenésekor már kialakult 

neurodegeneratív folyamatok, Purkinje sejt pusztulás állhat. 

8.8.2. 8.2. Paraneoplasiás limbikus encephalitis (PLE) 

A paraneoplasiás limbikus encephalitis a legismertebb, ritka kórkép, melyben rövid távú memóriazavar, 

epilepsiás rosszullét, magatartásváltozás, dyskinesis jelenik meg szubakut módon, a hátterében valamilyen 

daganatos betegség azonosítható. A prognózisa rosszabb, mint a nem neoplasticus eredetű, autoimmun neuralis 

antigének ellen irányuló antitestek által jellemzett encephalitiseknek. 

7.17. táblázat - 7. táblázat: Központi idegrendszeri antitest asszociált, limbikus 

encephalitisszel járó kórképek felnőttben 
 

  VGKC-complex, 

LGI-1 
VGKC-complex, 

CASPR2 
NMDA Receptor AMPA GABA B Receptor GAD Gly Receptor 

Gyakori tünetek főként LE amnesia, 

epilepsia, 

pszichiátriai 

eltérések, 

faciobarchialis 

dystonia 

Morvan fenotípus, 

LE, zavartság, 

amnesia, insomnia, 

autonom dysfunctio, 

neuromyotonia, 

fájdalom 

kiterjedt cortico-

subcorticalis 

encephalopathia, 

pszichiátriai 

tünetek, dyskinesia, 

epilepsia, mutismus, 

tudatzavar, néha 

limbikus 

encephalitis 

tipikus limbikus 

encephalitis, 

psychosis 

dominálhat 

limbikus 

encephalitis, 

epilepsia 

dominanciával 

temporalis lebeny 

epilepsia, kognitív 

érintettséggel 

startle, merevség, 

rigiditás, agytözsi 

müködészavar, 

kognitív zavar, 

epilepsia 

Differenciál 

diagnózis 
Wernicke-

Korsakoff sy, HSV 

encephalitis, drog 

vagy toxin 

túladagolás, Jacob-

Creutzfeldt, 

Hashimoto 

encephalopathia, 

non convulsiv status 

epilepticus 

motoneuron 

betegségek, prion 

(fatalis fam. 

insomnia), herediter 

neuromyotonia, 

nehézfém mérgezés 

(arany, higany, 

mangán), 

pheochromocytoma  

encephalitis 

lethargica, 

PANDAS, 

Sydenham chorea, 

infektív encephalitis 

(rabies), 

neurolepticus 

malignus sy, 

Kleine-Levin sy, 

non convulsiv status 

epilepticus, 

Hashimoto 

encephalopathia, 

lupus, porphyria 

mint LGI1 mint LGI1 mint LGI1 stiff-person sy, 

tetanus, herediter 

startle betegség 

Célpont VGKC-complex 

asszociált LGI1 
VGKC-complex 

asszociált CASPR2 
NMDA receptor ált. 

NR1 subunit 
GluR1/2 GABABR1 GAD GlyRα1 

Lokalizáció hippocampalis 

neuropil 
mindenhol, de 

legerősebben 

hippocampalis és 

cerebellaris neuropil 

főként 

hippocampalis 

neuropil 

diffúzan, de főként 

hippocampus  
diffúzan, de főként 

hippcampus 
diffúzan, inhibitoros 

interneuronokon 
inhibitoros 

interneuronokon 

spinálisan és 

agytörzsben 

Antitest IgG4 > IgG1 IgG4 > IgG1 IgG1 nem egyértelmű főként IgG1 főként IgG1 főként IgG1 

Intratechalis 

szintézis 
változó intratechalis 

szintézis 
elégtelen adat szinte mindig 

intratechalis 

szintézis 

intratechalis 

szintézis 
intratechalis 

szintézis 
intratechalis 

szintézis 
intratechalis 

szintézis 

Tumor nagyon ritkán főként thymoma, 

kissejtes tüdőrák 
ovárium teratoma≥ 

50% 
esetek 50%-ban, 

thymoma, tüdő, 

emlő 

thymoma, tüdő ritkán  nagyon ritkán 

thymoma  

Betegség lefolyás gyakran spontán javulhat, de jól reagál korai jól reagál kezelésre, immunterápia immunterápia immunterápia 
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  VGKC-complex, 

LGI-1 
VGKC-complex, 

CASPR2 
NMDA Receptor AMPA GABA B Receptor GAD Gly Receptor 

monofázisos, nem 

szükséges 

hosszútávú 

immunterápi 

néha nem kezelhető, 

attól is függ van-e 

daganat 

immunterápiára, 

vagy daganat 

eltávolítására, nem 

paraneoplasiás 

esetek lehetnek 

chronicusak, 

relapsálók 

de gyakran relapsál részleges javulást 

hoz 
részleges javulást 

hoz 
részleges javulást 

hoz 

VGKC- voltage gated potassium channel, LGI1- leucin-rich glioma inactivated1, NMDA R- NMDA receptor, AMPA-R AMPA receptor, GABABR- 

GABA B típusú receptor, GAD-glutamic acid decarboxylase, GlyR- glycin receptor, LE- limbic encephalitis, HSV- herpes simplex vírus, PANDAS- 

pediatric autoimmun neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection, CASPR2- contactin associated protein2 
 

A limbikus encephalitisek hátterében álló immunfolyamatban a szinapszisok jelátvitelében és a plaszticitásban 

szerepet játszó molekulák ellen mutathatók ki ellenanyagok, melyek receptorok, vagy szekretált fehérjék. 

Autoimmun szinaptikus encephalopthiáknak is nevezhetjük a kórképeket, melynek prototípusa a NMDAR 

encephalitis, itt nem az antigén complement közvetített károsodás áll a tünetek hátterében, hanem a szinapszis 

funkciója vagy struktúrája változik meg, mely ugyan súlyos, de jól kezelhető, reverzibilis tünetekkel jár. A 

sejtfelszíni molekulák között alapvetően receptor, ioncsatorna és szekretált, transszinaptikus komplex 

organizálásáért felelős fehérjék találhatók. A sejtfelszíni célpontok, az excitátoros NMDA, excitátoros AMPA 

receptor GluR1,2 alegysége, gátló GABAB receptor, LGI1 állványfehérje, mely VGKC és AMPA gátlásában 

játszik szerepet. Az NMDA, AMPA, GABAB receptor ellen generált antitest csökkenti a receptorok 

mennyiségét, mivel a bivalens ellenanyag képes két molekula keresztkötésére és ezt a komplex internalizációja 

követi. Az antigén moduláció jelensége reverzibilis, az ellenanyag eltávolítását követően a tünetek 

megszűnhetnek. 

8.8.2.1. 8.2.1. NMDA receptor elleni encephalitis 

Feltehetően nem ritka kórkép, az Egyesült Királyságban az encephalitisek 4%-a, specializált centrumban 3 év 

alatt (2008-2011) 400 beteget azonosítottak. Általában fiatal nők betegsége (80%), melynél a lázzal, fejfájással 

járó prodromát követően jelenik meg a jellegzetes limbikus encephalitis. A korai fázisban pszichózis, akusztikus 

hallucinációk, zavartság, amnesia, dysphasia, epilepsiás rosszullétek jelennek meg, majd 1-2 héten belül 

akaratlan mozgászavar, autonom instabilitás, hypoventilatio, tudatzavar következhet. Az akaratlan mozgások 

choreoathetoid jellegűek, de néhány betegnél, mutismus vagy kataton állapot alakul ki. A betegek kb. 50%-ában 

észlelhető eltérés koponya MR vizsgálattal, általában a limbikus, mediotemporalis cortexben, de akár 

corticalisan, subcorticalisan, az agytörzset, vagy cerebellumot érintően T2, FLAIR felvételeken hyperintens 

eltérés látható, esetleg a corticalis meninxeken vagy basalis ganglionban kontraszthalmozás figyelhető meg. 

Későbbiekben a követés során mediotemporalis vagy frontotemporalis atrophia jelenhet meg. Az esetek 80%-

ában a liquorvizsgálat eredménye kóros, mérsékelt pleocytosis, fehérjeszint emelkedés, vagy OGP jelenhet meg. 

NMDA R elleni antitest koncentrációja a szérumban általában magasabb, mint a liquorban, azonban a szérum 

antitest szint normalizálódását követően liquorban továbbra is kimutatható, mely intratechalis szintézisre utal. 

Az NMDA receptor a szinaptikus jelátvitelben, plaszticitásban játszik fontos szerepet. A receptor egy glycint 

kötő NR1 és egy glutamát kötő NR2 alegységből áll. Az ellenanyagok az extracelluláris NR1 alegység ellen 

termelődnek, NMDA R expressziójának reverzibilis csökkenéséhez vezetnek, complement mediált strukturális 

károsodás nem igazolódott. Az NMDA R csökkenés másodlagosan a GABAerg neuronok inaktivációjához 

vezet, ez állhat az agytörzs és a basalis ganglionok dysinhibitioja által okozott orofacialis dyskinesisek 

hátterében. 18 éves kor felett az esetek 50%-a paraneoplasiás, ovárium teratoma áll a háttérben. Fiatalabb 

életkorban a paraneoplasiás esetek aránya kisebb, 14-18 év között 30%, 14 év alatt 10%. A spontán felépülést 

követő tünetmentes állapot ritka. Immunterápiára jól reagál, ha a kezelés korai időszakban kezdődik. A 

paraneoplasiás eseteknél általában jobb a kimenetel, ha a daganatot az első 4 hónapban eltávolítják. Elsőként 

választandó és kombinálható is a szteroid, plazmaferezis és IVIG kezelés. Második vonalban cyclophosphamid 

és rituximab kezelés ajánlható, majd krónikus immunszuppresszió céljából azathioprin választható. A tünetek 

javulása néhány nap alatt megkezdődik, azonban a teljes felépülés hónapokig tarthat. A betegek 25%-ában 

előfordul relapsus, ez a nem paraneoplasiás eseteknél gyakoribb. 

3. animáció: NMDAR encephalitis pathomechanizmusa. 

 

3. animáció: NMDAR encephalitis pathomechanizmusa. 
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8.8.2.2. 8.2.2. A feszültség függő kálium csatorna (VGKC) komplex elleni antitestekhez kötődő 
encephalitisek 

A korábban VGKC elleni antitesteknek gondolt ellenanyagokról kiderült, hogy VGKC komplex különböző 

fehérjéihez kötődnek. 

VGKC elleni antitestek 70% LGI1(leucin-rich glioma inactivated 1) ellen irányul, mely egy glikoprotein, 

állványprotein mely preszinaptikusan szekretálódik, a szinaptikus VGKC Kv1 alegységéhez asszociálódik. 

AMPA receptor mediált szinaptikus jelátvitelt szabályozza, rendezi a kálium csatornákat, a preszinaptikus 

ADAM22 és posztszinaptikus ADAM23 molekulát köti. Összességében egy olyan transzinaptikus fehérje 

komplex jön létre, mely preszinaptikus Kv1 kálium és posztszinaptikus AMPA receptort is magában foglalja, 

ezáltal szinaptikus jelátvitelt szabályozza. 

CASPR2 egy membrán protein, nagy extracelluláris doménnel, sejt adhéziós molekulaként viselkedik, mely 

VGKC lokalizációjában játszik szerepet. VGKC komplex elleni antitestek 20%-át adja. Contactin-2 egy másik 

nagy extracelluláris doménnel rendelkező fehérje, mely CASPR2-vel együtt hidat képez a neuron és a glia 

között. A VGKC komplex elleni antitestek 10%-át adja. VGKC komplex antitest RIA-val azonosítható, LGI1, 

CASPR2, Contactin-2 sejt alapú assay-vel, mely már elérhető a laborok számára. 

A klinikai kép általában akut, szubakut kezdetű. Memóriazavar, zavartság, mediotemporalis epilepsiás 

rosszullétek, agitáció, pszichiátriai tünetek alakulnak ki néhány nap, hét alatt. Néha megelőző infekció 

azonosítható. Általában 40 év feletti, dominálóan férfi (2:1) betegek, jellemző lehet az alacsony szérum Na szint 

(59%). Általában magas koncentrációban található a VGKC komplex antitest a szérumban. Viszonylag ritkán 

paraneoplasiás eredetű. Koponya MR vizsgálattal, két oldalon a temporalis lebeny mesialis részében lehet T2, 

FLAIR felvételeken hyperintens eltérést kimutatni, kb. a betegek 45%-ában. PET megváltozott glükóz 

metabolizmust igazolhat. Az EEG regisztrátumon interictalisan is temporalisan meredek, lassú hullámok, tüske 

hullámok láthatók. Immunterápiára a kórkép jól reagál, melyet antiepileptikus kezeléssel kell kiegészíteni. 

Relapsus a betegek 15%-ában észlelhető. A betegség prognózisa a thymomával társuló CASPR2 antitesttel 

rendelkező esetekben rosszabb. 

Faciobrachialis dystoniás epilepsia (FBDS) 

VGKC komplex elleni antitestek vannak jelen az anticonvulsiv gyógyszer rezisztens mozgászavarral kísért 

epilepsia esetében is. A túlmozgások főként az arc és felső végtagban jelennek meg, dystoniának megfelelnek. 

Jól reagál immunterápiára, de ha nem kezdik időben a kezelést típusos limbikus encephalitis alakulhat ki. 

Morvan szindróma 

A klinikai képet neuromyotonia, myasthenia, tyhmoma hármasa jellemzi. Ehhez gyakran insomnia, pszichiátriai 

eltérések, memóriazavar, zavartság, neuroendocrin szabályozás zavara társul. Az arcon gyakran fasciculatio 

látható. MR vizsgálattal általában eltérés nem észlelhető, míg a liquorban OGP kimutatható lehet. Szérumban 

VGKC komplex LGI1 és CASPR2 elleni antitest azonosítható. Immunterápiára általában reagál. A thymomával 

járó esetek rosszabb prognózisúak. 

8.8.2.3. 8.2.3. AMPA receptor elleni antitesttel asszociált limbikus encephalitis 

A klinikai kép limbikus encephalitisnek felel meg, melyet gyakran relapsusok kísérnek. Pszichózis lehet a 

kezdeti és domináló tünet. Epilepsia 40%-ban, zavartság, desorientáció, memóriazavar az esetek 90%-ában 

fordul elő. Az antitest az ionotrop glutamát receptor alegységei ellen képződik, mely az agy excitátoros 

neurotranszmissziójának jelentős részét mediálja. A négy alegységből GluR2 ellen 60%-ban, GluR1 ellen 30%-

ban, vagy mindkettő ellen 10%-ban termelődnek az antitestek, melynek következtében a szinaptikus receptorok 

száma csökken. A betegek átlagéletkora 60 év, 90%-uk nő. Az esetek 70%-a paraneoplasiás hátterű, thymus, 

emlő, tüdő malignitás fordul elő. 50%-ban szisztémás autoimmun kórképpel társul, 30%-ban egyéb onconeuralis 

antitest is megfigyelhető (anti-GAD stiff person, anti CRMP5 polyneuropathia, kissejtes tüdő rák LEMS, SOX1, 

anti-VGCC). Általában jól reagál tumor eltávolítására és immunterápiára. 

8.8.2.4. 8.2.4. GABAB receptor elleni antitesttel asszociált encephalitis 

GABA receptor két alegységből épül fel, feladata kalcium csatornák gátlása, preszinaptikus tüzelés 

frekvenciájának csökkentése, a túlzott szinkronizáció gátlása. Legnagyobb mennyiségben a hippocampusban, 

thalamusban, cerebellumban expresszálódnak. A betegek fele férfi, az átlagéletkor 62 év. Korai, vezetőtünet az 

epilepsia (86%), de a limbikus encephalitis klasszikus tünetei, mint memóriazavar, zavartság szintén jelen 
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vannak. A liquorvizsgálat az esetek 90%-ában kóros, főként lymphocytás pleocytosis észlelhető. GABABR 

elleni antitesten kívül a-TPO, a-GAD is jelen lehet. A betegek 50%-ában lehet tumort azonosítani, melynek 

70%-a kissejtes tüdődaganat. Immunterápiára a betegek 90%-a reagál. 

8.8.2.5. 8.2.5. Glycin receptor elleni antitesttel asszociált encephalitis 

Ritka kórkép. Progresszív encephalomyelitis, melyet rigiditás és myoclonusok kísérnek (PERM). A tünetek 

előterében a rigiditás áll. Jellemző a stimulus által kiváltott startle reakció, szemmozgászavar az agytörzsi 

érintettség jele. A késői tünetként megjelenő légzészavar veszélyeztetheti az életet. Stiff person szindrómára 

jellemző a-GAD nem észlelhető, azonban GlyR 1 antitest igen. Thymomával társulhat, ennek eltávolítását és 

immunterápiát követően teljes felépülés is várható. 

8.8.3. 8.3. Paraneoplasiás encephalomyelitis (PEM) 

Multifokális központi idegrendszert érintő tünetek alakulnak ki. Limbikus, cerebellaris, agytörzsi és spinalis 

tünetek kombinálódnak. Gyakran kombinálódik sensoros és autonóm tünetekkel, mivel a ganglion is károsodhat. 

Heteken, hónapokon át tartó rosszabbodást követően a súlyos neurológiai tünetek stabilizálódnak. Hátterében 

multifokális neuron károsodás áll, melyet sejtes infiltráció kísér, melyben CD8+ citotoxikus, valamint CD4+ T 

sejtek, B sejtek és makrofágok vannak. A limbikus és cerebellaris tünetek megegyeznek az önállóan előforduló 

szindrómák tüneteivel, az izolált agytörzsi encephalitis ritka. Gastrointestinalis tünetek, pseudoobstructio, 

autonóm tünetek, mint orthostaticus hypotensio, szívritmuszavar, erekciós dysfunctio, vizeletretenció, 

verítékezés zavara is jelen lehet. 

8.8.4. 8.4. Szubakut sensoros neuropathia (SSN) 

Paraneoplasiás betegségként többféle neuropathiás károsodás megjelenhet. A legjellegzetesebb a hátsógyökér 

ganglionok gyulladásának következtében kialakuló szubakut sensoros neuropathia. Aszimmetrikus, mely 

lacináló fájdalommal, égő dysaesthesiával, zsibbadással, hidegérzéssel kezdődik, általában a felső végtagok 

proximalis részén, majd hetek, hónapok alatt valamennyi ideg károsodik, beleértve a törzs, has perifériás idegeit 

és az agyidegeket is. Mivel a mélyérzés is kiesik, jellegzetes a végtag, majd törzs- és járási ataxia, mely miatt a 

beteg ágyhoz kötötté válik. Az agyidegek érintettsége miatt íz érzés zavar, halláscsökkenés, arc zsibbadása is 

kialakulhat. ENG vizsgálattal sensoros idegeket érintő axonalis károsodás, azaz amplitúdó redukció látható, míg 

a motoros vezetési sebességek és akciós potenciálok normális tartományban vannak. Kb. 50-60%-ban 

paraneoplasiás encephalomyelitis megjelenését megelőzi. SSN az esetek nagy részében, kb. 74%-ában társul 

PEM-el, az izolált SSN 24%-ában fordul elő. Liquorban fehérje emelkedés és pleocytosis gyakran észlelhető, 

néha OGP is kimutatható. Idegbiopsiát ritkán kell végezni, a vasculitishez társuló mononeuritis multiplexet 

segíthet elkülöníteni. Leggyakrabban anti-Hu (ANNA-1) antitesttel társul-., Többféle tumor expresszálja az 

antigént, mint a kissejtes tüdőrák, neuroblastoma, sarcoma, prostata carcinoma. A Hu antigén a neuronalis 

differenciációban, érésben, neuronalis fenotípus fenntartásában játszik szerepet. Anti-Hu polyclonalis, titere 

magasabb a liquorban, mint szérumban. Kissejtes tüdődaganatos betegek 90%-ában az anti-Hu kimutatható, 

specifitása 100%-ban jellegzetes SSN-re, míg szenzitivitása 82%-os. Anti-Hu jelenléte esetén tumorkutatásként 

mellkas CT, bronchoscopia, PET CT jön szóba. Kissejtes tüdőrákhoz társuló PEM/SSN 20%-ában nem lehet 

antitestet kimutatni. Ekkor a rák prognózisa rosszabb, mely jelzi az ellenanyagok szerepét a tumorellenes 

válaszban. SSN-ben CRMP5 ellenes antitest a kissejtes tüdőrák és thymoma esetén észlelhető, ezen esetekben 

demencia, chorea és opticus neuropathia is megjelenhet. Néhány, stiff person szindrómával társult SSN esetben, 

amphiphysin elleni antitestet igazoltak. Anti-Ma2 ellenanyag jelenlétekor limbikus, hypothalamicus, agytörzsi 

encephalitis tünetei is jelen vannak, mely heredaganatban, nem kissejtes tüdőrákban, emlő, parotis és colon 

carcinomában fordulhat elő. A prognózis nem jó. A rák kezelésére és az immunterápiára anti-Ma2 

SSN/encephalitis javul legjobban. Immunmoduláns vagy immunszuppresszáns kezeléssel próbálkozhatunk. A 

plazmaferezis kezelés ugyan csökkenti az antitest szintjét, azonban a kezelés kezdetére kialakult neuronalis 

pusztulás már általában irreverzibilis. 

8.8.5. 8.5. Paraneoplasiás opsoclonus-myoclonus szindróma (POM) 

Általában akutan jelentkező, a szemek akarattól független, kaotikus, folyamatos, konjugált, arritmiás, 

multidirekcionális, nagy amplitúdójú saccadjai, mely fixációra és szemlehunyásra fokozódik, alvás alatt sem 

szűnik. A kóros szemmozgást cerebellaris tünetek, mint végtag és törzsataxia, valamint myoclonusok kísérik. A 

tünetek a cerebellum Purkinje sejtjeinek pusztulásával, nucleus dentatus laesiojával, cerebellaris fehérállomány 

demyelinisatiojával magyarázhatók. Koponya MR vizsgálat általában normális eredményű, a liquorban lehet 

enyhe fehérje emelkedés, vagy pleocytosis. A legtöbb betegben antitest nem mutatható ki. Felnőtteknél anti-Ri 

(ANNA-2) nőgyógyászati és emlő carcinomára utalhat. Betegek kis részében egyéb onconeuralis antitestek 
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észlelhetők, mint anti-Hu, CRMP5, Zic2, amphiphysin, anti-Yo és Ma2. Gyermekkori esetekben neuroblastoma 

(daganat 2-3%-ában) okozhatja. A felnőttekben általában idiopathiás, csak 20%-a bizonyíthatóan paraneoplasiás 

eredetű, ekkor az esetek 80%-ában emlő vagy tüdőrák azonosítható. Szteroid kezelés javít a paraneoplasiás 

eseteken. A felnőttkori idiopathiás POM nem reagál immunterápiára. Nystagmus és oscillopsia csökkenhet 

antiepilepticus, baclofen vagy propranolol kezelésre, míg a myoclonus antiepilepticus kezeléssel javulhat. 

8.8.6. 8.6. Lambert-Eaton myastheniás szindróma (LEMS) 

A kórkép a neuromuscularis junctio paraneoplasiás vagy autoimmun eredetű szindrómája, melyben a 

preszinaptikus motoros idegvégződésben az acetilkolin felszabadulása gátolt a kalcium beáramlás zavara miatt. 

Általában a neuronalis feszültségfüggő Ca csatorna (VGCC) csatorna, P/Q alegysége ellen képződik az 

ellenanyag. A preszinaptikus depolarizáció gátolt, csökken a neuromuscularis junctioba jutó acetilkolin 

koncentrációja. Általában középkorúak betegsége, nemi predominancia nélkül. Az izomgyengeséget fokozott 

fáradékonyság előzi meg, majd az alsóvégtagi proximalis izmok gyengülnek. Azonban ismételt, rövid 

izomkontrakciók során az izomcsoport ereje átmenetileg javul, ellentétben a myastheniával, ahol a gyengeség 

fokozódik. Ptosis, kettőslátás ritkább és enyhébb, mint myastheniában. Időnként autonóm tünetek is kísérhetik, 

mint száj és szemszárazság, homályoslátás, impotencia, székrekedés, izzadékonyság, orthostaticus hypotensio. 

Elektrofiziológiai vizsgálattal, alacsony frekvenciás ingerléskor (3 Hz) az akciós potenciál amplitúdója 10% 

felett csökken, azonban a maximális, akaratlagos 15 s-os innervációra 100%-ot meghaladó increment jelenik 

meg. Magas frekvenciás ingerlésnél (>20Hz) is increment jelenik meg, de a vizsgálat fájdalmassága miatt nem 

alkalmazzák. A szérumban anti-VGCC (P/Q) észlelhető az esetek 85%-ában. A betegek 60%-ában kissejtes 

tüdőrák található, 96%-ban egy éven belül kimutatható. Ritkább a megjelenése carcinoid, prostata carcinoma, 

thymoma, non-Hodgkin lymphoma eseteiben. Kb. 30%-ban LEMS autoimmun és nem paraneoplasiás eredetű, 

általában nőbetegek, akik HLA-B8 MHC I molekulát expresszálnak. Autoimmun betegségek társulását, mint 

Hashimoto-thyreoiditis, coeliakia, vitiligo, diabetes is megfigyelték. Autoimmun LEMS az esetek 80%-ában 

VGCC antitest pozitív, így az antitest jelenléte önmagában nem különíti el a paraneoplasiás kórképtől. Kezelése 

során a tumor elleni kemoterápia mellett az izomerő javítására 3,4- diaminopyridine adható, melynek hatását 

pyridostigmin potencírozhatja. Amennyiben a tünetek nem javulnak szteroid, plazmaferezis vagy IVIG, 

azathioprin kezelés próbálható. 

8.8.7. 8.7. Dermatomyositis 

Dermatomyositises betegek 25%-, polymyositises betegek 9%-ában mutatható ki daganat. Leggyakoribb 

daganat típus az ovárium és emlőrák nőbetegekben, férfiakban tüdő és gastroinestinalis carcinoma. Az 

immunválasz célpontja az endomysialis kapilláris endothel lehet. A perivascularis gyulladás és ischaemia 

következménye az endofascicularis hypoperfusio, mely elsősorban a fasciculus szélén elhelyezkedő izomrostok 

pusztulását okozza. Szimmetrikus, proximalis hangsúlyú négy végtagi izomgyengeség jellemzi, mely hetek, 

hónapok alatt alakul ki. CK emelkedés, valamint bőrgyógyászati tünetek jelenhetnek meg. Jellegzetes a 

periorbitalis, szimmetrikus erythema, felső szemhéj oedema, kékes-lila elszíneződés, valamint a Gottron 

papulák, melyek a csontos felületek felett kiemelkedő papulák, általában metacarpophalangealisan. A kezelés 

első lépésben a tumor felkutatását jelenti, majd kezelését követően szteroid, IVIG, azathioprin kezelés 

próbálható. 

8.9. 9. Nem klasszikus paraneoplasiás szindrómák 

A nem klasszikus szindrómák gyakran tumor nélkül fordulnak elő. 

8.9.1. 9.1. Fokális encephalitisek 

Az agytörzsi encephalitis károsíthatja a nyúltvelőt, hányás, vertigo, nystagmus, ataxia, bulbaris tünetek 

jelenhetnek meg. A rostralis mesencephalon károsodása esetén szemmozgászavar, extrapyramidalis tünetek, 

mint tremor, rigor, dystonia, myoclonusok fordulnak elő. 

8.9.2. 9.2. Akut necrotisaló myelopathia 

Felszálló paraplegia jelenik meg a sphinceterek bénulásával, valamint thoracalis segmentalis érzéshiány 

jellemzi. Kezdetben fájdalommal járhat. A liquorban fehérjeszint emelkedés, pleocytosis észlelhető. MR 

vizsgálattal a myelonban T2, STIR felvételen hyperintensitas, T1 képeken kontraszthalmozás jelenik meg. 

8.9.3. 9.3. Paraneoplasiás retinopathia 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1666  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fényérzékenység, gyűrűalakú scotomák, koncentrikus látótérkiesés jellemzi, általában kétoldali, de a 

retinaartériák kaliber ingadozása asszimmetrikus. A fotoreceptor, kalcium kötő fehérjéje, recoverin elleni 

antitestek észlelhetők. Kissejtes tüdőrák és melanoma állhat a háttérben, szteroid kezelésre javul mérsékelten. 

8.9.4. 9.4. Stiff person szindróma 

8.9.4.1. 9.4.1. Klasszikus stiff person szindróma 

A klinikai képre a paraspinalis és abdominalis izomzat rigiditása jellemző. Fájdalmas izomgörcsök jelennek 

meg sensoros stimulusra. Néha alsóvégtagi proximalis izomzat is érintett, emiatt merev járás alakul ki. Alvás 

közben a rigiditás megszűnik. A diagnózist a paraspinalis izmokban EMG során észlelt folyamatos aktivitás 

erősíti meg, mely javul diazepam adására. A liquorban lehet fehérje emelkedés, vagy OGP. Gyakrabban 

autoimmun, mint paraneoplasiás eredetű, a betegek 70%-a diabeteses, 90%-ban anti-GAD mutatható ki. GAD 

intracellularis antigén, mely a gerincvelői inhibotoros neuronokban (és pancreas ß sejtjeiben) fordul elő, leszálló 

reticulospinalis tónusszabályozó rendszer dysfunctioját feltételezik a tónusfokozódás hátterében. 

8.9.4.2. 9.4.2. Stiff person plusz szindrómák 

A rigiditás a distalis izomcsoportokra is kiterjed, valamint más kísérő tünetek is jelen vannak. 1. Rigiditással 

társuló encephalomyelitis esetén jellemző inkább a paraneoplásiás etiológia. Kissejtes tüdőrák, thymoma, 

Hodgkin lymphoma, emlő, colon carcinoma állhat a háttérben. 2. Jerking stiff person szindróma jellegzetessége 

a myoclonusok megjelenése. 3. Stiff limb szindrómát az alsóvégtagi distalis izomzatban kialakuló fájdalmas 

spasmus jellemzi. 

8.9.5. 9.5. Motoneuron betegség 

Motoneuron betegségek közé az amyotrophiás lateralsclerosis, progresszív muscularis atrophia, progresszív 

bulbaris bénulás tartozik. A mellső szarvi motoneuronok pusztulása ritkán paraneoplasiás eredetű, ilyenkor 

lymphoma, vagy myeloma multiplex állhat a háttérben, míg a felső motoneuron károsodást inkább kissejtes 

tüdőrák, vagy emlő carcinoma okozza. 

8.9.6. 9.6. Perifériás neuropathiák 

Leggyakrabban szubakut sensoros neuropathiával találkozunk, de egyéb klinikai képek is előfordulhatnak. 1. 

Sensomotoros neuropathia, sensomotoros axonalis károsodás jellemzi, kissejtes tüdőrákban és emlő 

carcinomában, melanomában jellemző. 2. Guillain-Barré szindróma és 3. Plexus brachialis neuritis Hodgkin és 

non Hodgkin lypmphoma esetén jelenhet meg. 4. Vasculitises hátterű mononeuritis multiplex, mely kissejtes 

tüdőrák és lymphoma kapcsán jelenhet meg. 5. MGUS asszociált neuropathia, IgM protein okozza általában. 

50%-ban anti-MAG ellenanyag észlelhető, Hodgkin kór, non Hodgkin lymphoma és myeloma multiplex 

esetében. 

8.9.7. 9.7. Paraneoplasiás neuromyotonia (Isaacs szindróma) 

A neuromuscularis junctioban egyedül a VGKC hat az ingerület átvitel ellen, az ellene irányuló antitest 

képződés eredménye a folyamatos depolarizáció, mely fokozott izomaktivitást okoz. A folyamatos izomaktivitás 

alvás alatt sem szűnik, súlyos izommerevséggel jár, melyet görcs, fasciculatio, myokimia kísérhet. Ha centrális 

tünetek, mint insomia, hallucináció, delírium kísérik, Morvan szindrómának nevezik. Asszociálódhat 

thymomával, myasthenia gravissal, Hodgkin lymphomával, kissejtes tüdőrákkal, bronchus carcinomával, 

plasmocytomával. Tünetileg javulhat fenitoinra, lamotiriginre, carbamazepinre, mexiletinre, plazmaferezisre. 

8.9.8. 9.8. Myasthenia gravis 

A neuromuscularis junctio posztszinaptikus zavara az acetilkolin receptor elleni antitesteknek következtében. A 

betegek 10%-ában thymoma látható. A thymoma eltávolítását követően akár évekkel később is megjelenhet 

myasthenia. Anti-titin/ RyR ellenanyagok myasthenia esetén thymomára utalnak. 

8.9.9. 9.9. Akut necrotisaló myopathia 

A betegséget izomfájdalom és proximalis izomgyengeség jellemzi, mely rapidan progrediál, generalizálódik, 

majd garat- és légzőizmok gyengesége is kialakulhat. Néhány héten belül letális lehet. CK markánsan 
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emelkedett, izombiopsia necrosisra utal, a gyulladás minimális. Előfordulhat kissejtes tüdőrák, emlő, vese, 

prostata, gastrointestinalis carcinomákban. 

8.9.10. Tesztkérdések 

Paraneoplasiás idegrendszeri kórképek (PNS) többszörös választás 

E feladatban egy kérdésre több helyes válasz is adható az alábbi variációkban: 

A 1., 2., 3. válasz az igaz 

B 1., 3. válasz az igaz 

C 2., 4. válasz az igaz 

D 4. válasz az igaz 

E mind a négy válasz igaz 

1. Mit nevezünk paraneoplasiás idegrendszeri szindrómának? (D) 

a. Tumor idegrendszeri propagatioját 

b. Tumor idegrendszeri metastasisát 

c. Tumorra adott immunválaszt 

d. Tumorra adott immunválasz idegrendszeri megjelenését 

2. Immunrendszer mely alkotóelemei vesznek részt a PNS pathomechanizmusában? (E) 

a. CD8+ citotoxikus T sejtek 

b. CD4+ T helper sejtek 

c. B sejtek 

d. Complement rendszer 

3. Daganatos betegek hány százalékában alakul ki paraneoplasiás idegrendszeri szindróma? (B) 

a. 0.5% 

b. 5% 

c. 1% 

d. 10% 

4. Paraneoplasiás szindrómák hány százalékában lehet antineuralis antitestet kimutatni? (D) 

a. 10-20% 

b. 30-40% 

c. 50% 

d. 60-70% 

5. Mi a CD8+ citotoxikus T sejtek szerepe a paraneoplasiás immunválaszban? (D) 

a. antitestek termelése 

b. T helper sejtek aktiválása 
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c. complement rendszer aktiválása 

d. tumorsejt lízise 

6. Milyen gyakran előzi meg a paraneoplasiás szindróma a daganat felismerését? (D) 

a. 10-20% 

b. 20-40% 

c. 90% 

d. 60% 

7. Milyen gyakran fordulnak elő liquor eltérések a paraneoplasiás idegrendszeri szindrómákban? (D) 

a. 37% 

b. 42% 

c. 67% 

d. 93% 

8. Hol keletkeznek az antineuralis ellenanyagok? (D) 

a. szisztémásan 

b. épben 

c. intratechalisan 

d. szisztémásan és intratechalisan 

9. Milyen daganatra jellegzetes az anti-Hu antitest? (B) 

a. kissejtes tüdődaganat 

b. ovárium carcinoma 

c. neuroblastoma 

d. emlő daganat 

10. Milyen daganatra jellegzetes az anti-Yo antitest? (B) 

a. emlő daganat 

b. kissejtes tüdődaganat 

c. ovárium carcinoma 

d. heretumor 

11. Tumorkutatás során hány százalék az érzékenysége a mellkas CT vizsgálatnak tüdődaganatra?  
(D) 

a. 20% 

b. 40% 

c. 70% 

d. 80% 
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12. Milyen típusú kezelést alkalmazunk paraneoplasiás idegrendszeri kórképben? (E) 

a. szteroid 

b. IVIG 

c. plazmaferezis 

d. rituximab, cyclophosphamid 

13. NMDA receptor encephalitis az esetek hány százalékában paraneoplasiás a 18 év feletti női 

betegek esetében? (D) 

a. 10% 

b. 20% 

c. 30% 

d. 50% 

14. Milyen tünet jellegzetes a limbikus encephalitisre? (E) 

a. epilepsia 

b. zavartság 

c. memóriazavar 

d. szubakut kezdet 

15. Szubakut sensoros polyneuropathia esetében melyik állítás jellemző? (E) 

a. anti-Hu jelenléte 

b. ataxia 

c. rosszul reagál a kezelésre 

d. anti-CRMP5 jelenléte 
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9. 7.i. Agyi sugársebészet és stereotaxiás frakcionált 
sugárterápia. – Horváth Zsolt [Szakmai lektor: 
Hideghéty Katalin] 

9.1. 1. Bevezetés 

A daganatok kezelésére általánosságban három fegyver áll az onkológus rendelkezésére. Műtét, gyógyszeres 

kezelés (kemoterápia, immunterápia, stb.), ill. sugárterápia. Intrakraniális daganatok kezelését illetően is 

alapvetően a fenti lehetőségek kínálkoznak, de néhány, a központi idegrendszerre jellemző jellegzetesség miatt a 

fenti armamentárium kissé módosul: 

• Az agy zárt csontos térben helyezkedik el, így a jóindulatú daganatok növekedése is életveszélyes helyzetet 

hozhat létre a térfoglaló hatás miatt. 

• A központi idegrendszer nagy részének sérülése az élettel összeegyeztethetetlen, vagy az életminőséget 

jelentősen romboló állapotot teremt, így - bár mind a mai napig a műtéti eltávolítás jelenti a fő kezelési módot 

– a műtéti technikák módosulnak. 

• a daganatokat sokszor nem egészben, az épben haladva távolítjuk el 

• elokvens területeken lévő elváltozások esetén nem mindig törekszünk teljes eltávolításra, megelégszünk a 

daganat megkisebbítésével (cytoreductio) 

• a daganat eltávolítását nem csupán onkológiai szempontok, sokkal inkább az agy működésének, és így az 

életminőségnek a lehető legteljesebb megőrzése vezérlik (beékelődések elhárítása, agyvíz keringés útjainak 

megtartása, az elokvens területek lehetőség szerinti elkerülése, stb). 

• A vér-agy gát rendszer miatt a klasszikus kemoterápiás szerek jelentős része nem jut el kellő koncentrációban 

a daganatsejtekhez. Ugyanakkor bizonyos esetekben az agyvízbe juttatnak kemoterápiás szereket, melyek így 

pl. az agyvíz útján terjedő daganatok kezelésére szolgálhatnak. 

• Az a tény, hogy a központi idegrendszer sejtjeinek nagy része nem osztódik, az osztódó, és nem osztódó 

sejtek sugárérzékenységbeli különbségét kihasználó sugárterápiás lehetőségek jó hatásfokú alkalmazását teszi 

lehetővé intrakraniális célpontok kezelésére. Emiatt a sugárkezelés a központi idegrendszeri daganatok 

kezelésének a műtét helyett ( inoperábilis tumor) illetve mellett (műtétet követően a maradék tumor, 

tumorágy) legfontosabb, és leginkább alkalmazott eszköze a lokális kontroll megőrzésében. (Ugyanakkor a 

központi idegrendszer egyes részeinek sugárérzékenysége is nagyfokban eltér: pl. fokozottan 

sugárérzékenynek tarjuk többek között a gerincvelőt, agytörzset, agyidegeket). 

• A koponya merevsége, ill. a koponya és az agy egymáshoz képest történő elmozdulásának viszonylagosan 

csekély volta egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy a klasszikus sugárterápiás technikákat is módosítani lehet: 

• Az agyat a koponyán át tizedmilliméteres pontossággal lehet rögzíteni… 

• … emiatt, ill. a „szervi mozgások” csekély volta miatt az általános sugárterápiás biztonsági margók 

nagyságát, s ezáltal az ép szövetek sugárterhelését csökkenteni lehet. 

• Miután a céltérfogat nem mozdul el, a céltérfogatra a hagyományos sugárterápiában nem szokványos, nagy 

sugárdózisokat lehet egy-egy alkalommal biztonsággal leadni és ezzel egy kontrollált sugárnekrózist 

létrehozni, megteremtve a sztereotaxiás sugárterápia, ill. a sugársebészet lehetőségét. 
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E fejezetben az idegrendszeri, főként a koponyán belüli céltérfogatok sugárkezelését, azon belül is a 

sztereotaxiás sugárkezeléseket (sugársebészet és frakcionált sztereotaxiás sugárterápia) mutatjuk be. 

Első lépésként áttekintjük a frakcionált sugárkezelések alapjait, majd a sugársebészetről, és a frakcionált 

sztereotaxiás sugárkezelésekről, az íly módon kezelhető betegségekről lesz szó. Az áttekintés végére látni 

fogjuk, hogy mily módon tűnik el a technikai különbség a sugársebészet és a frakcionált sztereotaxiás 

sugárkezelés közt, valamint hogy a technikai fejlődés hogyan vezetett el ahhoz, hogy manapság már a test 

bármely területén lévő céltérfogatok is kezelhetők sztereotaxiás úton („Stereotactic Body Radiation Therapy”, 

SBRT). 

9.2. 2. Alapfogalmak 

9.2.1. 2.1. Sztereotaxia 

Egy test pontos helyzetének meghatározása a térben (Görögből: Stereo=három dimenziós, Taxis = elmozdulni 

valami felé). 

Teoretikusan egy pont helyének a meghatározásához szükség van: 

1. Egy referencia koordináta rendszerre 

2. Ha a térben elhelyezkedő tereptárgyak egymáshoz való viszonya is érdekes, akkor egy térképre 

3. Miután a térképnek van egy saját koordináta rendszere, ezt és a valós koordináta rendszert meg kell 

egymásnak feleltetni. Ez a folyamat a regisztráció. 

A medicinában a sztereotaxia, és a műtéti navigáció eleinte az idegsebészetben terjedt el a koponyának és az 

agynak az előző fejezetben taglalt geometriai/mechanikai sajátosságai miatt. 

A gyakorlatban célzókeret alapú („frame based”), vagy keret nélküli („frameless”) technikák léteznek. Az előző 

esetén a célzókeret képezi a 3D koordináta rendszer alapját, a „frameless” navigáció esetén a kezelendő testrészt 

valamilyen eszközzel rögzítjük, és helyzetét egy referencia rendszerhez (pl. gyorsító geometriai középpontja) 

képest határozzuk meg. Mindkét esetben a navigációhoz szükséges térképet a betegről készült CT, MR 

képanyag szolgáltatja. 

9.2.1.1. 2.1.1. A sztereotaxia, ill. a műtéti navigáció története 

Az intrakraniális idegsebészet úttörői a XIX. század végén és a XX. század elején pusztán anatómiai 

ismereteikre és klinikai megfigyeléseikre támaszkodhattak az egyes agyi struktúrák, ill. pathologiás elváltozások 

helyét, nagyságát és természetét illetően, hiszen a koponyán belüli képalkotás még nem volt elérhető számukra. 

Az orosz Zernov professzor (Dmitri Zernov, 1843-1917, moszkvai anatómus) készített először egy lokalizáló 

készüléket (enkefalométert), melyet anatómiai tanulmányokhoz és idegsebészeti beavatkozásokhoz alkalmazott. 

Segítségével az agyi struktúrák helyét poláris koordinátákban tudta meghatározni. A klinikumban először 1889-

ben használta egy olyan páciensnél, akinek koponyatörést követően Jackson epilepsziás rosszullétei 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jacksonian_seizure) voltak. Az enkefalométer segítségével meghatározta a sulcus 

centralis helyét, majd ezt föltárva egy agytályogot fedezett fel és bocsátott le. 

7.37. ábra - 1. ábra: A Zernov féle enkefalométer (forrás: E.I. Kandel: Functional and 

stereotactic neurosurgery, 1989) 
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Bár a fentiek alapján egyértelműen Zernov tekinthető a sztereotaxia megteremtőjének, a nagyvilág nem ismerte 

a munkásságát, és így általában Sir Victor Horsley-t és kollégáját, Robert H. Clarke-t tartják annak, akik 1906-

ban készítettek egy sztereotaxiás készüléket elektrofiziológiai állatkísérletekhez. 

Sajnos emberben a subcorticalis képletek helyzetét a csontos struktúrákhoz viszonyítva nem tudták pontosan 

meghatározni, ezért a módszer sokáig nem terjedt el. 

1895 októberében Wilhelm Conrad Röntgen (http://hu.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen) 

felfedezte a róla elnevezett sugárzás jelenlétét. Az emberi anatómiáról készült képalkotás jelentőségét azonnal 

fölismerték, és 1895 decemberében el is készült az első rtg-kép (Röntgen feleségének a kezéről). A következő 

években, évtizedekben az e technikát használó eljárások rohamosan fejlődtek, de a képi információ átvitele az 

adott páciensre még sokáig kizárólag a sebész térbeli képzelőerejétől, és anatómiai ismereteitől függött. 

1947-ben, ventriculográfiás (http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_ventriculography) képeket használva, és az 

agykamra-rendszer és az agyi strukturák egymáshoz való helyzetét ismervén Spiegel és Wycis végzett először 

kép-vezérelt műtétet, melynek célja az volt, hogy az agy egy olyan pontjára irányítsanak egy műszert, melyet 

előzőleg a betegről készült képek alapján meghatároztak. 

9.2.1.1.1. 2.1.1.1. Célzó kerettel történő („frame based”) sztereotaxia 
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Ezt követően a koponyacsonthoz rögzített sztereotaxiás keretek igen elszaporodtak, és eleinte diszkrét léziók 

elvégzéséhez használták őket mozgászavarok tüneteinek enyhítésére, fájdalom szindrómákban, epilepsziában. 

Később cysták, tályogok lebocsátására, radio-izotópok beültetésére, ill. agyi biopsziákhoz, sugársebészeti 

kezelésekhez alkalmazták. 

A sztereotaxiás keret előnye: pontos, megbízható rögzítést és koordináta rendszert eredményez 

Hátrányai (az általános idegsebészetben): 

• a keretet a beavatkozás napján kell ráhelyezni a beteg fejére 

• hátsó koponyagödri célpontok nehezen érhetők el 

• a keret bizonyos szempontból akadályozhatja a sebészt 

• a célzás csak egyetlen, ill. kevés számú célponthoz valósítható meg 

• operáció közben célpontot váltani nehézkes. 

9.2.1.1.2. 2.1.1.2. Keret nélküli (ún. „frameless”) sztereotaxia 

(mostanában erre használják a neuronavigáció kifejezést) 

A különböző képalkotó eljárások (DSA, CT, MR), és a számítógépes technika robbanásszerű fejlődésének 

köszönhetően a műtét előtti tervezés lehetősége és minősége is fejlődött. Ugyanakkor mindazt a gazdag 

információt, melyet a műtét tervezéséhez igénybe vettünk valamilyen módon át kell ültetnünk a műtéti területre, 

hogy a műtét alatt is hasznát lehessen venni. Egy tradicionális sebész ezt, az olykor igen komoly tapasztalatot és 

térlátást követelő feladatot kizárólag fejben oldotta meg. 

Ahhoz, hogy a kerettel történő beavatkozások hátrányait elkerüljük, és a nyitott koponya (ill. egy ideje már 

ortopédiai) műtétekhez egy szabad manipulációt elősegítő kép-vezérlést lehetővé tegyünk, három alapvető 

feladatnak kell teljesülnie: 

1. kell definiálni egy kép-koordináta rendszert és egy műtéti területi koordináta rendszert 

2. a két koordináta rendszer között meg kell határozni az összefüggést - > regisztráció 

3. a fenti kapcsolásból származó hasznos információt a sebész/onkológus számára prezentálni kell 

2.1.1.2.1. Ad 1.: A kép- és műtéti (valós) koordináta rendszer definiálása 

• a kép koordináta rendszert a mai 3D képalkotó vizsgálatok biztosítják 

• a műtéti területi koordináta rendszert valamilyen módon digitalizálni kell; erre a célra több alternatív 

technikát fejlesztettek ki („tracking”). 

• David Roberts egy ultrahang alapján működő navigációs rendszert fejlesztett ki 1986-ban, mely végül a 

klinikai gyakorlatban nem terjedt el. 

• 1987-ben Eiju Watanabe egy, sok csuklóból és adott hosszúságú karokból álló lokalizáló rendszert 

fejlesztett ki. A csuklók szögét potenciométerek érzékelték, és az ismert hosszúságú karok, valamint e 

szögek ismeretében a mutató helyzetét ki tudták számítani a térben. Ez a rendszer gyártásba is került; a 

legismertebb modellje a „viewing wand” (ISG Technologies Inc., Ontario, Canada). A rendszer hátránya az 

volt, hogy a mechanikus karok sokszor útban voltak a műtét közben, ill. az alaprendszert sem lehetett 

bizonyos távolságon túlra eltávolítani a műtéti terület közeléből. 

• A 90-es évek elején két további, kar nélküli rendszer jelet meg: az elektromagnetikus és az optikai. 

• Az elektromagnetikus előnye volt, hogy nem volt szükség direkt optikai rálátásra a számítógép és a 

műtéti terület között, de hátránya volt, hogy fémek közelében az eleinte 2 mm körüli pontatlanság 

romlott. 
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• Az optikai rendszerek terjedtek el azután igazából. (Működése hasonlít a GPS-hez). Két fajtájuk az aktív 

és a passzív: 

• Az aktív rendszernél a vezetékekkel a számítógéphez kötött műszerek által kibocsátott infravörös 

hullámokat érzékeli egy kamera-sor. Hátránya, hogy a sok vezeték néha zavaró a műtét közben. 

Előnye, hogy jobban alkalmazható a steril nylon fedés alatt, ill. nedves körülmények között. 

• A passzív rendszereknél a műszereken fényvisszaverő golyócskák vannak, melyek helyzetét egy 

infravörös sugarakat kibocsátó kamerarendszer figyeli. Előnye a drót nélküliség; hátránya, hogy 

nedvességre érzékenyebb, és a fényvisszaverő golyócskák a sterilizálások során elkopnak; cseréjük 

meglehetősen drága. 

2.1.1.2.2. Ad 2.: A regisztráció folyamata 

• A „frame based” rendszereknél – miután a képalkotó vizsgálat a kerettel együtt történik – a keret fix 

referenciaként működik 

• A neuronavigáció esetén azonban eleinte nem beszélhetünk a két koordináta rendszer esetében kölcsönös 

kapcsolatról. Azt a folyamatot, ami a két koordináta rendszer közötti kapcsolatot kialakítja regisztrációnak 

nevezzük. A regisztráció típusai: 

• Pont megfeleltetéses („Paired-point”) regisztráció (legalább 3 pontra van szükség, melyek nem egy egyenes 

mentén fekszenek [„linearly independent”]) 

• Eleinte marker-alapú regisztrációt használtak, melynek során a bőrfelületre a valóságban és a képalkotó 

vizsgálattal egyaránt jól látható jelzőket (marker, „fiducial”; gömb, vagy lyukas öntapadó korong, stb.) 

alkalmaztak (hátrányai: sokszor a képalkotás után derül csak ki, hogy szükség lenne navigációra -> 

mégegyszer kell CT-  

• Később anatómiai regisztráció. Előnye: 

• egyszerűség: nem kell a képalkotás előtt markereket ragasztani 

• nem vész el a marker a képalkotás és a műtét között 

• nincs szükség külön markeres képalkotásra 

• Felület illesztéses („Surface matching”) regisztráció: Sokkal több pontot definiálunk a térben, melyek egy 

felületet határoznak meg. Az egész felületet illesztik a képalkotó vizsgálatból kalkulált felülethez, addig, 

amíg hiba a legkisebb nem lesz („Iterative Closest Point algorithm”) (Ugyanezt használják a kép-a-képhez 

regisztrációnál is („image fusion”). 

• Hibrid technikák: Pont megfeleltetéses + felület illesztéses kombinált regisztráció 

2.1.1.2.3. Ad 3.: A képi információ prezentálása a sebész/onkológus számára 

A két szakma műszereinek eltérősége miatt a navigáció folyamata itt eltér egymástól. 

Az idegsebész a kézi műszereinek a hegyét, vagy a mikroszkópjának a fókuszpontját navigálja ahhoz, hogy a 

koponyán belül tájékozódjon. 

Az onkológus a sugárnyalábot igyekszik a kívánt, koponyán belüli célpont felé irányítani, és miután a 

sugárkészüléket nem tudja a tér minden irányába mozgatni (kivéve CyberKnife), a beteget pozícionálja az 

eszközhöz, vagyis a sugárkészülék középpontjába. Ez a folyamat a beteg pozícionálása, melyre több technika 

terjedt el. 

9.2.2. 2.2. Sugársebészet („radiosurgery”, RS) 

Fókuszált, egy ülésben végzett sugárkezelés egy sztereotaxiásan meghatározott helyzetű céltérfogatra. 

Elnevezésének két alapja van: 

• A kezelés hatása hosszabb távon olyan, mintha az adott céltérfogatot szikével kivágtuk volna, s legfeljebb egy 

kis heg marad majd a helyén. 
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• A kezelést egy célpontra akár 20 perc alatt el lehet végezni, és hatása visszavonhatatlan, mint egy sebészeti 

beavatkozásé. 

9.2.3. 2.3. Frakcionált sztereotaxiás sugárterápia („fractionated stereotactic 
radiotherapy”, fSRT) 

Fókuszált, több ülésben végzett sugárkezelés egy sztereotaxiásan meghatározott helyzetű céltérfogatra. 

9.3. 3. A hagyományos (frakcionált) sugárkezelés biológiai alapjai 

Az ionizáló sugárzás hatása az energia leadásnak köszönhető. Az elnyelt energia nagy része az adott térfogatban 

lévő atomok ionizációjára fordítódik. Minél rövidebb úton nyelődik el az energia (Lineáris Energia Transzfer, 

LET), annál több ion keletkezik a részecske pályáján, azaz annál sűrűbben ionizáló, nagyobb biológiai 

hatékonyságú a sugárzás. Nagyon sűrűn ionizáló sugárminőségek (neutron, gyorsított ionok) esetén a vegyi 

reakciók közvetlenül érinthetik a nagyobb molekulákat (fehérjék, RNS, DNS), míg elektron-, vagy foton 

sugárzás közvetetten, szabad oxigéngyökök képződésén át hat. Ezek gyorsan reakcióba lépnek a 

makromolekulákkal, így károsodhat a membránfunkció, az enzimműködés, a jelátvitel, a fehérjeszintézis és a 

DNS, programozott sejthalál (apoptózis) indukálódhat. A sugárhatás okozta kémiai reakciók védekező 

mechanizmusokat indíthatnak be, aktiválódik a gyulladásos kaszkád, és működésbe lépnek a „repair” 

mechanizmusok is. Így sejtszinten vagy átmeneti, kijavítható zavar jön létre, vagy a sejt szaporodásképtelenné 

válik, illetve bekövetkezhet pusztulása. A sugárzás biológiai hatása függ az adott szövet proliferáló, azaz 

sejtciklusban levő (G2 és M fázisban a legérzékenyebbek a sejtek) sejtjeinek számától, a sejtek „repair” 

kapacitásától, oxigenizáltságától, molekuláris összetételük által meghatározott érzékenységétől , valamint a 

sugárdózis időbeni elosztásától a frakcionálástól. 

A sugárkezelés teljes dózisát a következők miatt frakcionálják; azaz kisebb dózisokra osztva, több alkalommal 

(ülésben) adják le: 

1. A frakcionálás lehetővé teszi, hogy a normális sejtek regenerálódjanak az egyes frakciók közötti időben, míg 

a daganatsejtek ezen képessége kevésbé potens 

2. A frakcionálás lehetővé teszi, hogy azok a daganatsejtek, melyek a sugárkezelés egyik ülése alatt a sejtciklus 

egy kevésbé érzékeny fázisában voltak, egy érzékeny fázisba kerüljenek a következő frakció idejére 

3. Azok a daganatsejtek, melyek hypoxiás környezetben voltak egy adott frakció alatt (és ezáltal kevésbé voltak 

sugárérzékenyek), a következő frakció idejére reoxigenálódhatnak, és így érzékenyítődhetnek a 

sugárkezelésre. 

9.4. 4. A sugársebészeti kezelések alapjai 

Az első sugársebészeti kezelések egy svéd idegsebész, Lars Leksell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lars_Leksell) 

nevéhez fűződnek, aki először extrapyramidalis mozgászavarok tüneteinek (tremor, rigiditás, dystonia, stb.) 

enyhítésére ejtett diszkrét léziókat a törzsdúcok területén egyszeri sugárkezelés segítségével. Tulajdonképpen 

egy szándékolt sugárnekrózist (sugár-okozta szövetszétesést; (http://radiopaedia.org/articles/cerebral-radiation-

necrosis-1)) hozott létre az akkor már fél évszázada ismert sztereotaxiás módszer precizitását és a 60Cobalt 

izotóp nagyenergiájú (1,26MeV) gamma sugárzását fölhasználva. A sugárnekrózis az addigi sugárkezelések 

rettegett szövődménye volt, mely egyaránt érintette az elpusztítani kívánt céltérfogatot és a környező normális 

szöveteket, és nehezen lehetett megállítani, a koponyán belül sokszor térfoglaló hatású duzzadással járt, hasűri 

szervek kezelése esetén sipolyokat, peritonitist, ileust okozott, életveszélyes helyzetet létrehozva. 

A technika (főként számítástechnika) fejlődésével lehetővé vált a különböző irányból érkező ionizáló 

sugárnyalábokat tizedmilliméteres precizitással irányítani, és egyetlen alkalommal (ülésben) biztonsággal 

akkora sugárdózist leadni, mely a kívánt területet irreverzibilisen károsítja. Ezért is nevezték el az eljárást 

sugársebészetnek. 

Már itt megjegyzendő, hogy a fenti leírás főként a malignus intrakraniális elváltozások kezelésére értendő. A 

módszer – kisebb sugárdózist alkalmazva – használható benignus elváltozások kezelésére is, de ilyen esetekben 

a célunk nem a céltérfogat teljes elpusztítása, hanem az elváltozások növekedésének megállítása (pl. vestibularis 

schwannomák), vagy a vérellátás csökkentése/megállítása (AVM-ek kezelése esetén). Ezekben az esetekben a 
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sugárkezelés az erek belhártyájának a szaporodását indítja be, mely 9-24 hónap alatt az erek elzáródásához 

vezet. 

9.5. 5. A frakcionált sztereotaxiás sugárkezelés alapjai 

A sugársebészethez képest definíció szerint annyi a különbség, hogy a sztereotaxiás precizitással adagolt 

sugárkezelést több ülésben adják le, ezáltal fölhasználva a hagyományos sugárkezelések, és a nagy térbeli 

szelektivitású sugársebészet előnyös tulajdonságait: egy olyan pontosan célzott sugárkezelésről van szó, mely 

kihasználja a normális és daganatos sejtek sugárérzékenységbeli különbségét. Központi idegrendszeri daganatok 

esetén leginkább elokvens terület közelében lévő céltérfogatok precíz sugárkezelésére használjuk, ahol nem 

tudunk elegendően meredek dózisesést létrehozni a céltérfogat környezetében, és így a rizikószerv sérülése az 

egy ülésben végzett sugársebészeti kezelés esetén nagyon valószínű lenne. 

9.6. 6. A sztereotaxiás sugárkezelések technikai követelményei 

9.6.1. 6.1. A céltérfogat rögzítése 

Ahhoz, hogy a sugárnekrózis eléréséhez elegendő sugárdózist biztonsággal lehessen leadni, a céltérfogatot 

mereven és reprodukálhatóan rögzíteni kell tudni. A cél az, hogy a céltérfogatot ugyanabba a helyzetbe lehessen 

hozni a kezelés idejére, amilyen helyzetben a besugárzás-tervezési képalkotó vizsgálat készült. Ez a 

követelmény legkönnyebben intrakraniális célpontokra teljesíthető, hisz a koponyán keresztül az agy lényeges 

elmozdulás nélkül rögzíthető. Ezért szorítkozott a sugársebészet, ill. a sztereotaxiás sugárkezelés egészen az 

elmúlt évekig a koponyán belüli céltérfogatok sugárkezelésére. Az utóbbi évtized rohamos technikai fejlődése 

lehetővé tette a sztereotaxiás sugárkezelések alkalmazását a test többi részén is. 

9.6.1.1. 6.1.1. Keret 

A „hagyományos” sugársebészeti kezelések során a páciens fejére egy úgynevezett sztereotaxiás alapkeretet 

(célzó keretet) helyeznek föl. Ez a keret (a beteg fejével együtt) hozzárögzíthető mind a CT készülék, mind 

pedig a sugárkészülék asztalához. Valójában ez egyes céltérfogatok helyzetét ehhez a kerethez képest adják 

meg. A keret általában négy csavarral (modernebb rendszerek esetén sugáráteresztő kerámia hegyű csavarral) 

illeszkedik a beteg fejére; a csavart helyi érzéstelenítésben a koponyacsont külső kortikális rétegének szorosan 

nekinyomjuk, így nem tud elmozdulni. A keret fölhelyezése az érzéstelenítő injekciókon túl egy átmeneti, 3-5 

percig tartó, abroncsszerű szorítás érzéssel jár. 

9.6.1.2. 6.1.2. Maszk 

A frakcionált sztereotaxiás sugárkezelésekhez a koponyát, és azon keresztül a céltérfogatot célszerűtlen lenne 

invazív módon a célzó kerettel rögzíteni, hiszen azt az esetleg hat hétig tartó kezelés végezetéig kellene hordja a 

beteg, vagy teoretikusan minden frakció előtt föl lehetne a betegre helyezni a keretet, de ebben az eseten minden 

egyes alkalommal új CT-re, ill. sugártervre lenne szükség. 

E probléma kiküszöbölésére hozták létre a non-invazív rögzítő rendszereket, melyeket a kezelések előtt egyetlen 

alkalommal kell elkészíteni, és amelyekbe a beteg fejét ülésről ülésre jó pontossággal vissza lehet helyezni. 

Manapság a hőre lágyuló maszkrendszerek terjedtek el leginkább, melyeket a precizitás növelése érdekében 

egyéb kiegészítőkkel (pl. harapás block, foglenyomat) látnak el. 

9.6.2. 6.2. Pozícionálás, „Guidance” és Kép-vezérelt sugárkezelés (IGRT) 

A céltérfogat pontos besugárzása az ép szövetek dózisterhelésének nagyfokú csökkentése mellett szükségessé 

tette az abszolút pontos kivitelezést. Bár a jól elkészített maszkrendszer segítségével egy megfelelően 

együttműködő páciens feje a célzó keretes rögzítéshez hasonló precizitással frakcióról frakcióra 

visszahelyezhető ugyanabba a pozícióba, a milliméteres pontosság a céltérfogat helyzetének ellenőrzését tette 

elengedhetetlenné. Ezért a besugárzó gépnél különböző képalkotási lehetőségekkel (UH, CT, „ Cone Beam CT”, 

beépített kV röntgen, a betegbe juttatott jelölő anyagok detektálása) ellenőrizhetővé tették a céltérfogat 

helyzetét, és szükség esetén automatikus korrekcióját, melyet képvezérelt sugárkezelésnek (image guided, 

IGRT) nevezünk. Ennek egyik első formája a gyorsítókon egy úgynevezett „ Electronic Portal Imaging Device” 

(EPID), melyet alkalmazva jelenítik meg a megavoltos (a gyorsító sugárnyalábjával készült) képeket, és 

összehasonlítják ezeket a sugártervezéshez használt CT-ből származó digitálisan rekonstruált („Digitally 

Reconstructed Radiograph”, DRR) képekkel. Ha eltérést észleltek, a beteget újra pozícionálták. 
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A mai legmodernebb gyorsítókon a fenti megavoltos rendszer mellett egy kilovoltos rtg rendszer is működik 

(két rtg-cső és detektor pár). 

A gyorsító fej egy teljes körbefordulásával CT-képek is létrehozhatók („Cone Beam CT”). A tervezésből 

származó DRR és az aktuálisan készült rtg-képek, ill cone beam CT képek közötti pozíció különbséget egy 

képfúziós algoritmus hat szabadsági foknak megfelelően (a tér három irányában történő elmozdulás, ill. dőlés) 

kiszámítja, és egy robot asztal ki is korrigálja azt. 

Ezen besugárzási pozícióban történő képalkotási technika, és újabb céltérfogat helyzet- ellenőrző fejlesztések 

használatával a beteg feje, és a céltérfogat nagyon nagy pontossággal abba a pozícióba kerül a sugárkezelés 

előtt, ill. alatt, ahogy azt a sugárterv megköveteli. 

9.6.2.1. 6.2.1. Szervek elmozdulása, légzés kapuzás 

Az előző bekezdésekből kiérezhető, hogy – miután a sugárkezeléshez a céltérfogat pozícióját a mai modern 

sugárkészülékek érzékelni és korrigálni képesek – a koponyán kívül, a test bármely részén lévő célterületek 

precíz sugárkezelése is megvalósíthatóvá válik („Stereotactic Body Radiation Therapy”, SBRT), ha az adott 

testrészt megfelelően rögzíteni lehet. Ezt vákuum matracokkal, és az adott testrészre adaptált 

maszkrendszerekkel érik el. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy az egyes szervek alakja, testen belüli 

helyzete a működésük során változik (pl. hasűri szervek mozgása, tüdő alakváltozása a légzés során, stb.). A 

fenti elmozdulásokból származó pontatlanságot többféle technikával igyekeznek kiküszöbölni: 

1. Az olyan céltérfogatokat, melyek csontok közelében helyezkednek el, és pozíciójuk, alakjuk nem változik az 

adott csonthoz képest, ott a csontokról alkotott rtg. kép/ DRR párt használják pozícionálásra (mint 

intrakraniális célpontok esetén). 

2. Az olyan céltérfogatok esetén, ahol a szervmozgás és alakváltozás elhanyagolható, a céltérfogat 

pozícionálását a „Cone beam CT”/tervezési CT különbségeinek korrigálása útján végzik. 

3. Viszonylag egyszerű, de invazív lehetőség bizonyos retroperitonealis szervek sztereotaxiás pozícionálására, 

hogy a sugarazandó szervben arany szemcséket („seed”) helyeznek el már a tervezéshez készített CT előtt. E 

szemcsék azután az előző fejezetben leírt technikákkal (akár az EPID/ DRR, akár a rtg/ DRR összehasonlítási 

technikával) felhasználhatók a pozícionálásra. 

4. A légzéssel párhuzamosan mozgó céltérfogatok kezelésére ma már elérhető a légzés-kapuzott sztereotaxiás 

sugárkezelés (http://www.youtube.com/watch?v=aVMtEDaiZM0). A lényege, hogy a tervezéshez használt 

képalkotó vizsgálathoz is rögzítik a légzésgörbét, és a tervet a légzés egy adott ciklusához készítik el, majd a 

kezelések során a sugárfolyamot csak ebben a ciklusban „engedik el”. A technika segítségével 

intrapulmonális, ill hasűri daganatok kisebb biztonsági margóval kezelhetők, ezáltal az ép szövet 

sugárterhelése csökken. 

9.6.3. 6.3. A sugárkezelés tervezéséhez szükséges képalkotó vizsgálatok 
elkészítése 

A sztereotaxiás kezelés előkészítése során a céltérfogatot a lehető legprecízebben kell definiálni. 

A besugárzás-tervezés alapja a 3D CT. A CT-ből kiolvasható elektron denzitás adatokból (Hounsfield egység) 

annak a szövetnek a sugárelnyelése kiszámítható, amin a sugárnyaláb áthalad. Ezért a minél jobb felbontású (a 

gyakorlatban 1-2 mm-es pixel nagyságú) CT-t a besugárzás-tervezési rendszerben alkalmazzuk a tervezéshez. 

Ehhez először a céltérfogatot, ill. a rizikószerveket kell definiálni (a CT szeleteken kontúrozni). Az 

onkoradiológus a tumorkerületet minden CT-szeleten berajzolva meghatározza a GTV-t (gross tumor volume), 

felhasználva a diagnosztikus kontrasztos CT, MR, illetve PET/CT képeket. A posztoperatív sugárkezelés 

megtervezéséhez különösen fontos hogy a műtét után 48 órán belül MRI készüljön a reziduális tumor 

meghatározása céljából. A makroszkópos tumor kontúrozásához leggyakrabban kontrasztanyag adása közben 

készült T1 súlyozású MR-felvételek alkalmazhatók, de a céltérfogat egyéb jellemzőinek megismeréséhez más 

szekvenciák is használhatók (T2, FLAIR, diffúzió, stb). 

Bizonyos esetekben más modalitásokból származó információ is nagy segítséget nyújthat a céltérfogat helyes 

definiálásában. Így pl. az FDG PET dúsulás fölhívja a figyelmet egy elváltozás aktív daganat (vagy gyulladás) 

voltára (megnövekedett metabolizmus), vagy pl. a metionin PET segít elkülöníteni egy diffúz elváltozáson belül 
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az aktív, tumoros gócot pl. a sugárnekrózistól, vagy műtéti területi sérüléstől, ill. jól korrelál a daganat 

agresszivitásával. 

9.6.4. 6.4. A besugárzástervezés 

Az onkológus feladata tehát a besugárzás-tervezés előkészítésében, hogy a sugárfizikus számára megadja azt a 

területet, melyet sugarazni kell, előírja a leadni kívánt dózist, ill. megadja, hogy milyen területeket kell védeni a 

sugárzás elől (rizikószervek), ill. specifikálja, hogy ezek maximálisan mekkora sugárdózist kaphatnak. Ezt úgy 

éri el, hogy a besugárzás-tervezési 3D CT minden egyes szeletén (egyéb képalkotók információit felhasználva 

[képfúzióval, vagy anélkül]), melyen az adott céltérfogat, vagy rizikószerv látható, körberajzolja azt. A 

szomszédos szeletek körvonalait összegezve egy 3D adatbázis jön létre, mely a fenti szervek kontúrjait 

egyértelműen definiálja a térben (a referencia koordináta rendszerben). 

E folyamat során a besugározandó területet a következő szempontok alapján definiálja: 

1. az a térfogat, melyet egyértelműen, mint daganatot lehet definiálni a képalkotó vizsgálat alapján (pl. a 

kontrasztanyag halmozás, PET adatok, stb) a daganat térfogat („Gross tumor volume”; GTV). 

2. Jól tudjuk, hogy bizonyos daganatok (pl. gliomák) sejtjei jóval a kontrasztanyag halmozó területen kívül is 

megtalálhatók (hisz tudjuk, hogy a kontrasztanyag halmozás az agyban csak a vér-agy gát zavarát jelzi, mely 

nem teljesen korrelál a daganat területével). Emiatt az onkológus egy biztonsági margóval növeli meg a 

fentiekben GTV-nek meghatározott térfogatot, mely feltehetően a teljes daganatot magába foglalja. Ez a 

térfogat az ún. „ Clinical target volume” (CTV). 

3. A fentiek mellett annak érdekében, hogy a teljes sugárkezelés során esetlegesen keletkező leképzési, 

mechanikai, beállítási, és egyéb technikai bizonytalanságból eredő pontatlanságok, hibák miatt nehogy 

előfordulhasson, hogy a daganat széli részei nem kapják meg az előírt sugárdózist, egy további biztonsági 

margót alkalmaznak a kezeléseknél. Az így keletkező térfogat az előírt, vagy más néven tervezett céltérfogat 

(„Prescribed/Planning Target Volume” (PTV)). 

Amikor a sugárfizikus a tervet elkészíti, a ma alkalmazott 3D tervezési technikák segítségével a céltérfogatot 

(PTV) a megadott dózisú sugárzással igyekszik „körbecsomagolni”. Teoretikusan a célunk az, hogy a 

céltérfogat a számára előírt sugárdózist megkapja, és az agy többi része egyáltalán ne kapjon sugarat. Ezt persze 

elérni nem tudjuk, de a mai technikákkal egyre kielégítőbben megvalósul a cél: a céltérfogat megfelelő dózisú 

besugárzása mellett a környező, ill. rizikószervek toleranciadózis alatti sugárterhelést kapnak. Ha egy adott 

síkban feltüntetjük, és vonalakkal összekötjük az azonos sugárdózist kapó pontokat, ún. izodózis görbéket 

kapunk, melyeket vagy abszolút sugárdózissal, vagy a céltérfogatra előírt dózis százalékában (relatív 

sugárdózis) adhatunk meg. 

7.38. ábra - 2. ábra: A besugárzás tervezés eredményeként előálló izodózis görbék 
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A tervek optimalizálása és értékelése a tervező rendszerben történik. Az izodózis görbék áttekintése a CT-

szeleteken onkoradiológus számára megmutatja az adott anatómiai helyzetben a dóziseloszlást, és, hogy a 

daganat egésze megkapja-e az előírt sugárdózist, ill. a rizikószervek biztonságban vannak-e a sugárhatás elől. 

A fenti technika anatómiai/sugárbiológiai ismereteket kíván. A bejelölt sugározandó és védendő struktúrák 

dózisai grafikusan ún. dózis/térfogat hisztogramokon (Dose-volume histogram, DVH) ábrázolhatók, melyek Y 

tengelyén az adott szerv térfogatát, X tengelyén pedig a megkapott sugárdózist tüntetjük fel. 

7.39. ábra - 3. ábra: Dózis-térfogat hisztogram (2.186 cm3 térfogatú agyi áttét 

sugársebészeti kezelése. A daganatra 21 Gy sugárdózist írtunk elő 
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9.7. 7. Sugárkészülékek 

9.7.1. 7.1. Gamma kés (GK) 

Az első sugárkészülék, amivel sugársebészeti kezelést végeztek Leksell sztereotaxiás készülékre szerelt rtg-

készüléke volt. Ebből fejlesztették ki a Karolinska Intézetben a későbbi gamma kést 1967-ben (Lars Leksell, és 

Börje Larsson). A mai gamma kés (Elekta (http://www.elekta.com)) 201 darab 1 mm átmérőjű cobalt-60 

sugárforrást tartalmaz egy félgömb alakú ólompajzs mögé rejtve úgy, hogy az egyes sugarak egy fókuszpontban 

(„Unit Center Point”) találkoznak. A 201 sugárforrás alatt egy kisebb, szintén félgömb alakú ólomsisak 

(blenderendszer) helyezkedik el, melynek 201 hüvelyét vagy dugókkal zárják el, vagy pedig különböző méretű 

cilindrikus sugárnyaláb alakító hüvelyekre (kollimátorokra) cserélik ki, melyek egy pont irányába konvergálnak, 

ezáltal egy gömbszerű, vagy elliptikus céltérfogat sugárkezelését teszik lehetővé (4, 8, 14, 16 mm). A beteg fejét 

a sztereotaxiás kereten keresztül a rendszer központjába helyezik, majd a sugárforrás „ajtóját” a tervben 

meghatározott időre kinyitják. 

A Leksell Gamma késnek az előnyös tulajdonságai: 

1. Miután a rendszer mozgó alkatrészt nem tartalmaz, a mechanikai precizitása igen nagy. Igen apró (mm-es), 

fókuszált léziók is ejthetők e technikával. 

2. Miután egészen a múlt évtizedig a gamma késeket ugyanaz a cég állította elő, ráadásul a felhasználókat az 

Elekta összefogta, a szerzett tapasztalatok jól összehasonlíthatóak, és letisztultak. A sugársebészeti kezelések 

ajánlott sugárdózisai, tolerancia dózisok, stb. mind a gamma kés közösség munkájából származnak. 

A gamma kés hátrányai: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.elekta.com/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1681  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. Csak intrakraniális (esetleg fej-nyak területi) célpontok kezelhetők 

2. Frakcionált kezelést alapvetően nem tesz lehetővé 

3. Miután cilindrikus kollimátorokat tartalmaz, szabálytalan alakú céltérfogatokat csak úgy tudnak kezelni, ha 

azt több darabra (ún. izocentrumra) bontják föl. A dózis homogenitás így nem lesz egyenletes a céltérfogaton 

belül, és a tervezés is nehézkes, valamint a sugárkezelés is hosszadalmas. 

4. Mindig figyelembe kell venni a cobalt-60 töltetek folyamatos gyengülését; így a kezelési idők fokozatosan 

nőnek. 

5. A készülék többszöröse egy modern gyorsító árának 

6. Fönntartása (a töltetek cseréje) és a nem használt töltetek sugárvédett őrzése igen költséges. 

9.7.2. 7.2. Lineáris gyorsítók, sugársebészetre dedikált lineáris gyorsítók 

A lineáris gyorsítókat (LINAC) úgy kell elképzelni, mint fél szoba nagyságú katódsugárcsöveket, melyek az 

elektronokat közel fénysebességre gyorsítják föl, majd beleütköztetik egy nehézfém ötvözetbe. Az ütközésből 

származó fékezési sugárzás egy szűk spektruma, a foton sugárzás azután megfelelő fókuszálás, és sugárnyaláb 

alakítás után a sugárkar („gantry”) fején át kilép a gyorsítóból és a gyorsító asztalon fekvő (a fejtől 100 cm-re 

lévő) páciens testébe irányítható. Az emberi szövetben az energiától függően 1-2 cm-en belül a fotonok fizikai 

kölcsönhatás révén nagy energiájú elektronokat szabadítanak fel az atomhéjakról, melyek energiájukat leadva 

fokozatosan gyengülve fejtik ki ionizáló hatásukat. Sztereotaxia során sok kis sugárnyalábot, vagy forgó 

besugárzást alkalmazunk úgy megválasztva az egyes nyalábok paramétereit, hogy az azt a szövetet, melyen 

áthalad, ne károsítsa számottevően, de azon a területen (a céltérfogatban), ahol a különböző irányból érkező 

sugárnyalábok kereszteződnek, egy igen markáns „dózis sűrűsödés” jön létre, mely kifejti a kívánt hatást 

(Kontraszt: hasonlítsd össze a nehézion besugárzással!). 

A GK elterjedésével párhuzamosan a lineáris gyorsítóval végzett sztereotaxiás pontbesugárzás is dinamikusan 

fejlődött. A test bármely céltérfogatának besugárzására alkalmas gyorsítókat különböző adapterek 

(asztalmerevítő, piciny kollimátor-rendszerek, stb.) segítségével tették alkalmassá sugársebészeti kezelésekre. A 

gyorsítók esetében ugyancsak lehetőség van egy félgömb felület bármely pontjáról (irányából) leadni a 

sugárnyalábot, hiszen a „ gantry” 360°, az asztal pedig 180°-ban elforgatható. A 90-es évek közepe óta 

működnek ún. dedikált gyorsítók, melyekben a fenti kiegészítéseket eleve beépítették. Ezek az eszközök már 

megközelítik a GK pontosságát. 

A korábbi sugárkészülékek (Gamma kés és lineáris gyorsítók) gömbszerű, ill. elliptoid célpontok 

sugárkezelésére alkalmasak elsősorban (pl. agyi metastasisok). A daganatok azonban gyakran bonyolult 

alakúak, és olyan rizikószervek közvetlen szomszédságában helyezkednek el, melyek csak a céltérfogatnak 

szánt sugárdózis töredékét kaphatják meg. E meggondolásból a cirkuláris sugárnyalábok helyett a daganat 

sugárirányú vetületéhez igazodó alakú, ún. konformális sugárnyalábokat kezdtek alkalmazni („conformal 

beam”). Ezeket eleinte minden egyes beteg minden egyes céltérfogatára irányított minden egyes 

sugárnyalábjához külön-külön öntötték ki ólomból. 

7.40. ábra - 4. ábra: A konformális sugárkezelésekhez eleinte ólomból öntötték ki az 

egyedi kollimátorokat. Forrás: BrainLAB 
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Újabban a gyorsítókhoz a daganat alakjához igazodó sugárnyaláb előállítását automatikusan elvégző ún. „mikro-

multileaf” kollimátorokat is gyártanak. A „multileaf” kollimátor egymás mellett, ill. egymással szemben 

elhelyezkedő vékony ólomlemezekből áll, melyeket számítógép mozgat. Bármilyen alakú sugárnyaláb 

létrehozására képes. 

1. videó (5. ábra): A micro-multileaf collimátor működése. Forrás: BrainLAB. 

 

1. videó (5. ábra): A micro-multileaf collimátor működése. Forrás: BrainLAB. 

Minden gyorsítóval (a sugársebészeti adapterek alkalmazásával) megvalósítható az ún. ív-terápia („arc 

therapy”). A gantry ilyenkor a céltérfogat körüli mozgása közben folyamatosan adja le a sugarat. Az ív kezdő, 

és végpozícióinak (szögek), valamint az asztal pozíciójának (ez különböző síkú íveket jelent) változtatásával a 

gömbszerű izodózis felhőt a kívánt irányban el tudják nyújtani (elliptoiddá). 

A „ mikro-multileaf” kollimátorok (mMLC) alkalmazásával leggyakrabban alkalmazott technika a „ conformal 

beam” technika, ahol adott irányból (asztal és gantry pozíciók) adott alakú, sugárnyalábot irányítunk a 

céltérfogatra. A sugárfolyam idején a rendszer nem mozdul (statikus), így a forgásból származó esetleges 

mechanikai pontatlansággal nem kell számolni. 

Ha a gyórsító mMLC-vel rendelkezik, és „arc” technikát használunk, akkor lehetőségünk van egy, az adott ív 

irányába eső sugárnyaláb optimális alakjának megválasztásához, és ezzel a statikus sugárnyalábbal „húzni” az 

ívet („conformal arc”), vagy még optimálisabb esetben a gantry haladása közben mindig a legoptimálisabb, 

dinamikusan változó sugárnyalábot alkalmazni (dynamic conformal arc) a conformalitás érdekében. Ez utóbbi 

technika az mMLC, valamint a LINAC-ot vezérlő számítógépek között állandó kommunikációt feltételez. 

Az intenzitás-modulált besugárzás (IMRS) során a sugármező intenzitása aszerint is változtatható, hogy a 

céltérfogaton milyen vastagságú az adott irányból. Ez egyben a céltérfogat szomszédságában lévő rizikószerv 

fokozott sugárvédelmét is lehetővé teszi. 

Az utóbbi tíz év további technikai fejlődése tette lehetővé az ún. „ kép vezérelt sugárkezelés” (IGRT) 

megjelenését, mely azáltal növeli a sugárkezelés precizitását, hogy lehetővé teszi a céltérfogat pontosabb 

pozícionálását, ill. frakcionált sugárterápia esetén a céltérfogat helyzetének, valamint alakjának a lekövetését a 

frakciók között, ill. az egyes frakciók alatt. 

Ez utóbbi szofisztikált technikák segítségével növelni lehet a sugárkezelés pontosságát, csökkenteni lehet a 

CTV-PTV közötti margót. Természetesen ezek kihasználásához bonyolultabb sugártervezésre van szükség, 

melyet a modern számítógépek és programok nagyban segítenek (pl. „inverse planing”). 
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Időközben nemcsak a sugárkezelő berendezések fejlődtek, de a beteget rögzítő és a beteg aktuális pozícióját 

ellenőrző eszközök is. Eleinte a beteg elmozdulásait a gyorsító kar pozíciójának korrigálásával próbálták 

ellensúlyozni. 

Az ún. CyberKnife egy olyan, kisméretű gyorsítót tartalmaz, melyet egy robotkarra szereltek. A robotkart egy 

navigációs rendszer vezérli, így a célterület elmozdulásait a készülék automatikusan leköveti, miközben a 

sugárkezelést végrehajtja. 

Magyarországon sugársebészeti kezelés jelenleg négy intézetben lehetséges. Van, ahol circuláris ív terápiát, 

másutt az előbbiek mellett konformális sugárkezelést is tudnak végezni az egész test területén. 

9.7.3. 7.3. Nehéz ion besugárzás (http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_therapy) 

Hadron terápiának nevezzük az atommag részecskék (protonok, neutronok, pi-mezonok) és egyes alacsony 

rendszámú elemek ionjainak sugárnyalábjaival végzett besugárzást. Előállításuk ún. részecske gyorsítóval, 

ciklotronnal, vagy szinkrotronnal történik. A gyakorlatban jelenleg is alkalmazott formái a neutron-terápia, 

proton terápia és nehéz ion kezelés. A töltött magrészecske (proton, karbon) sugárkezelés lényege, hogy e 

partikulumok kis energiát leadva haladnak át a szöveteken, míg útjuk végén adják le a direkt ionizáló hatásuk 

nagy részét (Bragg peak (http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg_peak)). E nagy energialeadású terület határai 

nagyon élesek, így olyan elváltozások sugárkezelését is lehetővé teszik, ahol céltérfogatok, és rizikószervek 

szorosan egymás közelében helyezkednek el. A Bragg peak-et megfelelő vastagságúra vagy úgy szélesítik ki, 

hogy modulátort alkalmaznak, vagy ugyanabból az irányból különböző energiájú partikulumokat „lőnek be” 

(„spread out Bragg peak”). A konvencionális sugárkezeléshez képest így még nagyobb fizikai szelektivitás 

érhető el (pl. protonok, pi-mezonok). Ionterápia (H12, Ne10, C6, O8, Ar18) esetén a szelektivitás mellett a nagyobb 

biológiai hatékonyság is fontos szerepet játszik. Jelenleg világszerte 35 centrumban (proton és 6 nehéz ion 

centrum) közel 100.000 beteg sugárkezelését végezték hadronnal. A legfontosabb indikációt a szem melanóma, 

agyalapi- és gyermekkori tumor besugárzása jelenti. A gyermekkori malignómák esetén a normál szövetek 

kicsiny sugárterhelése rendkívül nagy jelentőségű a későbbi károsodások megelőzése céljából. Ma már a hadron 

terápiát többi szolid daganatban így prosztata, agy, nyelőcső, tüdő tumorban is alkalmazzák. 

A nehéz ionok előállításához ciklotronra van szükség, így a készülék és ezáltal a kezelés igen költséges. Amíg 

ma Magyarországon számos LINAC van, és négy helyen van lehetőség sugársebészeti kezelésre (beleértve a 

debreceni gamma kést is), hozzánk legközelebb nehézion kezelési lehetőség Németországban van illetve 

Bécsújhelyen épül. 

9.8. 8. A sugársebészeti kezelés lépései a mindennapi 
gyakorlatban 

1. A betegről jó minőségű, vékony szeletvastagságú, kontrasztanyagos MR-vizsgálat készül (ambulanter, a 

kezelés előtti napokban, hetekben). 

2. A betegre fölhelyezzük a kezelés napján a sztereotaxiás célzókeretet. 

3. A keretre ún. lokalizáló dobozt helyezünk, melynek geometriáját a tervező rendszer „ismeri”, és ezzel 

elvégezzük a natív, vékonyszeletes CT-vizsgálatot. 

4. A képeket a tervező rendszerre transzportáljuk, a koponya helyzetét meghatározzuk a térben (a kerethez 

képest lokalizáljuk), majd a CT, és MR felvételeket egymásra illesztjük (fúzionáljuk). 

5. Az onkológus/idegsebész kontúroz (bejelöli a céltérfogatot, a rizikószerveket), ill. előírja a sugárdózist. 

6. A sugárfizikus elkészíti az előírás alapján a sugártervet. 

7. A tervet közösen ellenőrzik, és ha megfelelő, elfogadják 

8. A sugárkészülék beállításait, pontosságát verifikálják. 

9. A beteget a sugárkészülék asztalára fektetik, fejét a sztereotaxiás kereten át rögzítik az asztalhoz, és a 

céltérfogatot a rendszer középpontjába állítják. 
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10. leadják a sugártervet vagy lépésenként (pl. „conformal beam” technika), vagy dinamikusan mozgatva a 

gantryt és szabályozva a sugár alakját és mennyiségét (pl. dynamic arc, conformal arc, IMRT, RapidArc 

technikák). 

11. A kezelés végeztével eltávolítják a sztereotaxiás célzó keretet a beteg fejéről. 

Újabban az IGRT technikák megjelenésével lehetőség kínálkozik a kényelmetlen célzó keretet hőre lágyuló 

maszkkal kiváltani. Ez esetben a képalkotó vizsgálatok, és a maszk a kezelés előtti napokban, hetekben 

elkészíthető, és több idő marad a sugártervezésre. A beteg fejének megfelelő pozícionálására ez esetben 

leggyakrabban a maszkon túl a rtg/ DRR különbségéből számolt elmozdulás érzékelési technikát használjuk. 

Csak az alkalmazott technika szab határt a sugársebészeti úton egyetlen ülésben kezelhető céltérfogatok 

számának; reálisan maximálisan négy céltérfogat kezelését tudjuk elvégezni a daganatok szövettani típusa, 

lokalizációja, egymáshoz és a védendő agyi strukúrákhoz való viszonya alapján. 

9.9. 9. A frakcionált sztereotaxiás sugárkezelés végrehajtása 

Lépései csaknem teljesen megegyeznek a sugársebészeti leírásban taglaltakkal, de ebben az esetben csak a 

maszkrendszert használjuk. Értelemszerűen a kezelést kisebb frakció dózisokkal, általában naponta egyszer, 

több héten át adjuk le (leggyakrabban a 54/1.8 Gy sémát használjuk). 

9.10. 10. Kezelhető kórképek 

Intrakraniálisan leggyakrabban metasztázisokat, hallóideg (vestibularis schwannoma), agyalapi mirigy, 

agyburok daganatokat, angiómákat, ritkábban apró intraorbitális daganatokat (opticus glioma), glomus jugulare 

daganatokat kezelünk. Ahogy azt feljebb említettük, a malignomák esetén a cél a kontrollált sugárnekrózis 

létrehozása (nagy, 17-23 Gy dózis egy ülésben), míg benignomák esetén általában a vérellátás csökkentése az 

erek eltömítése révén (13-15 Gy). Amennyiben a rizikószervek nem védhetők az egy ülésben végzett 

sugárdózissal szemben, akkor általában frakcionált sztereotaxiás sugárkezelést indikálunk. 

9.10.1. Tesztkérdések 

1. Jelölje meg az egyetlen igaz állítást az alábbiak közül: (C) 

A. Az agydaganatokat mindig egészben, az ép agyszövetben haladva kell eltávolítani 

B. Mindig törekedni kell az agydaganatok teljes eltávolítására, különösen az eloquens területeken 

C. A daganat eltávolítását nem csupán onkológiai szempontok, sokkal inkább az agy működésének, és így az 

életminőségnek a lehető legteljesebb megőrzése vezérlik 

D. Az agydagantok sejtjeihez az összes ismert kemoterápiás szer megfelelő koncentrációban eljut, mert az 

agydaganatok környezetében a vér-agy gát zavart szenved 

2. Jelölje meg az egyetlen hamis állítást az alábbiak közül: (D) 

A. Az agyat a koponyán át tizedmilliméteres pontossággal lehet rögzíteni 

B. Az agyi területek viszonylag csekély „szervi mozgása” miatt az általános sugárterápiás biztonsági margók 

nagyságát, s ezáltal az ép szövetek sugárterhelését csökkenteni lehet. 

C. Miután az intracranialis céltérfogat nem mozdul el, a céltérfogatra a hagyományos sugárterápiában nem 

szokványos, nagy sugárdózisokat lehet egy-egy alkalommal biztonsággal leadni. 

D. sugársebészetnek hívjuk az intracranialis céltérfogatra, sztereotaxiás módszerekkel, több frakcióban 

leadott, precíz sugárkezelést. 

3. Jelölje meg az egyetlen igaz állítást az alábbiak közül: (A) 

A. A róla elnevezett enkefalométer segítségével Zernov professzor az agyi struktúrák helyét poláris 

koordinátákban tudta meghatározni. 
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B. Sir Victor Horsley, és Robert H. Clarke 1906-ban már humán műtétekhez használták az álaluk készített 

sztereotaxiás készüléket 

C. Spiegel és Wycis végzett először kép-vezérelt műtétet a frissen készített CT-felvételek alapján 

D. 1895 decemberében készült el az első rtg-kép Wilhelm Conrad Röntgen feleségének a térdéről. 

4. Jelölje meg az egyetlen hamis állítást az alábbiak közül: A sugársebészet: (B) 

A. fókuszált, egy ülésben végzett sugárkezelés egy sztereotaxiásan meghatározott helyzetű céltérfogatra. 

B. bármilyen sugárkészülékkel elvégezhető 

C. a kezelés hatása hosszabb távon olyan, mintha az adott céltérfogatot szikével kivágtuk volna, s legfeljebb 

egy kis heg marad majd a helyén. 

D. A kezelést egy célpontra akár 20 perc alatt el lehet végezni, és hatása visszavonhatatlan, mint egy 

sebészeti beavatkozásé 

5. Jelölje meg az egyetlen hamis állítást az alábbiak közül: (D) 

A sugárkezelés teljes dózisát a következők miatt frakcionálják: 

A. A frakcionálás lehetővé teszi, hogy a normális sejtek regenerálódjanak az egyes frakciók közötti időben, 

míg a daganatsejtek ezen képessége kevésbé potens 

B. A frakcionálás lehetővé teszi, hogy azok a daganatsejtek, melyek a sugárkezelés egyik ülése alatt a 

sejtciklus egy kevésbé érzékeny fázisában voltak, egy érzékeny fázisba kerüljenek a következő frakció 

idejére 

C. Azok a daganatsejtek, melyek hypoxiás környezetben voltak egy adott frakció alatt (és ezáltal kevésbé 

voltak sugárérzékenyek), a következő frakció idejére reoxigenálódhatnak, és így érzékenyítődhetnek a 

sugárkezelésre. 

D. A normál agyszövet sejtjei általában úgy védekeznek a sugárterheléssel szemben, hogy osztódnak, és így 

mindig újabb és újabb egészséges sejtek jönnek létre, melyeket még nem ért sugárzás. 

6. Jelölje meg az egyetlen igaz állítást az alábbiak közül: (D) 

A gammakésre igazak a következők: 

A. Alkalmas a test bármely pontján lévő daganatok sugárkezelésére 

B. Csak akkor jön létre benne sugárzás, ha az elektromos hálózatba kapcsolják 

C. Leginkább szemészeti műtétere lehet használni nagy precizitása miatt 

D. 60Cobalt izotópokat tartalmaz. 

7. A sztereotaxiás kezelések egyik alapja a céltérfogat megfelelő rögzítése. Ezt a következő eszközökkel 

érik el (jelölje meg az egyetlen hamis választ) (D) 

A. sztereotaxiás célzókeret 

B. hőre lágyuló maszk 

C. harapás block, foglenyomat 

D. 3M ragtapasz 

8. Manapság csaknem a test bármely részén lévő célterületek sztereotaxiás sugárkezelése is 

megvalósíthatóvá válik („Stereotactic Body Radiation Therapy”, SBRT). Ezt a következő 

technikák/eszközök segítik: (jelölje meg az egyetlen hamis választ) (C) 
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A. A sugárkezelések előtt a betegről készített rtg. Képek 

B. „Cone beam” CT 

C. A céltérfogatba ültetett rézszemcsék 

D. Légzés kapuzás 

9. A sugártervezéskor használt térfogatokra a következő igaz: (A) 

A. GTV<CTV<PTV 

B. CTV<PTV<GTV 

C. PTV<GTV<CTV 

D. GTV<PTV<CTV 

10. A hadron terápia (jelölje meg az egyetlen hamis választ) (C) 

A. E partikulumok kis energiát leadva haladnak át a szöveteken, míg útjuk végén adják le a direkt ionizáló 

hatásuk nagy részét 

B. A nagy energialeadású terület határai nagyon élesek, így olyan elváltozások sugárkezelését is lehetővé 

teszik, ahol céltérfogatok, és rizikószervek szorosan egymás közelében helyezkednek el. 

C. A nehéz ionok előállításához lineáris gyorsítóra van szükség. 

D. A legfontosabb indikációt a szem melanóma, agyalapi- és gyermekkori tumor besugárzása jelenti. 

11. A lineáris gyorsító (jelölje meg az egyetlen igaz választ) (C) 

A. A személygépkocsi gázpedáljának hivatalos neve 

B. Egy olyan készülék, melynek segítségével egy test belsejéről képet lehet készíteni 

C. Egy olyan sugárkészülék, mely csak akkor képes sugározni, ha bekapcsolják 

D. Egy olyan sugárkészülék, mely állandó sugártöltetet tartalmaz. 

12. A kollimátor (jelölje meg az egyetlen igaz választ) (C) 

A. egy olyan eszköz, mely segítségével bekapcsoljuk a lineáris gyorsítót 

B. segítségével szétválasztjuk az ütközési sugárzásból azt a sugárspektrumot, melyet alkalmazni kívánunk 

C. A sugárnyaláb alakját alakítja 

D. Megelőzi, hogy a gyorsító feje beleütközzön a páciens sugarazandó testrészébe 

13. A nehézion besugárzásra igaz: (D) 

A. Lineáris gyorsítóval is végezhető 

B. Csak gamma kés alkalmas a felhasznált partikulum előállítására 

C. „Cyber-knife” kezelést jelent 

D. A használni kívánt részecske előállítása ciklotronnal lehetséges. 

14. A lineáris gyorsító sugárnyalábja …..... tartalmazhat. (A) 

A. fotonokat 
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B. protonokat 

C. carbon ionokat 

D. neutronokat 

15. Az alábbiak közül az egyetlen hamis állítás: (D) 

A. Egy sugársebészeti kezelés alatt metastasisok kezelésére jellemzően 17-23 Gy sugárdózist adunk le 

B. Benignomák esetén a leadott dózis általában 13-15 Gy 

C. A korábban rizikószervként kontúrozott szemlencsék védelme mostanság már kisebb jelentőségű 

D. Az agytörzs az agyi féltekéknél jobban tolerálja a sugárkezelést. 

Felhasznált irodalom 
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Neuronavigation and surgery of intracerebral tumours. J Neurol (2006) 253: 1123–1136. 

Eggers, J. Mühling, R. Marmulla: Image-to-patient registration techniques in head surgery. Int. J. Oral 

Maxillofac. Surg. (2006) 35: 1081–1095. 

Roberts DW, Strohbehn JW, Hatch JF, Murray W, Kettenberger H: A frameless stereotaxic integration of 

computerized tomographic imaging and the operating microscope. J Neurosurg (1986) 65: 545–549 

Watanabe E, Watanabe T, Manaka S, Mayanagi Y, Takakura K: Three-dimensional digitizer (neuronavigator): 

new equipment for computed tomography-guided stereotaxic surgery. Surg Neurol (1987) 27: 543–547 

Besl PJ, McKay BD.: A method for registration of 3D shapes. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell, (1992) 14: 

239–256. 

Encephalométer (http://www.kopfinstruments.com/Carrier/downloads/Carrier61.pdf) 

Sugárterápia: http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_therapy 

Sztereotaxiás sebészet: http://en.wikipedia.org/wiki/Stereotactic_surgery 

Sugársebészet: http://en.wikipedia.org/wiki/Stereotactic_radiotherapy 

Légzés kapuzás: http://www.aapm.org/pubs/reports/RPT_91.pdf 

http://radonc.ucla.edu/body.cfm?id=102 

http://cancer.stanford.edu/patient_care/services/radiationTherapy/respiratoryGating.html 

RapidArc: http://www.youtube.com/watch?v=3s756awIl8o 

10. 7.j. A magatartás tanuláselméleti megközelítése. 
Szokások, attitűdök és azok módosítási lehetőségei. – 
Füzesi Zsuzsanna 50%, Tiringer István 50% [Szakmai 
lektor: Kuritárné Szabó Ildikó] 

Az orvoslás jellege gyökeresen megváltozott a 20. század során. A változások különösen szembeötlőek, ha 

összehasonlítjuk a század elején és végén jellemző leggyakoribb halálokokat. Míg száz évvel ezelőtt az akut, 

fertőző megbetegedések jelentették a legnagyobb kihívást, napjainkban a halálozás többnyire krónikus 

betegségekkel függ össze. A krónikus betegségek (például a kardiovaszkuláris betegségek, a 2-es típusú 

cukorbetegség) fokozatosan, évek-évtizedek alatt, számos kockázati tényező közrehatásával alakulnak ki. Ezen 

kockázati tényezők között az életmóddal, egészségmagatartással összefüggők is szerepelnek: például a 
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dohányzás, a mozgásszegénység és az egészségtelen táplálkozás. A kockázati magatartásformák kialakulásának 

megelőzését és megváltoztatásának intervenciós lehetőségeit, az életmód-változtatás modelljeit a gyakorló 

orvosnak is ismernie kell, hogy hozzájárulhasson betegei egészségtudatosságának növeléséhez, és segíthessen az 

egészségkárosító magatartásmódok csökkentésében, megszüntetésében. 

A medicina elméleti fejlődését az elmúlt évtizedekben jelentősen meghatározta a WHO 1946-os 

egészségdefiníciója, amely az egészséget és a betegséget már nem egymást kizáró állapotoknak, hanem 

folyamatos átmenetnek tekintette, amely szubjektív jóllétként is jellemezhető. Ez a fejlődés alapozta meg az 

egészségpszichológia tudományának megjelenését is az 1980-as években. 

Az egészség megőrzésének, ösztönzésének és az egészségkárosodás megelőzésének kérdéseivel több tudomány 

is foglalkozik. Ezek között az egyik az egészségpszichológia, mely több diszciplína megközelítését – például a 

megelőző orvoslásét – is integrálja. Az egészségpszichológia modelljei hangsúlyosan támaszkodnak a 

magatartás kognitív-tanuláselméleti megközelítésére. A tanuláselmélet a viselkedésmódosítás elősegítésére – a 

nem kívánatos viselkedés megszüntetésére illetve a kívánatos viselkedés kialakítására – törekszik. A kognitív 

modellek a viselkedés hátterében álló gondolatok, meggyőződések, értelmezési módok feltárása és adaptív 

irányba történő módosítása révén kívánják a magatartást módosítani. A kedvezőbb egészségmagatartás 

elősegítésére irányuló intervenciók ugyanakkor csak a támogató orvos-beteg kapcsolatba ágyazva hatékonyak. 

A betegségek változásával az azokhoz történő társadalmi viszonyulásban is hangsúlyeltolódásokat 

tapasztalhatunk: változik a beteg- és az orvosszerep, a gyógyító kapcsolatok jellege. A klasszikus orvoslás az 

egészséget és a betegséget egymást kizáró kategóriáknak tekintette, s ezzel az orvos és a beteg között egy 

hatalmi egyenlőtlenséget is meghatározott. Ma már az egészség és a betegségek tekintetében a páciensek egyre 

tájékozottabbak, s egyre inkább szeretnének szót kapni a gyógyításukkal kapcsolatos döntésekben, ezért a 

domináns, aktív orvosszerep illetve az alárendelődő, passzív betegszerep a krónikus betegségek kezelése során 

nem célravezető. 

A hagyományos betegszerep egyik negatívuma az egészségért és betegségért történő felelősség egyoldalú 

meghatározása – a felelősség általában a betegről a szakemberre hárul. Ennek egyik következménye, hogy 

többnyire nagyobb teret kap a betegségek kezelése, mint az egészség ösztönzése és a betegségek megelőzése. 

A krónikus betegségek gyakoriságából és a medicina megváltozott társadalmi kontextusából következően, 

korszerű terápiás megközelítésben a betegeket – szubjektív látásmódjukat és elvárásaikat is figyelembe véve – a 

gyógyítás felelősségteljes résztvevőinek kell tekintenünk. 

10.1. 1. Az egészségmagatartás megváltoztatása 

Az egészségi kockázatot jelentő magatartásformák megváltoztatásának számos pozitív hatását igazolták a több 

évtizedes kiterjedt kutatások. Az Egyesült Államokban az elmúlt időszakban például a férfiak körében 

jelentősen csökkent a tüdőrák gyakorisága, ami visszavezethető a dohányzást visszaszorító egészségfejlesztő és 

betegségmegelőző programok hatására. Összességében elmondható, hogy az egészségmagatartás 

megváltoztatására irányuló intervenciók csökkentik az életmóddal összefüggő halálozást, növelik a várható 

életkort, és –krónikus betegségek esetében – növelik a szövődménymentes életévek számát. 

Egészségmagatartás alatt azon viselkedésformákat értjük, melyek célja az egészség fejlesztése és fenntartása. 

Jellemzően automatikus, rögzült magatartásmintákat jelent, mint például a biztonsági öv használata vagy a 

fogmosás. Mivel tartós, stabil viselkedésformákat jelent, gyakran nevezik egészséggel kapcsolatos szokásoknak 

(health habits) is. Az egészséggel összefüggő magatartásmódok – például a táplálkozási szokások – többnyire 

koragyerekkorban alakulnak ki, és már 11-12 éves kor körül rögzülnek. Mivel mélyen gyökereznek, alapvetően 

nehezen megváltoztathatók, tudatosan nehezen kontrollálhatók. További problémát jelent, hogy a kockázati 

magatartásformákkal összefüggő károsodás fokozatosan alakul ki, a negatív következmények sokáig nem 

egyértelműek. Az egészségtelen szokások rövid távon gyakran örömteliek, hosszú távon pedig függőségek 

kialakulásához vezethetnek. A magatartást többnyire erőteljesebben befolyásolják annak rövidtávú, közvetlenül 

megtapasztalható következményei. 

A várható negatív következmények tudatosítását nehezíti továbbá az életmódból adódó kockázatokkal 

kapcsolatos gyakori megalapozatlan optimizmus; az érintettek lényegesen alábecsülik a különböző 

megbetegedések kialakulásának személyes kockázatát (amit támogat a racionalizáló hárítás lehetősége, hogy a 

kockázatok nem egyénekre, hanem csoportokra vonatkoznak). 
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Szinte minden dohányzó ember tisztában van a dohányzás egészségi kockázataival. A kognitív szintű belátás és 

a tovább folytatott kockázatot jelentő viselkedés ellentmondására jól alkalmazható a kognitív disszonancia 

elmélete. A kognitív ellentmondásokat feloldó jellegzetes önigazolások például: „a tüdőrákosok között 

előfordulnak nem-dohányosok is”, „a környezetszennyezés nagyobb probléma…”. Az ellentmondásokkal 

történő durva konfrontáció ugyanakkor nem ösztönzi a reálisabb attitűdök kialakulását, mivel a viselkedés 

racionalizálása éppen az ellentmondásokból adódó feszültség enyhítését szolgálja. 

Az egészségmagatartással kapcsolatos további gyakori és jellegzetes megnyilvánulás, hogy a beteg ellenállást 

mutat a változással szemben. A pszichológia az egyén szabad döntésében való korlátozására, a kényszerítési 

próbálkozásokra adott válaszát reaktanciaként – reaktív ellenállásként – írja le. Az egészségkockázatot jelentő 

szokások megváltoztatása szempontjából problémás lehet, ha a segítő szakember egyfajta tekintély-szerepet 

vesz fel, melyben másoknak előírhatja, hogyan kell helyesen élni. A tekintélyelvűséget erősíti az egészségre 

káros viselkedéssel szembeni gyakori arrogáns társadalmi attitűd és számos diszkriminatív megnyilvánulás – 

amit az Egyesült Államokban végzett szociálpszichológiai kutatások „healthism”-ként, egyfajta 

egészségideológiával terhelt életfelfogásként írnak le. Az elmúlt évtizedek egészségpszichológiai kutatásai és 

elméleti fejlődése azonban nyilvánvalóvá tették, hogy a káros szokások megváltoztatása eredményesebb, ha a 

kérdésben az érintettek saját maguk, külső presszió nélkül dönthetnek. 

10.2. 2. Az egészségmagatartás modelljei 

Az egészségmagatartás kognitív modelljei az egészségmagatartást befolyásoló meggyőződések és normák 

rendszerének feltárására törekednek. Végső soron arra keresik a választ, hogyan ösztönözhetők az emberek 

egészségük megőrzésére és az egészségükre kockázatos magatartásformák megváltoztatására. 

Az egészségpszichológiában több modellt is kidolgoztak az egészségmagatartás leírására, előrejelzésére és 

befolyásolásának megtervezésére. Az elméletek leginkább abban különböznek egymástól, hogy mely tényezők 

hatását feltételezik az egészségmagatartás hátterében. 

Az elméletek egy része ún. folyamatos modell, amelyek abból indulnak ki, hogy az adott egészségmagatartás 

valószínűsége növekszik, ahogy az azt meghatározó tényezők kifejezettebbé válnak. A stádium-modellek 

viszont azt feltételezik, hogy az egyén az adott egészséges magatartás kialakítása során – motivációjának 

mértékétől függően – több, egymástól jól elkülöníthető stádiumon megy keresztül. A modellek különbségének 

az a gyakorlati jelentősége, hogy a folyamatos modellek alapján kidolgozott programok az egészségmagatartást 

befolyásoló tényezők ösztönzésével az egészséges viselkedésforma előfordulását egyre valószínűbbé teszik. A 

stádium-modellek ezzel ellentétben azt feltételezik, hogy az egészséges magatartás kialakulásának támogatására 

a motiváció szintjétől függően különböző intervenciókat kell alkalmaznunk. 

Először a legfontosabb folyamatos modelleket ismertetjük. 

Az egészséggel kapcsolatos meggyőződés modellje (Health Belief Model) az egészségmagatartás leírásának 

klasszikus elképzelése, mely abból indul ki, hogy az adott viselkedésforma, pl. egy szűrővizsgálaton történő 

részvétel 

• az egyes betegségekre való fogékonyságnak és a betegség súlyosságának (pl. a mellrákkal kapcsolatos 

fenyegetettség megélésének), 

• az egészségmagatartás várható eredményességének (a szűrővizsgálattól várható kockázatcsökkenésnek), 

• az egészségmagatartással járó szubjektíve megélt előnyöknek és hátrányoknak1, 

• illetve a cselekvésre késztető vagy azt gátló környezeti tényezőknek az észlelésétől függ (lásd 1. ábra). 

7.41. ábra - 1. ábra: Az egészséggel kapcsolatos meggyőződések modellje 

                                                           
1Pl. a mammográfiás szűrésekkel kapcsolatos egyik probléma a módszer alacsony specifitása (jelentős a fals pozitív eredmények aránya, ami 

az érintettek számára jelentős stresszt okoz a rákos betegség lehetőségének végleges kizárásáig. Azokban az országokban, ahol erről a 
problémáról a közvéleményt nyíltan tájékoztatták, jelentősen visszaesett a szűrésen történő részvétel aránya. 
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Az egészségpszichológiai modellekben az észlelés hangsúlyozása arra utal, hogy az egészségmagatartást a 

befolyásoló tényezők szubjektív értékelése – tehát attitűdbeli, kognitív tényezők, és nem a betegség objektív 

súlyossága illetve a preventív magatartás objektív hatékonysága – alakítja. 

A Health Belief Model-t számos vizsgálatban használták a különböző egészséggel kapcsolatos 

magatartásformák előrejelzésére. Az eredmények összességében azt mutatják, hogy a modellben meghatározott 

tényezők alapján csekély mértékben jósolható be az adott viselkedés; leginkább azért, mert az adott betegséggel 

kapcsolatos attitűdök nem jó előrejelzői a tényleges magatartásnak. Az egészséggel és betegséggel kapcsolatos 

meggyőződéseknek akkor van hatásuk, ha ezzel együtt a kívánatos viselkedés motivációja is megerősödik. 

Az egészséggel kapcsolatos meggyőződés modelljének gyakorlati szempontból talán leglényegesebb aspektusa 

a betegségekkel, egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos fenyegetettség-érzés hatása. Általános tapasztalat, 

hogy a fenyegető információknak hosszú távon gyakran csekély hatása van, mivel az általuk kiváltott szorongás 

ösztönös hárításhoz vezethet („A mi családunkban sokan dohányoznak, mégsem lett senki tüdőrákos”). 

Ugyanakkor a viselkedés kockázatainak felismerése, és az egészséggel kapcsolatos reális aggodalom nélkül 

elképzelhetetlen a változási motiváció kialakulása és a változáshoz szükséges erőfeszítések megtétele. Az 

empirikus vizsgálatok alapján összességében azt mondhatjuk, hogy a fenyegető információk – pl. a cigarettás 

dobozokon olvasható intések, elrettentő képek – szorongást provokáló hatása a változtatás motiváló tényezője 

lehet, de csak akkor, ha az egyén abban is támogatást kap, hogyan lehet a fenyegetettség érzésével megküzdeni, 

pl. azáltal, hogy képessé válik a kockázatos viselkedés megváltoztatására. 

A tervezett viselkedés modellje az egészségmagatartás leírásában, a viselkedés előrejelzésében a szubjektív 

normákon és attitűdökön túl figyelembe veszi a viselkedéssel kapcsolatos kontrollérzést is. (Hisz-e a személy 

abban, hogy képes befolyásolni az egészségre kockázatos viselkedését, vagy önmagát úgy éli meg, mint akinek 

kicsúszott a kezéből a viselkedése feletti kontroll?) Az egészséggel kapcsolatos meggyőződés modelljéhez 

képest a legfontosabb különbség az egészségmagatartással kapcsolatos szándék hangsúlyozása. A tervezett 

viselkedés modelljében az egészségmagatartással kapcsolatos motivációt az alábbi tényezők befolyásolják (lásd 

2. ábra): 

7.42. ábra - 2. ábra: A Tervezett viselkedés modellje 
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• Attitűdök: hogyan értékeli az egyén az adott viselkedést? Milyen eredményt vár attól? (Pl. „ha rendszeresen 

járok kocogni, jobb eséllyel maradok egészséges”) 

• Szubjektív normák: melyeket a társas környezet kulcsszereplőinek attitűdje is befolyásol (pl.„a barátom 

számára fontos, hogy rendszeresen eljárjak kocogni”) 

• A viselkedéssel kapcsolatos kontrollérzés: mennyire könnyűnek vagy nehéznek érzi a személy az adott 

magatartás megvalósítását („a rendszeres kocogás nem okoz problémát számomra”) 

A tervezett viselkedés modellje alapján végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a modell tényezői jól előrejelzik 

az egészségmagatartás szándékának erősségét, de az nincs nagyon szoros kapcsolatban a tényleges 

egészségmagatartással. A hétköznapi tapasztalat is alátámasztja, hogy a szándékunk ellenére gyakran nem 

jutunk el a megvalósításig. Úgy tűnik, hogy a modell jobban használható a tudatosan kontrollálható 

viselkedésformák (mint pl. a biztonsági öv vagy az óvszer használata) megértésében. 

A szociális tanuláselmélet azzal foglalkozik, hogyan alakítjuk ki, és hogyan változtatjuk meg viselkedésünket; 

feltételezi, hogy a magatartás változásában döntő szerepe van a szociális megerősítéseknek, s a 

modellkövetésnek. 

Az Albert Bandura által kidolgozott elmélet szerint egy új viselkedésforma kipróbálásának motivációja két 

tényező kölcsönhatásából adódik (lásd 3. ábra): 

7.43. ábra - 3. ábra: Albert Bandura szociális-kognitív elmélete 
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• Meggyőződés arról, hogy az adott viselkedés fontos és eredményes („Ha egészségesen táplálkozom, kisebb a 

valószínűsége annak, hogy szívinfarktust kapok”): Bandura a viselkedés eredményességének három 

komponensét írta le: fizikai („Egészségesebb leszek, ha abbahagyom a dohányzást”), szociális („… a 

barátaim is elismerőek lesznek”), önértékelési („ …megmutatom, hogy van akaraterőm”) . 

• A viselkedéssel kapcsolatban a személyes hatékonyság érzése – nehezítő körülmények ellenére is. 

(„Egészségesebben fogok táplálkozni, akkor is, ha a barátaim emiatt kicsit különcnek fognak tartani”.) A 

viselkedésünk szabályozásával kapcsolatos kompetenciaérzés inkább folyamatos átmenetet mutat, s kevésbé 

úgy képzelhető el, mint két szélső kategória (képes vagyok – képtelen vagyok). 

Mindennapi tapasztalatunk is alátámasztja, hogy nem elég, ha meg vagyunk győződve egy adott magatartás 

eredményességéről – pl. a dohányzás abbahagyásának pozitív hatásairól –, arra is szükség van, hogy érezzük, 

képesek vagyunk annak megvalósítására. 

Számos vizsgálat egybehangzó következtetése, hogy a személyes hatékonyság érzése az egészségmagatartás 

központi tényezőjének tekinthető; az életmód számos vonatkozásának – pl. a nem-dohányzásnak, az egészséges 

táplálkozásnak és a testi aktivitásnak – hatékony előrejelzője. A személyes hatékonyságot megélő emberek 

nagyobb célokat tűznek ki, korábban odafigyelnek egészségükre, nagyobb energiákkal küzdenek, kevésbé 

könnyen adják fel, ha nehézségekkel szembesülnek, s a visszaesések elbizonytalanító hatását is könnyebben 

kiheverik. A személyes hatékonyság érzését erősíti az a tapasztalat, hogy hasonló helyzetet egyszer már képesek 

voltunk megoldani. Ezért az egészségmagatartás megváltoztatását támogató programokban fontos szerepe van a 

próbálkozások ösztönzésének, a hatékony viselkedésformák megtanulásának és gyakorlásának, valamint a 

korábbi sikeres problémamegoldások tapasztalatainak. 

10.3. 3. A változás folyamata és stádiumai 

Az emberek káros szokásaikat általában sokáig nem érzik problémának, sőt, hasznosnak, kellemesnek, 

szükségesnek, jelentős örömforrásnak, vagy a nehézségekkel történő megbirkózás fontos eszközének tartják. 

Vizsgálatok szerint, például a dohányzók több mint fele nem fontolgatja, hogy felhagy káros szenvedélyével, s a 

gondtalanság időszakát éli (ők az úgy nevezett boldog dohányosok, „happy smokers”). A kockázatot jelentő 

magatartást általában akkor kezdik személyes problémának érezni, ha valamilyen „rossz hírrel” szembesülnek – 

például valamilyen testi tünetük jelentkezik, nem férnek bele korábbi ruháikba, munkahelyükön megtiltják a 

dohányzást, az orvos magas vérnyomást, vagy valamilyen kóros laboreltérést talál. Gyakran ezek a zavaró, a 

fenyegetettség érzését provokáló helyzetek vezetik be a fontolgatás időszakát. 

Azonban nem csak a változtatás melletti elköteleződés, hanem annak hosszú távú fenntartása is komoly kihívást 

jelent. Akik változtattak már valamilyen szokásukon, tudják, hogy a problémára hosszú távon is oda kell 

figyelni (fel kell készülni várható nehézségekre, a „kockázatos” helyzetek elkerülésére vagy hatékony 

megoldására és az esetleges megcsúszások kezelésére). A változások csak hosszú távon épülnek be a rutinszerű 

viselkedésbe (válnak új szokásokká). Ebben a fenntartó fázisban már ritkábban és összességében kevésbé 

intenzíven kell foglalkozni a korábbi problémákkal; ilyenkor érezhetők már a hosszú távú pozitív változások is. 

Ennek ellenére a tapasztalat azt mutatja, hogy a szokások megváltoztatása során jellemzően visszaesések is 

előfordulnak – és inkább szokványosnak, mint kivételesnek tekinthetők. 

Az életmód-változtatás transzteoretikus modellje. Prochaska és DiClemente a pszichoterápia 

hatékonyságvizsgálatai illetve terápiás megfigyelések alapján dolgozták ki a viselkedés-változás általános és 

transzteoretikus modelljét. A transzteoretikus modellt kezdetben elsősorban függőségi problémákkal küszködő 

betegek kezelésére alkalmazták, napjainkban azonban szélesebb körben próbálják vele megközelíteni az 

egészséges magatartásformák kialakításának és a káros szokások abbahagyásának folyamatát. 

Prochaska és DiClemente modellje kiemeli, hogy a viselkedés megváltoztatása szakaszokon megy keresztül. A 

változás stádiumai elkülöníthető pszichológiai – elsősorban motivációs – jellemzőkkel bírnak, amit a támogató 

szakembereknek is figyelembe kell venniük a segítségnyújtás során: az intervenciós stratégiáknak illeszkedniük 

kell a kliens/páciens aktuális helyzetéhez. 

A transzteoretikus modell alapján a viselkedésváltozás szakaszait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

A gondtalanság időszakában a személy nem szándékozik a közeljövőben problémás szokásán változtatni; nem 

tartja őt érintő problémának. Az egyént a problémával – pl. túlzott mértékű alkoholfogyasztásával – gyakran a 

család, a barátok vagy éppen a munkatársai szembesítik, vagy az orvosa valamilyen aktuálisan jelentkező 

egészségügyi probléma kapcsán. A szakasz pszichológiai jellegzetessége a tagadás, a probléma bagatellizálása, 
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az ürügyek, magyarázatok használata, ritkábban a projekció és az internalizáció. A tagadás révén ösztönösen 

nem veszünk tudomást a számunkra kellemetlen jelenségekről. Mint minden védekező/elhárító-mechanizmus 

esetében, a tagadás hátterében is nehezen elviselhető érzelmek, szorongás, bűntudat, szégyen áll. A tudattalan 

tagadás hatására a negatív érzelmek okozta feszültség csökken, ugyanakkor torzul vagy kioltódik azon 

információk észlelése is, melyek segíthetnének a viselkedés megváltoztatásában. A racionalizálás segítségével 

az egészségünket veszélyeztető viselkedésünkre elfogadható magyarázatokat találunk. A magyarázatok 

plauzibilisek lehetnek, de egyben megakadályozzák a viselkedés megváltoztatását („Aki ilyen keményen 

dolgozik, szüksége van egy kis italra.”). A projekcióval a személy külsővé teszi a probléma okát, bűnbakot talál 

saját viselkedésének magyarázatára. Az internalizáció viszont belsővé teszi a probléma forrását, ami 

önvádláshoz, bűntudathoz, alacsony önértékeléshez, akár depresszióhoz vezethet. A hárítás miatt jellemző és 

gyakori, hogy a probléma megbeszélésének kezdeményezései vitákba, veszekedésekbe torkollnak. 

A fontolgatás időszakában a személy felismeri a problémát, foglalkozik vele, és komolyan gondolkodik annak 

megoldásán, de még nem tesz lépéseket a cél elérésére. A személy hosszabb ideig is megragadhat ebben a 

szakaszban. Az időszak jellegzetessége a probléma illetve a változtatás melletti és elleni érvek mérlegelése. A 

pro és kontra érvek kiegyenlítik egymást, a személy a remélt nyereségek mellett a változás akadályait is észleli. 

A változás iránti vágy és az ellenállás egyszerre vagy egymást váltogatva lehet jelen. Az ambivalencia 

felerősítői és egyben a változás „csapdái” lehetnek: 

• Az abszolút bizonyosság keresése: Az abszolút igazságok iránti igény nem egyeztethető össze a betegségek 

kialakulásának valószínűségi természetével. Nem mindenki betegszik meg a például a dohányzástól, de az 

egészség-károsodás bekövetkeztének jelentős kockázata van. 

• A mágikus pillanatra való várakozás: A személy a viselkedés megváltoztatására tökéletesen alkalmas 

pillanatra vár. Például megmagyarázza, hogy valamilyen megterhelő helyzet miatt egyelőre nem tud 

foglalkozni a problémával. 

• Vágyteljesítő gondolkodás: Arra vágyakozik, hogy bárcsak „megúszná” az adott viselkedés (például a 

dohányzás, vagy a mértéktelen táplálkozás) kellemetlen következményeit. 

• Túl korai cselekvés: Ennek tipikus példái az újévi fogadalmak. A személy még nem áll készen a változásra, 

nem gondolta következetesen végig, hogy a változás milyen nehézségekkel járhat, próba-szerencse alapon 

próbálkozik. 

Az előkészület időszakában konkrétabbá válik és megerősödik a szándék. A személy részletesen átgondolja, 

mikor és milyen lépéseket fog tenni, elképzeli, hogyan birkózik meg a felmerülő nehézségekkel (ez jelentős 

különbség a fontolgatás időszakához képest). Ebben az időszakban már apróbb változásokat is végrehajthat, ez 

azonban még nem elegendő a sikeres leszokáshoz. Átértékeli az önmagához és a problémájához való 

viszonyulását, keresi a számára legmegfelelőbb cselekvési lehetőségeket. Az előkészület szakaszára jellemző, 

hogy a személy elfordul korábbi viselkedésétől, új, jövőre irányuló énképet alakít ki – ami támogatja a szokás 

megváltoztatását. A változás elsődleges céllá válik, máskülönben az elfoglalt, rohanó mindennapokban a 

változás jelentősége elhalványodhat. Alapvető ebben a szakaszban a változás melletti elköteleződés, amelynek 

kritikus részei 

• a változtatás kezdetének meghatározása (például a cigaretta letételének időpontja); 

• a változás szándékának kinyilvánítása a társas környezetben; 

• bizonyos változtatások a társas és fizikai környezetben (például az italboltokat érintő szokásos útvonalak 

helyett új, „kockázatmentes utakon” ér el céljához); 

• valamint a változásra vonatkozó cselekvési terv kidolgozása. 

A cselekvés időszakában a személy nap mint nap intenzív erőfeszítéseket tesz a probléma megoldása 

érdekében, megváltoztatja viselkedését. Ez a leglátványosabb szakasz, és ez jár a legtöbb társas megerősítéssel, 

valamint ehhez szükséges leginkább az elkötelezettség. A személy figyelme viselkedésének kontrolljára és 

várható pozitív következményeire, valamint a problémás viselkedést helyettesítő egészséges reagálásokra 

(relaxáció, a figyelem elterelése) helyeződik. A személy kerüli a megcsúszások lehetőségét, s elkötelezettséget 

mutat akkor is, ha nehezebb helyzetekkel szembesül. A változtatás azonban még nem kellően stabil, magas a 

visszaesés kockázata, a személy hajlamos erőfeszítései impulzív feladására. Emiatt a változtatásnak ebben az 

időszakában különösen fontosak a támogató kapcsolatok. 
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A változtatás fenntartó időszakában a személy elsősorban a megcsúszások és visszaesések megelőzésén és a 

viselkedés megváltozásával kapcsolatos nyereségek megszilárdításán dolgozik; a sikeres viselkedés-változás 

jellemzője a viselkedés hosszú távú megváltozása, amelyben alapvető a problémával kapcsolatos tartós éberség, 

és a megváltozott életmód, aminek pozitív következményeit is megtapasztalja már. Elköteleződésével a személy 

az előre nem látható kihívásokkal is képes megküzdeni. Ehhez az is szükséges, hogy megváltoztassa életmódját 

és kerülje azokat a helyzeteket, amelyek kockázatot jelenthetnek a megcsúszásra. Megszilárduló új életformája 

ugyanakkor egyre védettebbé teszi a visszaesésekkel szemben. 

A visszaesés időszakában a személy a sikeres változtatást követően tartósan visszatér a korábbi problémás 

viselkedéséhez. A visszaesés általában sikertelenül kezelt megcsúszásként kezdődik. A megcsúszás során a 

személy továbbra is motivált a megkezdett változtatási program folytatására, a visszaesés alatt azonban 

motivációja jelentősen csökken, visszakerülhet az előkészület, a fontolgatás vagy akár a gondtalanság 

stádiumába. 

A szakaszok azonosításához az 1. táblázatban mutatunk be egy sémát a dohányzásra vonatkoztatva. 

7.44. ábra - 1. táblázat: A káros szokás megváltoztatása aktuális stádiumának 

meghatározása a dohányzás példáján 

 

A szakaszok a viselkedés megváltoztatása során egymást követik, azonban kevésbé lineáris módon, mint inkább 

egy spirálnak megfelelően, mivel a leszokás folyamatában gyakoriak a visszaesések (lásd 4. ábra). 

7.45. ábra - 4. ábra: A szokások megváltoztatásának spirálja a transzteoretikus modell 

alapján 
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A transzteoretikus modell tanulsága, hogy a viselkedésváltozás különböző szakaszai más-más intervenciókat 

tesznek szükségessé. Az is fontos szempont, hogy a célcsoport jelentős része egyáltalán nem motivált a 

cselekvésre, így másként kell őket megközelíteni, mint azokat, akik már előrébb tartanak a változás 

folyamatában. Az egyes stádiumok lehetséges segítő stratégiáit a 2. táblázat foglalja össze. 

7.46. ábra - 2. táblázat: A viselkedésváltoztatás egyes stádiumaiban a segítő szakember 

motivációt erősítő stratégiái 
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10.3.1. 3.1. A viselkedés megváltoztatásának folyamatai 
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Minden pszichoterápiás folyamat egyik eredménye a viselkedés megváltozása. Prochaska és munkatársai (2009) 

a különböző pszichoterápiás megközelítésekben alkalmazott módszerek elemzésével 10 folyamatot 

azonosítottak, amelyek fontosak az egészség-károsító viselkedésformák megváltoztatásában (lásd 3. táblázat). 

7.47. ábra - 3. táblázat: A változás folyamatai (Prochaska, DiClemente és Norcross, 

2009 nyomán) 

 

A modell érdekessége, hogy rámutat: az önállóan sikeresen változtatók hasonló stratégiákat használnak, mint 

azok, akik professzionális segítséget kapnak. A változás folyamatai kognitív-affektív és viselkedéses 

folyamatokra oszthatók fel. A kognitív-affektív folyamatok inkább a változás elején, a töprengés és az 

előkészület időszakában hasznosak, hiszen ilyenkor kell megváltoztatni a problémával kapcsolatos attitűdöket és 

kialakítani a változtatás szándékát. Ezzel szemben a viselkedéses folyamatok a cselekvés és a fenntartás 

időszakában hasznosak. Az egyes folyamatokat az alábbiakban részletezzük, kapcsolódásukat a változtatás 

egyes stádiumaihoz az 5. ábra szemlélteti. 

7.48. ábra - 5. ábra: A viselkedésváltoztatás egyes stádiumainak és folyamatainak 

összefüggése 
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1. A problématudat növelése: a probléma reálisabb észlelése alapozza meg a hatékony reagálást. A személy 

fokozottabban figyel tapasztalataira, s a problémát jelentő viselkedésével kapcsolatos visszajelzésekre. A 

problémájával kapcsolatos információk a környezetből, akár médiakampányokból vagy a terápiás 

kapcsolatból, edukatív programokból is jöhetnek. A problématudat növelésével jobban észreveszi korábbi 

ösztönös hárításait, s a kognitív disszonanciák enyhítésére irányuló manővereit. Képessé válik arra, hogy a 

korábbi tudattalan hárításait tudatos megküzdésbe fordítsa át. 

2. Önmaga átértékelése: probléma érzelmi és kognitív átértékelését jelenti. A személy kezdi személyes 

problémának érezni korábbi szokását. Egyre inkább úgy érzi és gondolja, hogy élete jobb lenne a problémás 

viselkedés nélkül, például ha többet mozogna, ha csökkenne a testsúlya, ha kevesebb alkoholt fogyasztana, 

vagy nem dohányozna. A folyamat magában hordozza a viselkedésváltozás melletti és elleni érvek érzelmi és 

kognitív feldolgozását is. A fontolgatás szakaszában lévők három leggyakoribb átértékelési technikája: (1) 

„gondolkozz, mielőtt cselekszel”, a szokásszerű egészség-károsító viselkedés reflexszerű végrehajtásának 

megakadályozása kognitív stratégiákkal (például a Miért is teszem ezt? kérdéssel az önreflexió erősítése); (2) 

új énkép kialakítása: a vágyott változtatások következményeinek beépítése az énképbe; (3) pro és kontra 

érvek mérlegelése a döntéshozatalban: a személy átgondolja a változás következményeit saját magára és 

másokra nézve egyaránt. 

3. Jelentőssé válás és megkönnyebbülés: a káros szokásokat és azok abbahagyását gyakran intenzív érzelmek 

kísérik. Ezek az erőteljes érzelmi hatások nem egyenlők az egészségügyben gyakori szorongást provokáló 

kommunikációs stílussal („fear appeals”), melyeknek inkább rövidtávon van hatásuk, hosszabb távon 

azonban gyakran fokozzák a tudattalan énvédő mechaniumusokat. A viselkedésváltozás folyamatában az 

érzelmi reagálások azonban hatékony segítséget is nyújthatnak. Hasznos lehet például az adott problémás 

viselkedéssel kapcsolatos, azonosulást kiváltó játékfilm megtekintése; vagy a személy képzeleti technikák 

révén érzékenyíthető az adott viselkedés negatív következményeivel kapcsolatban. A probléma érzelmi 

jelentőségének növekedését követően a változtatás, a leszokás gondolata, vagy tényleges megvalósítása 

jelentős megkönnyebbülést okozhat. 

4. A társas környezet átértékelése/újraértékelése: a személy mérlegeli, hogy problémás viselkedése illetve 

annak megváltoztatása milyen hatással lehet társas környezetére. Például tudatosítja magában, hogy a 

dohányzásával kockázatnak teszi ki a közvetlen környezetében lévő nem dohányzókat (például gyermekeit, 

házastársát, munkatársait), vagy alkoholizálásával rossz példát mutat gyermekeinek. 

5. Társas ösztönzések: környezetében egyre több lehetőséget lát a problémájával szembeni alternatívákra. A 

változtatást segítő programok alternatívákat és választási lehetőségeket nyújthatnak számára. Az önsegítő 

csoportokhoz történő csatlakozás segíthet az elszigeteltség érzésének csökkenésében. 
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6. Megállapodás szerinti jutalmak vagy büntetések: mivel a viselkedés következménye alapvető hatással van 

az adott cselekvés jövőbeni gyakoriságára, a jutalmazás vagy büntetés fontos eszköz lehet a változás 

elősegítésében. Ennek módszerei például a verbális megerősítések, a szerződéskötés, a viselkedésformálás 

(ezekről részletesen a viselkedésterápiás módszerek ismertetése során olvashatnak). 

7. Segítő kapcsolatok: a változás megkezdésének előfeltételei és egyben serkentői is. A terápiás kapcsolat, a 

támogató család és barátok, az önsegítő csoportok ösztönzik a változást, és annak minden szakaszában fontos 

szerepet játszanak. Fontos annak tudatosítása, hogy a kliens mely kapcsolatokra számíthat közvetlen 

környezetében. A változtatási programokkal kapcsolatos kutatások alátámasztották, hogy amennyiben 

segítőként bevonták a házastársakat, nagyobb arányú volt a siker. 

8. Megküzdő viselkedés: a viselkedés módosításának olyan klasszikus technikái, amelyek során az adott 

problémás viselkedést valamely alternatív viselkedési formával helyettesítjük (ellenkondicionálást 

alkalmazunk). Ilyen technikák például: (1) a figyelem aktív elterelése és olyan tevékenységek végzése, amely 

megakadályozza a problémás viselkedést; (2) testedzés: az egyik legalkalmasabb helyettesítő lehet, hiszen 

általános kedvező hatásai mellett kizár számos egészségkárosító viselkedést; (3) relaxáció: alkalmas arra, 

hogy helyettesítse például a dohányzásnak tulajdonított nyugtató hatást; (4) „counterthinking”: az 

irracionális és negatív gondolatokkal szembeni kognitív ellenállást segítő technikák (lásd a rejtett önkontroll 

ismertetésénél). 

9. Elköteleződés/önfelszabadítás: a választás képességének és szabadságának növelése, beleértve a 

döntéshozatalt és az elköteleződést. Ehhez szükséges a változtatás képességébe vetett hit is, ami tovább 

szilárdítja az elszántságot. 

10. A helyzetek kontrollja: a környezet átrendezése annak érdekében, hogy korlátozza, vagy kiküszöbölje 

az egészségkárosító viselkedést kiváltó kulcsingereket (ismét utalunk a viselkedésterápiás módszerek 

ismertetésére). 

10.4. 4. Kognitív-viselkedésterápiás módszerek az 
egészségmagatartás megváltoztatásában 

Az előzőekben azt mutattuk be, hogy a viselkedésváltozással szembeni attitűdök előrejelzik, hogy az emberek 

mennyire motiváltak a változtatásra. A káros szokások megváltoztatásának kognitív-viselkedésterápiás 

megközelítése – ezzel szemben – magával a problémás viselkedéssel foglalkozik, azokkal a külső-belső kiváltó 

körülményekkel és azokkal a viselkedési konzekvenciákkal, melyek előidézik vagy fenntartják azt. A kognitív 

terápiás módszerek azokat a viselkedés hátterében rejlő meggyőződéseket próbálják feltárni és megváltoztatni, 

melyek az egészségre káros szokásokhoz kapcsolódnak. Az emberek gyakran folytatnak olyan belső 

monológokat, melyek akadályai lehetnek a viselkedés megváltoztatásának. Pl., ha valaki szeretne lemondani a 

dohányzásról, elbizonytalanodhat, ha a személyes hatékonyságával kapcsolatos kételyekre koncentrál („soha 

nem tudok lemondani a dohányzásról”; „én is azok közé tartozom, akik függővé váltak”; „korábban is 

próbáltam már abbahagyni, de sohasem sikerült”). Az ilyen belső monológok megváltoztatása nélkül a személy 

nagy valószínűséggel nem tud majd szokásán változtatni, vagy egészséges (absztinens) viselkedését nem tudja 

hosszú távon fenntartani. 

A szokásokkal összefüggő kognitív tényezők felismerése változást hozott a korábbi terápiás szemléletben: 

elfogadottá vált, hogy a klienst érdemes a saját problémája szakértőjeként kezelni, s „társterapeutaként” bevonni 

a kezelési folyamatba. A viselkedésváltoztató programok kezdetén a kliens gyakran még inkább a terápiás 

erőfeszítések „tárgya”, a folyamat előrehaladtával azonban a viselkedés kontrollálása fokozatosan a kliens 

kezébe kerül át. A terápia végére a beteg elsajátítja a kezelőtől tanult készségeket, saját maga követi 

figyelemmel viselkedését, módszereket alkalmaz a viselkedése megváltoztatására, megjutalmazza magát a 

sikerekért, vagy kudarcok esetén megvonja a jutalmakat. 

10.4.1. 4.1. Önmegfigyelés 

Első lépésben a kognitív viselkedésterápiás programok gyakran építenek a viselkedés önmonitorozására. Ennek 

indoka, hogy a kliensnek – mielőtt változtatni próbálna – először meg kell értenie saját viselkedését. Az 

önmegfigyelés során a kliens regisztrálja problémás viselkedés gyakoriságát, annak előzményeit és 

következményeit. Megtanulja viselkedésének differenciált értékelését. Néhány viselkedésforma esetében ez 

nagyon egyszerű, máskor – mint pl. a cigaretta utáni sóvárgás esetében – a probléma azonosítása nehezebb; 
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ezért a kliensnek gyakorolnia kell a testi érzékeléseire történő odafigyelést. Második lépésben a kliens írásban 

rögzíti a viselkedésével kapcsolatos tapasztalatait. 

Bár az önmegfigyelés a változtatásnak általában csak a kezdeti lépése, már önmagában is ösztönözheti a 

változást. A kliens gyakran az önmonitorozás segítségével döbben rá a problémás viselkedés gyakoriságára 

vagy súlyosságára, például hogy milyen sok kalóriát fogyaszt a főétkezéseken kívül, pl. tévénézés közben. A 

rádöbbenés az egészségkockázat felismerését, s ennek révén a változási szándék kialakulását segíti, amint azt 

korábban kifejtettük. 

10.4.2. 4.2. Operáns kondicionálás 

Az operáns tanulás értelmében a viselkedés elsősorban a következményekkel, a megerősítésekkel magyarázható. 

Ha a személy olyan viselkedést mutat, amit pozitív megerősítés követ, a viselkedés gyakoribbá válik, míg ha a 

megerősítés elmaradását, vagy valamilyen kellemetlen következményt tapasztal, a viselkedés valószínűsége 

csökken. A megerősítések szisztematikus változtatásával bizonyos viselkedésformák kiépíthetők vagy 

csökkenthetők. 

Az egészséggel kapcsolatos szokások jelentős része operáns válaszként is értelmezhető. Pl. a kliens 

alkoholfogyasztását fenntarthatja az a tapasztalata, hogy javul a hangulata, vagy a dohányzást megerősítheti a 

kortárscsoporthoz tartozás szorosabbá válása. Mindkét esetben a megerősítések tartják fenn a problémás 

viselkedést. 

Az operáns tanulás kulcsa a megerősítések gyakorisága. A folyamatos megerősítés során az adott viselkedést 

minden esetben megerősítjük, ami általában gyors változáshoz vezet. Ez a tanulás azonban könnyen kioltódik: 

ha elmarad a megerősítés, a személy abbahagyja az újonnan kialakított viselkedést. Viselkedésterápiás 

tapasztalatok egyértelművé tették, hogy a viselkedés sokkal ellenállóbb a kioltódással szemben, ha a 

megerősítések időszakosak (intermittálók). 

A viselkedésváltoztatás támogatásának egyik lehetősége, hogy kezdetben a személy minden a kívánt viselkedés 

irányába mutató reagálására megerősítést kap. Ha az új viselkedésforma megtanulása jó irányba halad, a 

megerősítések már csak a cél irányába tett nagyobb változtatások esetén történnek (ezt a módszert 

viselkedésformálásnak, „shapingnek” nevezik). 

10.4.3. 4.3. Modelltanulás 

A tanulási folyamatok gyakran direkt megerősítések nélkül történnek, pl. azáltal, hogy valaki szemtanúja, 

megfigyelője mások viselkedésének. Különösen hajlamosak vagyunk a megfigyeléses tanulásra, ha a viselkedés 

modelljét közel érezzük magunkhoz. Egy rendszeresen sportoló fiatal pl. visszautasíthatja a kínált cigarettát, 

mivel gyakran látta, hogy az élsportolók nem dohányoznak. Ugyanakkor a modelltanulás kedvezőtlen hatásai 

játszanak szerepet kultúránk túlzott karcsúság-ideáljában, vagy bizonyos öngyilkos magatartásformák 

terjedésében. 

A modelltanulás fontos lehet a viselkedésváltozás hosszú távú fenntartásában is. Nagyon sok önsegítő csoport 

programjában – pl. a Névtelen Alkoholisták csoportjaiban – burkoltan megjelenik a többiek példáján történő 

tanulás. A személy gyakran van olyan emberek társaságában, akik a sajátjához hasonló problémákkal már 

sikeresen megbirkóztak. A modelltanulásnak fontos szerepe lehet olyan helyzetekben, ahol az egészségtudatos, 

vagy preventív magatartás szorongásokkal kapcsolódik. Gyerekek számára pl. megerősítő lehet, ha a 

védőoltások során társaik nyugodt, szorongásmentes viselkedését látják, de a legfontosabb azonosulási mintát a 

gyerekek számára a szülők viselkedése jelenti. 

10.4.4. 4.4. A kiváltó ingerek kontrollja 

Az egészségre káros szokások idővel sok szállal kapcsolódnak környezeti ingerekkel, amelyek idővel 

kulcsingerekké válnak. Például a leszokás elején a cigarettás doboz látványa a pénztárnál történő fizetésnél még 

erőteljesen kapcsolódik a cigarettázás élményéhez. Az étel illata és látványa könnyen vezet annak 

elfogyasztásához. A kulcsingerek a viselkedés hatékony kiváltói, mert előrejelzik a várható pozitív megerősítést. 

Az evési szokások gyakran kapcsolódnak kulcsingerekhez (pl. a tévénézés alatti nassolás). Az evési szokások 

megváltoztatására irányuló programok során érdemes a klienseket arra biztatni, hogy alakítsák át otthoni 

környezetüket, s távolítsák el a kísértést jelentő ízletes, zsírokban gazdag ételeket, hogy étkezésüket a lakás egy 

adott helyére korlátozzák, s ne egyenek más tevékenységek (pl. tanulás) közben. Az ingerkontroll jelentheti a 
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kulcsingerek hatásának kontrollját is, amikor a kiküszöbölés nem lehetséges (például a dohánytermékek 

általános előfordulása miatt a kulcsingerekkel történő szembesülés nem elkerülhető). Az ingerkontroll 

módszerek arra is felhasználhatók, hogy a kliens környezetében az egészséges viselkedést kiváltó kulcsingerek 

kerüljenek előtérbe – mint pl. emlékeztetők elhelyezése, mint „Ne dohányozz!”, „Nyugodj meg!”, vagy a 

konkrét teendők listája. 

10.4.5. 4.5. A viselkedés önkontrollja 

A viselkedésváltozást segítő programok során fokozatosan a viselkedés önmegerősítése kerül előtérbe. 

Önmegerősítés pl., ha a kliens következetesen megerősítéseket alkalmaz egy adott viselkedés gyakoriságának 

növelése vagy csökkentése érdekében. Pozitív önmegerősítés a kívánt viselkedés utáni önjutalmazás. Pl. a kliens 

megjutalmazza magát egy mozifilm megnézésével vagy valamilyen más kellemes tevékenységgel, miután 

sikeresen lefogyott néhány – előre meghatározott – kilogrammot. 

Pozitív önmegerősítések hatása a testsúly csökkentésére. Egy vizsgálatban a különböző csoportok 

összehasonlításakor azt találták, hogy a táplálkozási magatartás önmegfigyelése és az önmegerősítések 

elősegítették a testsúly csökkenését (önmegerősítésként pl. a kliens a saját céljaira fordítható pénzösszeggel 

jutalmazta meg magát, vagy oklevelet állított ki a siker eléréséről). A megerősítés leginkább akkor volt 

hatékony, ha a táplálkozási magatartás megváltoztatására irányult – kevésbé volt eredményes, ha a testsúly 

csökkentésére. 

Az önbüntetés csak akkor hatékony, ha a kliens valóban végrehajtja a büntetést. Ebből adódóan a túlzottan 

kemény büntetések nem működnek, ezért a gyakorlatban inkább a jutalmak visszavonása révén befolyásoljuk a 

viselkedést. Például az anorexiás páciens, ha nem éri el a megállapodott testsúlyt, a kórházban a szabad 

mozgását korlátozzák, vagy ágynyugalomra „ítélik”. A viselkedésváltoztatást hatékonyan ösztönzik az ún. 

kontingencia-szerződések is.2 A szerződés során a kliens megállapodik egy másik személlyel, pl. a terapeutával, 

hogy milyen jutalmak vagy büntetések követik valamilyen viselkedés kivitelezését vagy elmaradását. A 

kontingencia-szerződés egyik példája, amikor egy amfetaminnal visszaélő kliens próbálta kontrollálni 

szerfogyasztását. A szerződés értelmében egy jelentős összeget helyezett el terapeutájánál és felhatalmazta őt, 

hogy minden alkalommal, amikor amfetamint fogyasztott, egy meghatározott összeget utaljon át egy olyan 

szervezet számlájára, melynek elvei szöges ellentétben voltak a páciensével. A megállapodás nagyon 

hatékonyan segített a szerfogyasztás kontrolljában… 

10.4.6. 4.6. Rejtett önkontroll (verbális öninstrukciók) 

A viselkedésváltoztatást gyakran kíséri a kliens belső monológja, önkritikája vagy dicsérete. A rejtett önkontroll 

módszer arra tanítja a klienst, hogy felismerje, és úgy alakítsa belső monológjait, hogy azok ösztönözzék a 

változtatást. Például, ha egy dohányos cigaretta utáni sóvárgását felerősíti az a gondolat, hogy ő gyenge és 

képtelen megállni, hogy ne gyújtson rá, akkor ezeket a meggyőződéseket korrigálni kell. A kliens a gyakorlás 

során olyan gondolatokat ismétel magában, melyek elősegítik a dohányzás abbahagyását (pl. „meg tudom 

csinálni” vagy „egészségesebb leszek”). 

Először a kliens megtanulja figyelemmel követni belső monológjait, s felismeri, hogyan viszonyul önmagához 

az adott problémahelyzetben. Következő lépésben megtanulja öninstrukciói megváltoztatását, s konstruktív 

gondolatokat tartalmazó belső monológokat alakít ki. 

10.4.7. 4.7. Szociális készségek tréningje 

Az egészségre kockázatot jelentő magatartásformákat gyakran szociális szorongások mozgatják. Például egy 

serdülő azért kezdhet el dohányozni, hogy csökkentse a társas helyzetekben megélt szorongását pl. azáltal, hogy 

cigarettázásával nyugodt, magabiztos benyomást kelt. A társas szorongás a későbbiekben egyfajta jelzőként 

váltja ki az egészségre káros szokást, ami szükségessé teszi, hogy a kliens a szorongására valamilyen alternatív 

megküzdési módot találjon. A viselkedés megváltoztatásához ezért kapcsolódnia kell a szorongással történő 

alternatív megküzdés kidolgozásának és gyakorlásának is. Az egészségmagatartás megváltoztatásában segítő 

programok gyakori kiegészítője a deficites társas készségek fejlesztése mellett a distressz tolerálásának, a 

relaxációnak, s a problémamegoldó viselkedésnek a gyakorlása. 

                                                           
2 A kontingencia a célviselkedés és a következmény kapcsolatát jelzi: azt, hogy milyen valószínűséggel követi megerősítés (vagy büntetés) 
az adott viselkedést. 
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10.5. 5. Az egészséges magatartásra történő motiválás 
gyakorlata. A Rollnick-féle motivációs interjú 

Széles körben elterjedt az a feltételezés, hogy az emberek leginkább azért változtatnak viselkedésükön, mert 

valaki/valamilyen külső tényező rákényszeríti őket. Az orvosok is gyakran „nyomást” gyakorolnak a betegekre, 

kioktatnak, magyaráznak, kritizálnak, negatív következményekkel fenyegetnek – mi történik abban az esetben, 

ha a beteg nem változtat valamilyen káros szokásán. Az empirikus kutatások nem támasztják alá az ilyen orvosi 

kommunikáció hatékonyságát. A reaktancia elmélete szerint az emberek fontos motivációja az autonómia 

fenntartása, és a külső kényszerekkel szembeni ellenállás. 

Ennek az ellenállásnak sajátos logikája van: olyan emberek, akik egyébként elismernék, hogy egy adott 

szokásuk miatt aggódnak, védekező reakciókat mutatnak, ha viselkedésükért kritizálják őket. A tapasztalatok 

alapján úgy tűnik, hogy a viselkedés befolyásolásának hatékonyabb eszköze, ha a beteg saját változtatási 

motivációját erősítjük. Ezt leginkább egy olyan interjú-stílussal érhetjük el, mely empatikusan, érdeklődően és 

elfogadóan viszonyul a beteghez. Célszerű a beteg változással kapcsolatos ambivalenciáját természetesnek 

venni, és inkább annak hátterét tisztázni. Az interjútechnika kevésbé „nyomást”, mint inkább „vonzást” jelent a 

páciens számára azzal, hogy tisztázó kérdéseket teszünk fel, megbeszéljük a páciens számára fontos célokat, 

értékeket, támogatjuk az autonóm döntéseket: „ebben a kérdésben természetesen Önnek kell döntenie …”. A 

konfrontáció és a beteg viselkedésének kontrollálási törekvései helyett eredményesebb az aggodalom kifejezése, 

s az utasítások helyett az érdeklődő, nyitott attitűd. 

  

Orvos: Tartok tőle, hogy sokat fog aggódni egy lehetséges újabb infarktus miatt, ha nem sikerül változtatnia a 

megbeszélt kockázati tényezőkön. Mit gondol erről? 

  

A szociális tanuláselméletben leírt tényezők – az adott viselkedés fontosságával kapcsolatos meggyőződés, s az 

adott viselkedéssel kapcsolatos önbizalom – néhány egyszerű kérdés segítségével tisztázhatók: 

  

Orvos: Mennyire biztos abban, hogy a dohányzás árt az egészségének? 

  

Orvos: Mennyire biztos abban, hogy abba tudná hagyni a dohányzást, ha valóban akarná? Mi az, ami leginkább 

elbizonytalanítja, hogy képes lenne-e erre? 

  

Az orvosnak erősítenie kell a bizonytalankodó – vagy a változást eleve lehetetlennek tartó –beteg 

meggyőződését, hogy képes lehet vagy képessé válhat céljai elérésére. 

Az orvos befolyásolhatja a beteget, de nem kontrollálhatja viselkedését. Az emberek kevesebb, mint 20%-a kész 

arra, hogy egy hónapon belül változtasson valamilyen káros szokásán. Ebből adódóan az orvos feladata 

elsősorban a beteg változtatási motivációjának erősítése (együttes gondolkodás a probléma természetéről, a 

megalapozott döntés elősegítése). Fontos figyelembe venni a páciens környezetében lévő változási motivációt 

erősítő tényezőket (pl. család, munkaadó, média, önsegítő csoport stb.). 

Az orvosnak úgy kell szóba hoznia a problémás szokásokat, hogy ne provokáljon ellenállást, vagy 

racionalizálást. A legeredményesebb viszonyulás az elfogadó érdeklődés. Néhány példa: 

  

Orvos: Hogyan alakult a rendszeres mozgásprogram, amit a legutóbbi alkalommal megbeszéltünk? (Pár 

másodperc figyelmes hallgatás, amely jelzi az orvos nyitottságát a páciens válaszára.) 
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Orvos: Úgy tűnik, eddig nem volt olyan diéta, amit hosszú távon tudott volna tartani. Ha egy kicsit 

részletesebben átbeszélnénk, hogyan próbált korábban diétázni, talán rájönnénk, eddig miért nem tudott 

tartósan fogyni? 

  

A viselkedésváltozáshoz szükség van a beteg vizitek közötti aktivitására, ezért a program megbeszélésében is 

ösztönözni kell a beteg aktivitását. Néhány empátiát és érdeklődést tükröző „húzó-kérdés” a követéses vizitek 

alkalmával: 

  

Orvos: Mit gondol, mi a legnagyobb akadálya, hogy rendszeresen mozogjon? (rövid szünet) Mennyire fontos az 

Ön számára, hogy fogyjon? 

  

Orvos: Hogyan próbálna döntésre jutni? 

  

Orvos: Eredetileg miért gondolta, hogy változásra lenne szüksége? 

  

Orvos: Ha néhány év múlva azt hallanám Önről, hogy sikeresen abbahagyta a dohányzást, mit gondol, mi lenne 

a legfontosabb ok, ami miatt elhatározta, hogy leszokik? 

  

Sok orvos beszámol arról, hogy miután feladta a kényszerítés illúzióját, a betegekkel folytatott beszélgetései 

élvezetesebbé váltak. Empirikus kutatások is megerősítették, hogy az orvos kevésbé kontrolláló – és ebből 

adódóan – kevésbé frusztráló megközelítése hatékonyabb a viselkedés megváltoztatásában. Az orvos a tanácsok 

osztogatásának abbahagyásával kevesebb felelősséget vállal, és fennmaradó energiáját a beteg intrinzik 

motivációjának megértésére fordíthatja: 

  

Orvos: A kutatások azt mutatják, hogy a dohányzás abbahagyása a legfontosabb lépés lehet az egészsége 

megőrzése érdekében. De mit gondol erről Ön? 

  

Ha az orvos például aggódik dohányzó, rendszeresen alkoholt fogyasztó terhes kamasz páciense miatt, azzal 

befolyásolhatja leginkább, ha erősíti kapcsolatukat. Ha a beteg szégyenli magát és zavarba jön, valószínűbb, 

hogy védekezően reagál, kerüli a nehéz témákat és sokszor magát az orvost is. De az orvos azt is mondhatja: „El 

tudom képzelni, hogy eléggé nagy probléma lehetett megtudni a terhességét. Ha ebben a nehéz helyzetben azt 

mondom, hogy az alkohol és a dohányzás károsíthatja a magzatát, mit gondol erről?” Az orvos empatikus 

kérdéseivel és elfogadó viszonyulásával a döntések kontrollálása, a gyámkodó attitűd helyett közös döntésekre 

törekedhet. Például: „Sok mindent át kellene beszélnünk a terhes-gondozási programmal kapcsolatban, de 

kezdjük mégis az Ön kérdéseivel. Rendben?” 

A motivációs interjú modellje az ambivalencia megértésének és explorálásának szükségességét hangsúlyozza. 

Az emberek ambivalenciája a változtatással szemben természetes: ha valamilyen szokásukon változtatni 

próbálnak, rövidtávon rosszabbul fogják érezni magukat,; a „mérleg másik serpenyőjében” ugyanakkor az a 

remény van, hogy hosszú távon pozitív változásokat érhetnek el. Például egy fogyókúrával kapcsolatos 

dilemmák: „nagyon szeretnék lefogyni, de őszintén szólva, kifejezetten utálok diétázni és nem látom, hogyan 

tudnék több időt szakítani a rendszeres mozgásra”. A függőségek kapcsán markánsan megmutatkozik a 

rövidtávú örömök és a hosszú távú pozitív változások reményének feszültsége. A dohányzás közvetlen 

örömöket jelent, a dohányzás abbahagyása közvetlen rossz közérzetet. A dohányzás esetében jellemző, hogy az 

érintettek a problémák halmozódását követően jutnak csak el az abbahagyás elhatározásáig. 
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A hatékony beszélgetést folytató interjúer empatizál a páciens ambivalenciájával, kéri, hogy beszéljen a döntési 

dilemmáiról és annak következményeiről. Szóba kerülnek a páciens változással kapcsolatos ellentmondásos 

érzései. 

  

Orvos: Úgy tűnik, mérlegeli a rendszeres mozgás lehetőségét, mert megijedt az újabb infarktus lehetőségétől. 

Mit gondol, hogyan tudja majd eldönteni, mit is tegyen? 

  

Ha a beteg nem tud túljutni a döntési holtponton, az orvos a saját türelmetlenségét, frusztráltságát átfordíthatja a 

beteg iránti aggodalmának kifejezésébe. 

  

Orvos: Aggódom amiatt, hogy egyre gyengébb lesz a testi állapota, ha nem próbál rendszeresen mozogni. Mit 

gondol erről? 

  

Orvos: Tartok tőle, hogyha nem kezdi el újból a rendszeres tornagyakorlatokat, a derékfájdalma nem fog 

javulni, és végül mégis csak a műtétet kell választania, amit kezdetben mindenképpen el szeretett volna 

kerülni… (néhány másodperces várakozás a válaszra). 

  

A motivációs interjú tanulása és alkalmazása során időnként önmagunkra ismerhetünk, újragondolhatjuk a saját 

szokásaink megváltoztatásának nehézségeit. Saját nehézségeink tudata segíthet türelmesnek maradni, elfogadni 

a kudarcos próbálkozásokat, a visszaeséseket – melyek a változtatási folyamat természetes részei. Az orvosok 

életük sok vonatkozásában fegyelmezett emberek, és meglepődhetnek, ha észreveszik saját ambivalenciáik 

bénító hatását („nagyon szeretném… de pokoli nehéz megvalósítani, mert …”) 

A segítő szakemberek gyakran úgy érzik, kötelességük tanácsokat adni, s hogy túl megengedőek, ha a beteget 

nem próbálják azonnal rávenni a változtatásra. Az ellenálló beteggel szemben az orvos hamar frusztráltnak és 

tehetetlennek érzi magát, ami könnyen arra csábítja, hogy még keményebben konfrontáljon (moralizáljon), vagy 

teljes passzivitásba vonuljon, mondván, hogy a változás reménytelen. A motivációs interjú során a kritika és a 

konfrontáció kerülése nem jelenti azt, hogy ne figyelnénk arra, hogy a páciens hol tart a változtatás 

folyamatában, s hogy mivel tudnánk őt ebben segíteni. 

Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a változás folyamat, nem egyszeri esemény. Az orvos feladata az, hogy 

segítse a beteget az előrejutásban, a változtatás konkrét részleteinek kidolgozásában, és egy olyan életvezetés 

kialakításában, amely véd a visszaesésekkel szemben. Ebben a megközelítésben a beteg saját maga dönthet, az 

orvos pedig kihasználhatja a kommunikáció során adódó befolyásolási lehetőségeket. 

10.5.1. Tesztkérdések 

1. Egy erős dohányos páciensnő az orvosa tanácsát követően azt a meggyőződését fogalmazza meg: 

„Biztosan tudom, hogy képes lennék a dohányzást abbahagyni.” Az egészségmagatartás szociális-

kognitív modelljében melyik fogalom írja le a fentieket? (D) 

A. az eredménnyel kapcsolatos várakozás 

B. a külső kontroll 

C. szándék 

D. személyes hatékonyság érzés 

2. Egy túlsúlyos asszony elhatározta, hogy ettől a héttől kezdődően evési szokásainak megváltoztatásával 

próbálja testsúlyát csökkenteni. Meg van győződve róla, hogy kellő akaratereje van a változtatáshoz, 
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elegendő egészséges ételrecepttel rendelkezik, hogy az elhatározását véghezvigye. Az 

egészségmagatartás melyik modellje írja le ezt a folyamatot? (B) 

A. költség-haszon mérlegelés 

B. személyes hatékonyság érzés 

C. kockázati magatartás 

D. társas összehasonlító folyamatok 

3. A viselkedésváltoztatás transzteoretikus modelljében a motiváció alapján különböző stádiumokat 

különítünk el. Melyik nem tartozik ezen stádiumok közé? (E) 

A. fontolgatás 

B. előkészület 

C. cselekvés 

D. fenntartás 

E. aggodalom 

4. Az egészséggel kapcsolatos meggyőződések modellje szerint a preventív egészségmagatartást több 

tényező befolyásolja. Ezek közé nem tartozik: (B) 

A. a betegség észlelt veszélyessége 

B. ha az egyén az tapasztalja, hogy a környezetében mások nem törődnek a probléma megelőzésével 

C. észlelt személyes veszélyeztetettség az adott betegség szempontjából 

D. a preventív egészségmagatartás észlelt hatékonysága 

E. a preventív egészségmagatartás akadályaival szembeni ellenállás 

5. Egy asszony, akinek bizonyítottan magasabb a genetikai kockázata a mellrákra, nagyon ritkán megy el 

mammográfiás szűrésre, mivel retteg attól, hogy kóros eredményt kaphatna. Az egészséggel 

kapcsolatos meggyőződések modellje alapján kezelőorvosa mivel növelhetné leginkább a compliance-

ét? (A) 

A. hangsúlyozza, hogy a gyakori szűrővizsgálatok növelhetik az esetleges későbbi kezelés sikerességét. 

B. azzal fenyegeti a beteget, hogy nem vállalja a kezelését, ha ilyen ésszerűtlenül viselkedik. 

C. emlékezteti a beteget a mellrák szempontjából lényegesen magasabb kockázatára. 

D. elmagyarázza a páciensnek, mennyire veszélyes, hogy nem megy el a szűrővizsgálatra. 

E. hangsúlyozza, hogy a későn felismert mellrák kezelhetőségére már nincs túl sok esély. 

6. Egy dohányzó beteg az orvosa intésére, hogy veszélyezteti az egészségét, az alábbi érvvel támasztja alá, 

hogy miért nem fogja abbahagyni a dohányzást: „A környezetszennyezésből adódó kockázatokhoz 

képest a dohányzás szinte ártalmatlan.” Az alábbi elméletek közül melyik magyarázza leginkább a 

páciens viselkedését? (A) 

A. kognitív disszonancia-csökkentés 

B. személyes hatékonysággal kapcsolatos várakozások 

C. kontrollattitűdök 

D. a tervezett viselkedés modellje 
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7. Melyik sajátosság nem jellemző az interjúer attitűdjére a motiváló beszélgetésben? (D) 

A. elfogadás 

B. empátia 

C. aktív meghallgatás 

D. meggyőző készség 

8. Megbízható kutatások alapján feltételezhető, hogy a halálesetek jelentős részét meg lehetne előzni, ha 

az emberek változtatnának életmódjukon, nem dohányoznának, egészségesebben táplálkozhatnának és 

rendszeresebben mozognának. (A) 

A. igaz 

B. hamis 

9. A családnak és a barátoknak kevés befolyása van az egyén egészségmagatartására. (B) 

A. igaz 

B. hamis 

10. A személyes hatékonyság-érzés az egyénnek az a meggyőződése, hogy képes saját viselkedését 

kontrollálni. (A) 

A. igaz 

B. hamis 

11. Ha az emberek azt látják, hogy mások életmódja is egészségtelen, saját egészségi kockázataikat 

magasabbnak élik meg. (B) 

A. igaz 

B. hamis 

12. A kognitív viselkedésterápiák, melyeket az életmódi szokások megváltoztatásában alkalmaznak, 

egyre inkább az ön-megerősítés terápiás modelljét használják. (A) 

A. igaz 

B. hamis 

13. Az életmódi szokások megváltoztatásának egyik jelentős problémája az a tendencia, hogy az 

emberek könnyen visszaesnek a kezdeti sikeres változtatást követően, korábbi egészségtelen 

szokásaikba. (A) 

A. igaz 

B. hamis 

14. A magasabb kockázatú populációk esetében történő intervenciók vitatottak, mivel azok jelentős 

stresszt okozhatnak a kockázatokról történő felvilágosítás során (A) 

A. igaz 

B. hamis 

15. Sorolja fel a változási motivációt erősítő legfontosabb stratégiákat minden szakasz esetében! 

Felhasznált irodalom 
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11. 7.k. Pszichoterápiás és magatartást orvosló 
módszerek. – Varga József [Szakmai lektor: Rudisch 
Tibor] 

A magatartásváltoztatás és a pszichológiai gyógyítás módszereivel foglalkozik ez a fejezet. A rendkívül gazdag 

területet csak vázlatosan tudjuk bemutatni. A kiválasztott témáknál az általános orvos érdeklődését és a 

gyakorlati szempontokat tartottuk szem előtt. Az egyes módszerekben való elmélyedéshez kitűnő 

szakkönyveket találhat az érdeklődő olvasó. 

A fejezet első részében a stresszkezelés főbb technikáit vázoljuk, majd két relaxációs módszert ismertetünk 

részletesebben. A második rész a viselkedésváltoztatás folyamatát mutatja be. A kockázatos életvezetés 

megváltoztatása alapvető intervenció a betegek gondozásában, illetve a még egészséges egyéneknél. A 

harmadik rész a pszichoterápia alapvető ismereteit nyújtja, a hangsúlyt az általános tényezőkre helyeztük. A 

specifikus pszichoterápiákat kiváló tankönyvek részletezik. Végül – a gyakorlati demonstráció szándékával – 

bemutatunk egy kognitív-viselkedésterápiás intervenciót, melyet háziorvosok használatára dolgoztak át. 

11.1. 1. Stresszkezelés 

A stresszkezelés vagy stresszcsökkentés gyűjtőfogalom, nagyszámú, metodikailag és elméleti hátterét tekintve is 

széles skálát mutató eljárást foglal magában. Operacionális definíciójuk közös eleme a stressz ártalmas 

hatásainak mérséklése (1. ábra). A stresszkezelő módszerek alkalmazása is hasonlóan széleskörű. Önmagukban 

is használhatók, a háziorvos az egyszerű módszereket könnyen megtanulhatja és megtaníthatja betegeinek, de a 

komplex terápiás és rehabilitációs protokollokban is helyet kapnak a stresszkezelés technikái. A leggyakrabban 

alkalmazott stresszkezelő eljárások három nagy kategóriába sorolhatók. 

11.1.1. 1.1. A stresszkezelés leggyakrabban használt módszerei 

1. Aktivációt csökkentő módszerek – például imagináció, relaxáció, meditáció, biofeedback. 

2. Megküzdő készséget fejlesztő módszerek – többkomponensű kognitív-viselkedéses technikák. 

3. Rendszerszintű intervenciók – környezeti (család, munkahely) beavatkozásokat tartalmazó módszerek. 

Az orvosi és pszichológiai gyakorlatban leginkább a relaxációt és meditációt, illetve a kognitív-viselkedéses, 

megküzdést fejlesztő eljárásokat alkalmazzák. 

Ad 1. Imagináció, relaxáció, meditáció 

• légzéskontroll-technikák 

• irányított és spontán imagináció (belső képi megjelenítés) 

• progresszív izomrelaxáció 

• autogén tréning 

• jóga 
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Ad 2. Kognitív-viselkedéses módszerek 

• érzelemközpontú vagy problémaközpontú megküzdési technikák 

• ön-monitorozás 

• gondolatnapló, írásbeli érzelemkifejezés 

• kognitív átértékelés, átkeretezés 

• időgazdálkodás 

• asszertivitás tréning 

• szisztémás deszenzitizáció 

• edukáció 

Ad 3. Rendszerszintű intervenciók – az egyén számára stresszt okozó társas környezet az intervenció színtere 

• családi dinamika megértése, formálása 

• személyes kapcsolatok, kapcsolati készségek fejlesztése 

• munkahelyi intervenció 

A stresszel való megküzdést segítő készségekről a tananyag más fejezetében olvashat. Itt az aktivációt 

csökkentő módszerek közül a két leggyakrabban alkalmazott relaxációs eljárást mutatjuk be: a progresszív 

relaxációt és az autogén tréninget. A kognitív-viselkedéses technikák alkalmazását a pszichoterápiás 

fejezetrészben illusztráljuk egy példával. 

7.49. ábra - 1. ábra: A stressz élettani hatásai 
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11.1.2. 1.2. Relaxációs módszerek 

A relaxációs módszerek alkalmazásának célja a stresszel együtt járó aktiváció (arousal), feszültség, 

nyugtalanság, szorongás csökkentése. A relaxáció ellazulást, ellazítást jelent, az aktivációval ellentétben a 

nyugalom, feszültségmentesség, pihenés, belső béke állapotának elérését. A mindennapokban a pihenés, 

kikapcsolódás helyzeteiben spontán módon lazulunk el. Megfelelő technikák megtanulásával az ellazulás 

kontrollálható, a relaxáló egyén akaratlagosan létrehozhatja az aktiváció csökkentését, átváltást a nyugalmi 

tónusra. Az ellazulás, megnyugvás magában foglalja a személyiség minden rendszerét: a testi szabályozást 

(vegetatív idegrendszer, vázizomrendszer), az affektív és a kognitív működéseket. 

Fogalmak 

• Relaxált állapot: a testi-lelki folyamatok nyugalmi, harmonikus, optimális működése, állapota, élménye. 

• Relaxáció („ellazulás”): a relaxált állapot elérésére irányuló pszichés és szomatikus folyamat. 
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• Spontán relaxáció: kondicionált élettani és pszichés állapotválasz megjelenése a megfelelő környezeti és 

belső (szubjektív) feltételek között (pl. pihenés). 

• Irányított relaxáció: mentális műveletsor segítségével (a figyelem irányítása, szavak vagy képek alkalmazása) 

szándékosan létrehozott relaxációs állapot. 

A relaxált állapot kiváltása 

Az eltérő módszerek közös mozzanata, hogy a relaxált állapot kiváltása a nyugalom képzetének (vagy valamely 

komponensének) felidézésével történik. Az asszociatív élményfelidézésre az agy a megjelenített élményállapot 

(nyugalom) mintázatának felidézésével és a megfelelő perifériás válasszal reagál. A mentális műveletsor 

(relaxációs gyakorlat) ismétlésével kondicionálható a kiváltott állapot. 

A relaxált állapotokkal együtt járó leggyakoribb jellemzők 

1. Fiziológiai rendszerek: 

• vázizomrendszer: izomtónus csökkenése (szubjektív élménye: elnehezedés érzése a végtagokban) 

• vegetatív idegrendszer: szimpatikus tónus csökkenése (szívfrekvencia, légzésszám, vérnyomás stb. 

csökken). A keringő vér a centrális szervektől a perifériára (bőrbe) áramlik (szubjektív élménye: testi 

melegség érzése). A vegetatív működések optimalizálódnak 

2. Affektív működések: 

• szorongás, félelem, feszültség, idegesség, nyugtalanság, ingerlékenység csökken 

• megnyugvás, oldottság, béke, elfogadás, harmónia érzése 

3. Kognitív működések: 

• kognitív beszűkülés oldódik, a gondolkodás rendezetté, tisztává válik 

• a figyelem a belső (intrapszichés) folyamatokra irányul 

A relaxáció általános feltételei 

A relaxált állapot sikeres kiváltása minden módszer esetében néhány általános feltételhez kötött: 

• ingerszegény környezet, komfortérzet biztosítása (fény, zaj, hőmérséklet) 

• testhelyzeti passzivitás: megfelelő ülő vagy fekvő testhelyzet az izomtónus csökkenésének lehetővé tételére 

(antigravitációs tónus csökkentése) 

• csukott szem: szenzoros ingerdepriváció, a figyelem a belső érzékletek felé fordul 

• „passzív koncentráció”: passzív, receptív (befogadó), elfogadó, megengedő attitűd a szomatikus és pszichés 

élmények iránt 

• mentális eszköz (technika): a relaxáció kiváltásának műveletsora, mentális instrukciók 

11.1.2.1. 1.2.1. Progresszív izomrelaxáció 

A progresszív izomrelaxáció módszerét E. Jacobson amerikai orvos-élettanász dolgozta ki az 1930-as években. 

Elektromiográfiával vizsgálta a vázizomrendszer és a központi idegrendszer tónusának (aktivációjának) 

változásait. Kimutatta, hogy az izomtónus és a mentális folyamatok összefüggenek, feszültségi szintjük 

párhuzamosan változik. Relaxációs módszere azon alapul, hogy az izomfeszültség csökkentésével csökken az 

idegrendszer feszültsége is. 

A progresszív relaxáció során a gyakorlónak meg kell tanulnia érzékelnie a feszült és ellazult izomtónust, majd 

fenntartania az ellazult állapotot (2. ábra). 

A gyakorlat lépései: 
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• csendes környezet, kényelmes ülőhelyzet 

• ráhangolódás a nyugalomra 

• szemek becsukása – a külső ingerek mennyisége lecsökken, a figyelem befelé irányul 

• a gyakorló figyelmét a vázizmaiból jövő érzékletekre irányítja 

• sorban egymás után lassan megfeszíti, majd ellazítja teste nagyobb izomcsoportjait 

• megtapasztalja az erőteljes izomfeszítettség érzését, majd lassan engedi ellazulni az izmait, ameddig csak 

lehetséges, és megfigyeli az ellazulás folyamatát. Miután végigjutott a test izomcsoportjain, pihenhet az 

ellazult állapotban. A gyakorlat befejeztével aktív izomfeszítéssel, mély légvétellel helyreállítja a normál 

ébrenléti izom- és vegetatív tónust, majd kinyitja a szemét. 

• a gyakorlat ismétlésével fejlesztheti azt a készségét, hogy bármikor érzékelni tudja izomtónusát, és 

ellazításával csökkentse az érzelmi feszültséget (pl. szorongást) is, ha szükséges, pl. stresszhelyzetben. A 

készség kialakítása rendszeres gyakorlást kíván. 

Az aktiváció, vagyis a stresszválasz hatékony szabályozásához elegendő a bemutatott gyakorlat. A teljes 

módszer további lépéseket is tartalmaz: 

• az izomtónus megtapasztalása különböző érzelmi állapotokban 

• az izommozgás koordinációjának újratanulása 

7.50. ábra - 2. ábra: A progresszív relaxáció sémája 

 

11.1.2.2. 1.2.2. Autogén tréning 

Az autogén tréning (AT) az egyik legelterjedtebb relaxációs módszer Európában. J. H. Schultz német 

ideggyógyász dolgozta ki az 1920-as években. Empirikus alapjait az akkoriban széles körben tanulmányozott 

orvosi hipnózis teremtette meg, melyben a szuggesztiók hatásmechanizmusát, a hipnoid állapotok sajátosságait 

kutatták. Schultz felfigyelt arra, hogy minden sikeres hetero- vagy autohipnózis során a nyugalom érzésén kívül 

két jellegzetes testi érzésről is beszámoltak az alanyok: testüket nehéznek és melegnek érezték. Az élettani 

vizsgálatok tisztázták, hogy ezeket az élményeket az izomtónus csökkenése és a perifériára kiáramló vér okozta 

bőrhőmérséklet-emelkedés hozza létre. Bebizonyosodott az is, hogy ez az élettani és emocionális változás nem 

következménye, hanem előfeltétele volt a sikeres hipnózisnak. Az autohipnózissal (önmaga hipnotizálásával) 

végzett további vizsgálatok vezették Schultzot önszabályozó módszerének kidolgozásához. 

Az autogén tréning műveletileg egyszerűnek tűnő, valójában több szinten zajló, összetett folyamat. A 

segítségével létrehozható különleges állapot (gyakran R-state-nek – relaxációs állapotnak – nevezik) többszintű 

megközelítésben írható le és értelmezhető, az egyszerű kondicionálásos tanulás modelljétől a bonyolult 

pszichodinamikus folyamatleírásig. Az autogén tréning jelentése a túlegyszerűsítő, populáris alkalmazások 

következtében felhígult. Egyszerű instrukcióktól a komplex pszichoterápiás alkalmazásokig számos formában 

találkozhat az érdeklődő az autogén tréning elnevezéssel. A magunk részéről – a módszert pszichoterápiás 

keretben értelmezve – az autogén tréninget csak interakciós folyamatban megtanulható, komplex eljárásnak 

tartjuk, melyet pszichoterápiásan vagy személyiségfejlesztés (önismeret) céljára egyaránt használni lehet. 

Alkalmazásának legegyszerűbb formája a testi önszabályozás megtanulása, amivel a stresszválasz csökkenthető; 

ez indokolja, hogy rövid bemutatása ebben a fejezetrészben kapott helyet. 
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Az autogén tréning elnevezése 

Az „autogén” önmagából eredőt jelent. Az elnevezés arra utal, hogy az egyén a relaxációs állapotot és az abban 

zajló pszichés-szomatikus folyamatokat (saját élmények megfigyelése, önismeret, önszabályozás) saját maga, 

intrapszichés élményeinek és erőforrásainak felhasználásával hozza létre. A „tréning” kifejezés a mai 

pszichológiai nyelvben a kondicionálás, habituálás fogalmának felel meg, azaz a kívánt állapot ismétlés, 

gyakorlás útján rögzíthető, készséggé tehető. 

Az autogén tréning mechanizmusa 

Schultz a szervezetet kondicionálható pszichofizikai rendszernek tekintette. A nyugalmi tónusra való 

átkapcsolás rövid szuggesztiókkal (az AT-ben ezeket a rövid mondatokat formulának hívják) történik, melyek a 

nyugalmi állapot egy-egy élettani jellemzőjének a szubjektív élményminőségét fejezik ki. Például a testi 

nehézségérzést, ami a csökkent izomtónus élménye, vagy melegségérzést, ami a megváltozott vérkeringés 

velejárója. Az élettani változások a megfelelő készülékkel (miográf, bőrhőmérő, EKG, poligráf stb.) objektíven 

mérhetőek. A nyugalom élményének képzete felidézi a vele járó vegetatív mintázatot, ami perifériás válaszként 

jelenik meg. Az AT tehát a testi funkciók aktivációjának csökkentésével vezet az érzelmi feszültség 

csökkenéséhez, a megnyugváshoz. 

A kívánt készségek csak kitartó gyakorlással (kondicionálással) alakíthatók ki. A gyakorlónak meg kell tanulnia, 

hogy a testéből származó érzékletekre figyeljen. A gyakorlás során fejleszti percepcióját (interocepció), egyre 

könnyebben kiváltódik a nyugalmi tónus. Rendszeres AT-vel végül képessé válik arra, hogy tartósan fenntartsa 

a nyugalmi állapotot, illetve a formulák rövid felidézésével feszült helyzetben el tudjon lazulni, meg tudjon 

nyugodni, csökkentse szorongását. Az autogén tréning képzett terapeuta segítségével 4-5 hónap alatt sajátítható 

el. 

Az autogén tréning alaphelyzete, feltételei 

• ingerszegény környezet: mérsékelt megvilágítás, csendes helyiség, komfortérzet (hőmérséklet, kényelmes 

ruházat) 

• testhelyzeti passzivitás (hanyattfekvő helyzet vagy ülőhelyzet) 

• csukott szem: szenzoros ingerdepriváció. Exteroceptív és proprioceptív ingerek csökkennek, interoceptív 

érzékelés ingerküszöbe csökken. 

• „passzív koncentráció”, mely lényegében attitűdváltozást jelent: belső beleegyezés a folyamatba, passzív, 

receptív, megengedő, befogadó beállítódás a szomatikus és pszichés élmények, gondolatok, képzetáramlás 

iránt 

• intrapszichés folyamatok mobilizálódása: az intrapszichés élmények hozzáférhetősége könnyebb lesz, 

tudattalan tartalmak kerülhetnek a tudatba 

• a szelf-élmények (önmagával kapcsolatos élmények) új, eddig nem tapasztalt minőségei (szomatikus és 

pszichés) jelenhetnek meg 

Megváltozott tudatállapotok 

A normál éber tudattól (jelentősen) eltérő állapotokat megváltozott (módosult) tudatállapotoknak nevezik. 

Megváltozott tudatállapot akkor alakul ki, ha a normál éber tudat mintázata (jellemzői) külső vagy belső okok 

miatt megváltozik (pl. ingerek mennyisége, figyelem iránya, éberség csökkenése stb.). Megváltozott 

tudatállapotban a személyiség pszichés működései minőségileg eltérnek a normál éber állapot jellemzőitől. 

Az autogén tréning és mindazon relaxációs módszerek folyamatában, melyekre a fokozott introspekció – a belső 

élményvilág megfigyelése, megtapasztalása jellemző – megváltozott tudatállapot alakul ki. Az öntapasztalás, 

önmegismerés új formái, a szokásostól eltérő élmények, gondolkodásmód, érzelmek az önismeret és önfejlesztés 

alapjául szolgálhatnak, vagy pszichokorrektív eljárások (pszichoterápiák) építhetők rájuk. (Autogén terápia, 

autogén meditáció, imagináció stb.). 

Az autogén tréning gyakorlatai 
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Az autogén tréning pszichofiziológiailag orientált eljárás, a személyiséget az élettani működések felől közelíti 

meg. Schultz hat gyakorlatra bontotta a testi működéseket, ezek szabályozását külön-külön tanulja meg a 

gyakorló: 

1. Vázizomrendszer ellazítása (nehézség-élmény gyakorlata) 

2. Vérkeringés szabályozása (melegség-élmény gyakorlat) 

3. Légzésgyakorlat 

4. Szívgyakorlat 

5. Hasi szervek gyakorlata 

6. Cerebrovaszkuláris rendszer (fej- vagy homlok gyakorlat) 

Az autogén tréning terápiás céljai 

1. Stresszkezelés paradigmában alkalmazva: testi-lelki nyugalom, feszültségmentesség létrehozása, a 

funkcionális vegetatív tünetek megszüntetése vagy enyhítése, az affektív rezonancia (érzelmi válaszkészség) 

mérséklése. 

2. Pszichoterápiás paradigmában (dinamikus, kognitív) alkalmazva: a testi és képi élményekben kifejeződő 

hibás élményfeldolgozás feltárása és korrekciója. 

Az AT sajátos vonása, hogy a kommunikatív terápiás folyamat és az önmegjelenítés elsődlegesen nem verbális 

szinten, hanem a testi kifejezés szintjén zajlik. A belső élmények affektíven hangsúlyozottak, képi és szenzoros 

modalitásokból szerveződnek. A folyamatot szomatikus és pszichés regresszió kíséri. Az affektusok és 

asszociációs folyamatok fellazulnak, élénkké válnak. Szimbolikus kifejeződések jelennek meg, a gondolkodás 

archaikus jellegűvé válik. Jellegzetes a testhatárok és a testséma megváltozása, az én-élmények új minőségeinek 

megjelenése. A feszültségek gyakran kellemetlen, de rövid ideig tartó jelenségeken keresztül oldódnak ki (pl. 

izomremegés, fájdalomérzet, nyugtalanság). 

Az AT alapfokának tipikus teljesítményei 

pihenés, regeneráció, teljesítménynövekedés 

az affektusok rezonanciájának csökkenése (érzelmi válaszkészség szabályozása) 

élményátélés megváltozása (érzéki élmények gyengítése vagy erősítése – pl. fájdalom enyhítése) 

memóriafunkciók javulása 

formális szándékképzés (belső óra beállítása, vagy egy magatartásmintázat „programozása”, például 

vizsgahelyzetben) 

introspekció javulása, érzelmi állapot felismerésének javulása 

11.2. 2. Viselkedésváltoztatás 

A krónikus betegek ellátása teszi ki a betegforgalom jelentős részét. A krónikus betegségek több szervrendszert 

is érinthetnek, a terápia megtervezésekor számos tényezőt vesz figyelembe az orvos. A betegség egyensúlyban 

tartásához a hagyományos medikális módszerek – elsősorban a gyógyszerek – rendszerint nem elegendőek. A 

sikeres kezeléshez és a betegség progressziójának megelőzéséhez a beteg életvezetésének megváltoztatása is 

szükséges. A kívánatos változtatásokat az orvosok gyakran egyszerű utasítások formájában közlik, és kevés 

segítséget adnak betegüknek az életvezetés vagy a kockázatos magatartás megváltoztatásához. Másrészt, a 

betegek is gyakran tagadják vagy kicsinyítik az egészségüket veszélyeztető önkárosító magatartásformákat, és 

visszautasítják azok megbeszélését bárki mással. Mielőtt belefognának a kockázatos magatartás átalakításába, az 

orvosnak fel kell mérnie betege elkötelezettségét a változásra. Ebben a részben a viselkedésváltoztatás 

folyamatát tekintjük át. 

A változtatást igénylő leggyakoribb viselkedésformák: 
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étkezési szokások (sóbevitel csökkentése, zsírbevitel csökkentése, zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelése 

stb.) 

fizikai aktivitás, mozgás növelése 

dohányzás abbahagyása 

alkoholfogyasztás mérséklése, abbahagyása 

11.2.1. 2.1. A viselkedésváltoztatás transzteoretikus modellje 

A viselkedésváltoztatás ún. transzteoretikus modelljét az 1970-es években Prochaska és DiClemente dolgozták 

ki. Az utóbbi években egyre elterjedtebben használják az orvosi praxisban a változás folyamatának megértésére 

és segítésére. A transzteoretikus modell azon alapul, hogy a viselkedésminta megváltoztatása jól 

meghatározható szakaszokon keresztül zajlik, a beteg viselkedése az egyes szakaszokban előre jelezhető, és 

mindegyik szakaszhoz valamilyen specifikus feladat társul. Az orvos a beteg vizsgálatával meg tudja ítélni, 

hogy a változtatás mely szakaszában tart betege, és célirányosan tud segíteni neki a folyamatban (3. ábra). 

A viselkedésváltoztatás tervezésének első lépése annak megítélése, hogy a beteg kész-e a változtatásra, és a 

folyamat mely szakaszában tart. Mérlegelni kell, hogy felismerte-e a problémát a viselkedésében? Hogyan tudná 

csökkenteni annak veszélyességét? Kész-e arra, hogy tegyen valamit érte? A legtöbb információt az ilyen típusú 

kérdések adhatják: „Mit gondol a (kockázatos viselkedés) hatásáról az egészségére és életére nézve?” Érdemes 

néhány kérdéssel körbejárni a problémát, mielőtt elhamarkodottan levonjuk a következtetést, hogy a beteg 

tagadja a nyilvánvaló veszélyeket. A bizalomteli kapcsolat átsegít a kezdeti ellenálláson. 

A változtatás szakaszainak megértése hatékony eszközt ad az orvos kezébe. Fókuszált rövid intervenciókkal 

célzottan segítheti a következő szakaszba lépést, így elkerülhetők a terméketlen hosszú győzködések, vagy a 

hasznavehetetlen rövid utasítások. 

11.2.2. 2.2. A viselkedésváltoztatás szakaszai 

Töprengés előtti időszak 

Töprengés 

Előkészület 

Cselekvés 

Fenntartás 

Visszaesés 

1. Töprengés előtti időszak 

A töprengés előtti időszakban a betegek tagadják vagy minimalizálják, hogy viselkedésük problémás lenne. 

Tagadják a probléma veszélyét, hatását önmagukra vagy másokra. Ellenállnak a megbeszélésnek, az orvos vagy 

a környezet felvetésére gyakran ingerülten, türelmetlenül reagálnak. Az orvosnak tisztáznia kell önmaga 

számára, hogy valóban a töprengés előtti szakaszról van-e szó, vagy a beteg kínosnak érzi, hogy őszintén 

beszéljen kockázatos viselkedéséről. Ha a beteg hajlik rá, az orvos abban támogassa, hogy foglalkozzon 

viselkedése lehetséges egészségi következményeivel. A beteg gyakran felfedi, hogy már régóta foglalkoztatja a 

probléma és annak lehetséges megoldása. A betegek arra törekszenek, hogy autonómiájuk érzetét fenntartsák, ne 

érezzék úgy, hogy valaki más befolyásolni akarja őket, ezért a beszélgetés során azt az érzetet keltsük bennük, 

hogy a változtatás ötlete és szándéka tőlük ered. Az egyén elkezd gondolkodni a problémán és a változtatás 

lehetőségén. Ha nem érzi a környezet nyomását vagy elvárásait, szabadabban tud szembenézni a viselkedés 

addig tagadott negatív következményeivel is. Ezen a ponton lép át a töprengés szakaszába. 

2. Töprengés 

A töprengés szakaszában a beteg elgondolkodik a problémán és a lehetséges megoldásokon. Sorra veszi a 

változtatás mellett és ellen szóló érveket. Nyitottá válik a probléma megbeszélésére, érdeklődik, információt 

gyűjthet, megpróbálja megérteni a problémát. Megértő támogatással megelőzhetők az indulati reakciók. A 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1715  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

töprengés időszaka hosszúra nyúlhat. A betegek további meggyőző információkat igényelhetnek, hosszasan 

keresgélhetik a megfelelő időpontot és alkalmat a cselekvésre. Kételkedhetnek önmagukban is, lesz-e elég 

akaraterejük a változás véghezvitelére. Néha látszólag impulzívan szánják el magukat a cselekvésre, de emögött 

akár több év töprengése is állhat. A töprengés időszaka néhány naptól évekig is terjedhet, majd a betegek egyre 

sürgetőbbnek érzik, hogy cselekedjenek a változtatás érdekében. 

3. Előkészület 

Ebben a fázisban fokozódó belső ösztönzést és elkötelezettséget éreznek. Beszámolnak arról, hogy döntöttek a 

változásról. Meghatározzák céljukat: „Teljesen abbahagyom a dohányzást”. Meghatározzák a kezdő időpontot: 

„a születésnapomon…”, „ha letettem a vizsgáimat…”. Meghatározzák, hogy milyen módszert választanak: 

„fokozatosan…”, „egyszerre hagyom abba…”. Felkészültek arra, hogy vállalják a viselkedésváltozás 

kellemetlenségeit: megvonási tünetek, diszkomfort, a szükséges idő biztosítása. Vállalják döntésük és 

cselekvésük nyilvánosságát is (család, barátok előtt). Előfordulhat, hogy a környezet – házastárs, barátok – 

negatívan viszonyul a változáshoz, például azért, mert náluk is fennáll a kockázatos viselkedés, vagy saját 

változtatási nehézségeikkel szembesülnek. Az is oka lehet az ellenállásnak, hogy a házastársnak több terhet kell 

vállalnia, például a gyerekekre vigyáznia, amíg társa a kondicionáló teremben van. A beteggel célszerű 

megbeszélni a várható reakciókat. 

A változásra kitűzött nap végül eljön. Egyes betegek többször is ingadozhatnak a töprengés és az elhatározás 

között. Úgy érzik, közel a cselekvés, de még „erőt kell gyűjteniük”. Elkötelezettségük megerősödésével 

átléphetnek a cselekvés szakaszába. 

4. Cselekvés 

Ebben a szakaszban a betegek megvalósítják azt a cselekvéssort, amit céljuk elérése érdekében megterveztek. 

Csatlakoznak a segítő csoporthoz, pl. tornafoglalkozásokra kezdenek járni; elkezdik használni a nikotin-tapaszt. 

Gyakran csak arra koncentrálnak, hogy az adott napon teljesítsék a kitűzött célt. Törekednek arra, hogy a 

kényelmetlenség-érzettől elvonják figyelmüket. Foglalkoznak a változást akadályozó tényezőkkel, melyeket már 

a töprengés és előkészület szakaszában megpróbáltak előre jelezni. 

A cselekvés időszakában a beteg már nem engedheti meg magának, hogy engedményeket tegyen, visszalépjen, 

felmentéseket adjon önmagának. Ekkorra már eldöntötte, hogy a változás előnyei megérik az erőfeszítést. 

Motivációjának szem előtt tartásával elkötelezettsége is erősödik. 

A betegnek most van szüksége a legnagyobb koncentrációra és erőfeszítésre. Most különösen sérülékeny, egy 

gyengébb pillanatában feladhatja a küzdelmet. Erőfeszítést igényelnek a nem várt nehézségek, mások negatív 

reakciója, vagy előre nem látott kísértések. Elhatározásuk halványulhat, és a megtett erőfeszítések ellenére 

visszacsúszhatnak a nem kívánt viselkedésbe. Odafigyelés és támogatás megelőzheti a teljes visszacsúszást. A 

cselekvés szakaszában kell már foglalkozni az eredmény fenntartásának kérdéseivel is. 

5. Fenntartás 

Folyamatos éberség és cselekvés jellemzi a fenntartás szakaszát, a cselekvés fázisában elért javulás megőrzése 

érdekében. A beteg sikeresen megvalósította a változtatást: egészségesen étkezik, abbahagyta a dohányzást, 

rendszeresen mozog. Jobban gazdálkodik az idejével és teendőivel, kevésbé stresszes az élete. Jobban uralja 

érzelmeit, indulatait. Erősödik az önbizalma, javul az önértékelése. Úgy tekint magára, mint aki megoldott egy 

nagyon nehéz problémát. 

Az elért eredmény fenntartásához foglalkoznia kell a betegnek mind az előre látható, mind a nem látható 

nehézségekkel. Számítania kell kísértésekre, frusztrációra, még évekkel a sikeres változás után is. A kezdeti 

erőfeszítések intenzitása is fokozatosan csökkenhet. Idővel elhagyja a segítő közösségeket is. Nehéz 

megmondani, mikor válik egy változás megbízhatóan stabillá, az eredmény fenntartásához rendszeres 

önvizsgálat és önkontroll szükséges. Engedményeket továbbra sem tehet („egy pohár bort megihatok a 

vacsorához”, „csak egy szál cigit szívok el, ha társaságban vagyok”). 

A megváltozott viselkedés rövidebb-hosszabb ideig fenntartható, de a legtöbb betegnél előfordul, hogy egyszer 

vagy többször visszaesik a nem kívánatos viselkedésbe. A visszacsúszás természetes következmény, ezt mind a 

betegnek, mind az őt segítő személyeknek meg kell értenie és számolnia kell vele. Ha bekövetkezik a 

visszaesés, támogatóan és ne kritikusan viszonyuljanak hozzá a segítők. 

6. Visszaesés 
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A visszaesés a cselekvési tervtől való eltéréssel kezdődik. A beteg meg van győződve arról, hogy sikerre vitte a 

tervét, és nem fordít kellő figyelmet a fenntartásra. Visszatérhet az ártalmas viselkedéshez, pl. alkalmanként, 

majd rendszeresen rágyújt; vagy feladhatja a fenntartáshoz szükséges tevékenységet, pl. abbahagyja a 

testmozgást, diétát. Az orvos minél előbb meg tudja beszélni a beteggel a visszaesés körülményeit, annál 

nagyobb eséllyel értheti meg a beteg a buktatókat. Megtanulhatja előre jelezni és kivédeni a kockázatos 

mozzanatokat. 

A beteg ebben a szakaszban úgy viselkedik, mint a változtatás egy korábbi szakaszában. A probléma tagadása a 

töprengés előtti időszaknak felel meg, de mérlegelheti az ismételt változtatás lehetőségeit is. Személyiségüktől 

függően eltérően gondolkodhatnak az egyének a visszaesésről: „Egyszer már megcsináltam, menni fog 

másodszor is”, vagy „Biztosan nincs elég akaraterőm, hogy változtassak”. A visszaesés minden, a viselkedés 

megváltoztatására törekvő terápia szokásos velejárója. Motivált pácienseknél, szakszerű támogatás mellett is 

több (néha számos) alkalommal előfordul. 

A beteg a visszaesésre tagadással vagy elutasítással reagálhat, különösen ha kritikus megjegyzéseket kap. Kellő 

empátiával azonban meggyőzhető, hogy normális jelenségről van szó, és érdemes lenne ismét foglalkoznia a 

változtatás tervével. A visszaesés tapasztalatával képes árnyaltabban látni a folyamatot és előre érzékelheti az 

akadályokat, nehezítő mozzanatokat. 

7.51. ábra - 3. ábra: A viselkedésváltoztatás szakaszai 

 

11.2.3. 2.3. A motivációs interjú 

A motivációs interjú segítségével elősegíthetjük a kliens probléma felismerését, és a megoldásra ösztönözhetjük. 

A motivációs interjú technikáját Miller és Rollnick dolgozta ki és fejlesztette tovább (1995). A támogató 

interakció alapelvei: 1) empátia, 2) az ellentmondások kidolgozása, 3) az ellenállás elfogadása, 4) 

énhatékonyság támogatása. 

Meghatározás 
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A motivációs interjú közvetlen, kliensközpontú konzultációs stílus viselkedésváltozás előidézésére, elősegítve a 

kliens ambivalenciájának feltárását és megoldását. 

A motivációs interjú légköre 

Rollnick és Miller fontosabbnak tartják a motivációs beszélgetés légkörét, mint a technikát. Jellemzőit így 

foglalják össze: 

A változás motivációjának a kliensből kell fakadnia, kívülről nem erőltethető rá. 

A kliens feladata – nem a tanácsadóé –, hogy ambivalenciáját megfogalmazza és megoldja. 

A közvetlen meggyőzés nem hatékony az ambivalencia megoldására. 

A konzultációs stílus általában nyugodt és feltáró jellegű. 

A tanácsadó útmutatással segíti a klienst ambivalenciájának megvizsgálásában és megoldásában. 

A változásra való készség nem a kliens vonása, hanem az interperszonális interakció fluktuáló eredménye. 

A terápiás kapcsolat sokkal inkább partneri viszony, mint szakértő-igénybevevő kapcsolat. 

11.3. 3. Pszichoterápiák 

A lélek gyógyítása avagy a lelki eszközökkel végzett gyógyítás eredete régi időkre nyúlik vissza, mondhatni 

egyidős a kultúrával. Ősi formái a mágiában, majd a misztikus hitvilágban és vallásos gyakorlatban jelentek 

meg. A lélek természetét és működését a megértés igényével az antik Görögországban kezdték tanulmányozni. 

Platón és Arisztotelész filozófiai munkái egységben írták le a test és lélek működését („ép testben ép lélek” – 

Platón). Hippokratész empirikus ismereteket gyűjtött, racionálisan próbálta megérteni a betegségeket. Gyógyító 

módszereit is tapasztalatokra alapozta, megfosztva azokat misztikus, démoni eredetüktől. A modern értelemben 

vett pszichoterápia kezdete Sigmund Freud nevéhez fűződik, aki klinikai tapasztalatai alapján dolgozta ki a 

pszichoanalitikus módszert. 

11.3.1. 3.1. A pszichoterápia meghatározása 

A pszichoterápiának számos definíciója van, de a mai napig nem született egy átfogó leírása. Ennek oka, hogy a 

pszichoterápiák alapjául szolgáló megközelítések, elméletek a személyiségről, annak pszichológiai működéséről 

számosak, és rendkívül eltérő nézőpontokat foglalnak magukban. Széles a skálája a módszertani 

megközelítéseknek is. Nincs egységes elképzelés arról, hogy az alapot adó elméleti keret, a módszertan, vagy 

más szempontok jelentik az elsődleges kritériumokat a meghatározáshoz. Vitákra okot adó további kérdés, hogy 

a pszichológiai intervenciók mely kritériumok szerint minősíthetők „pszichoterápiának”, vagy „terápiának” 

vagy más pszichológiai beavatkozásnak (pl. stresszkezelésnek, krízisintervenciónak vagy konzultációnak). A 

pszichoterápia végzésére jogosultságot szerző személyek köre is eltérő: egyes országokban laikus személyek is 

szerezhetnek pszichoterapeuta képzettséget, máshol ez orvosi vagy pszichológusi diplomához kötött. 

A European Association for Psychotherapy (EAP) az alábbi kritériumok szerint határozza meg a 

pszichoterápiát, de egy másik függelékben további húsz kiegészítő definíciót ad meg. 

(http://www.psychotherapy-competency.eu/Appendices/appendix1.php) 

(http://www.psychotherapy-competency.eu/Appendices/appendix2.php) 
 

A pszichoterápia meghatározása – EAP 2009 

A pszichoterápia gyakorlatának kritériumai (EAP 2009 alapján): 

átfogó, körültekintő és tervezett kezelés vagy terápiás intervenció 

melynek alapját általános és speciális képzés adja 

a viselkedés zavarairól és kórállapotairól 
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vagy a személyes fejlődési szükséglet szélesebb igénye teremti meg 

pszicho-szociális és pszichoszomatikus tényezőkkel és okokkal összefüggésben 

tudományos pszichoterápiás módszerekkel 

interakciós folyamatban 

egy vagy több kezelt személlyel 

egy vagy több pszichoterapeutával 

a tünetek enyhítésének vagy megszüntetésének céljával 

a megzavart viselkedésminták és attitűdök megváltoztatásával 

a kezelt személy érésének, fejlődésének, egészségének és jóllétének elősegítésére 

A pszichoterápiát a széles skálát lefedő definíciók alapján gyűjtőfogalomnak tekintjük. Ebben a fejezetben 

gyógyító tevékenységként tárgyaljuk. 

11.3.2. 3.2. A pszichoterápiák általános kritériumai 

Gyógyító eljárás 

Specifikus indikáción alapul 

Módszeresen alkalmazott pszichológiai eszközöket használ 

Célja: pszichés vagy szomatikus változások elérése (tünetmentesség, javulás, gyógyulás) 

Ad 1. A pszichoterápia gyógyító eljárás 

Alkalmazásának kerete, rendszere, szabályai meghatározottak. Pszichoterápia csak professzionális helyzetben, 

ilyen ellátásra jogosult intézményben (ami magánrendelő is lehet) végezhető. A terapeuta pszichoterápiás 

képzettséggel rendelkező orvos vagy pszichológus lehet. A gyógyító kapcsolat keretei – találkozások 

gyakorisága, időtartama, az együttműködés módja stb. – világosan meghatározottak. A kereteket és a 

szabályokat a páciensnek vagy kliensnek is el kell fogadnia. 

Ad 2. A pszichoterápia specifikus indikáción alapul 

A pszichológiai gyógyítás tudatos alkalmazásához olyan értelmezési rendszer, elméleti háttér ismerete 

szükséges, melyben megérthető a páciens tüneteinek létrejötte, reakciómódjai, pszichológiai működése 

(pszichodinamikája) stb. Ilyen keretet a személyiségelméletek és a személyiségfejlődés elméletei biztosítanak. A 

személyiség működési modelljei magyarázzák a pszichológiai működészavar vagy pszichopatológia 

létrejöttének okait és mechanizmusait, továbbá a pszichokorrektív beavatkozások lehetőségeit (azaz, hogyan kell 

gyógyítani egy pszichológiai zavart). 

Ad 3. Módszeresen alkalmazott pszichológiai eszközöket használ 

A pszichoterápia interakciós (kommunikációs) folyamatban történik, a kommunikáció minden csatornáját 

használja. A terapeutának jártasnak kell lennie a kommunikáció hatékony elemeinek használatában. 

Tudatosságot kíván részéről, hogy mit, miért, mikor és hogyan közöl, milyen visszajelzéseket ad. 

A pszichoterápia folyamat, nem egyszeri interakció. A kommunikatív kapcsolatban egyre bővül az információk 

köre, egyre komplexebb kép alakul ki a betegről. 

A beteg új élményeket tapasztal meg, például az elfogadásra bizalommal és önmaga elfogadásával reagál. Ezen 

a módon a terapeuta és a beteg közti interperszonális változások intrapszichés (a beteg személyiségébe beépülő) 

változásokká alakulnak át. 

Ad 4. A terápia célja: élményfeldolgozás 
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A pszichoterápiák átfogó célja a beteg viselkedéses vagy testi tüneteinek hátterében álló hibás élményátélésének 

és -feldolgozásának megváltoztatása: érzelmi vagy kapcsolati konfliktusok feldolgozása, félelem, szorongás 

oldása. Tágabb perspektívában az életvezetési problémák értelmezése, választások, döntések, cselekvések 

tudatosítása, motívumaik megértése. A szomatikus tünetek enyhülése vagy megszűnése az érzelemkezelési 

probléma rendezésének eredményeképpen, funkcionális változásként következik be. A beteg megérti, hogy 

tünetei pszichológiai feszültségekkel függenek össze. 

11.3.3. 3.3. A pszichoterápiák nem specifikus tényezői 

A pszichoterápiák sokszínűségét az adja, hogy saját elméleti keretben értelmezik a személyiség szerkezetét, 

működését, zavarait és a gyógyítás módját, azaz a hibás működés korrekciójának módszerét. A 20. század 

közepén robbanásszerűen megszaporodott az önmagukat önálló pszichoterápiaként meghatározó iskolák száma. 

Nyilvánvaló volt, hogy ennyi eltérő hatásmechanizmus aligha létezhet. Elindult a pszichoterápiák 

hatásvizsgálata, hatásmechanizmusainak feltárása, hatékonyságuk összehasonlítása. Mára konszenzus van 

abban, hogy a megfelelően megválasztott és végzett terápiák mind eredményesek lehetnek. A terápiás célhoz 

többféle úton el lehet jutni. Különbségeket találtak azonban a terapeuták között: vannak hatékonyabb és kevésbé 

hatékony terapeuták, ami nyilván személyes készségeikkel függ össze. 

Mindemellett azonban van három összetevője a pszichoterápiáknak, melyek függetlenek az alkalmazott 

eljárástól, minden módszerben jelen vannak, így nem specifikus tényezőknek tekinthetők. 

A pszichoterápiák nem specifikus tényezői 

a terapeuta (orvos, pszichológus) 

a beteg 

a kettejük közötti kapcsolat, a terápiás szituáció 

A terápiás hatásért a terapeuta és a beteg személyisége, valamint kettejük kapcsolatának történései felelősek. Az 

alkalmazott terápiás eljárás – némi leegyszerűsítéssel – az együttműködés és kommunikáció módját, formáját 

határozza meg, a két személy közti történéseket közvetíti. (4. ábra) 

7.52. ábra - 4. ábra: A pszichoterápia hatékonyságának elemei 
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A terapeuta 

A pszichoterápia folyamata az alkalmazott terápiás módszer mellett jelentősen függ a terapeuta személyiségétől. 

Minden terapeuta másként dolgozik, de az eltérő stílusokkal is elérhető a terápiás cél. A terapeuta a 

pszichoterápiás helyzetben elsősorban biztonságot, elfogadást, megértést nyújt a páciensnek. Kívánatos, hogy a 

terapeuta nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelmileg stabil legyen. A terapeuták között azonban vannak különbségek 

a hatékonyságot tekintve. A hatékony terapeuták képesek fenntartani a terápiás szövetséget. Mobilizálni tudják a 

beteg erőforrásait, reparatív erőit. Képesek a beteg egészséges én-részével kommunikálni. Megértik a beteg saját 

érdekeit, céljait. Célirányosan vezetik a terápiát. 

A beteg 

A beteg egyik legelső élménye a terápiás kapcsolatban, hogy megértik, elfogadják. Megéli és megfogalmazza a 

reményt a gyógyulásra, javulásra. A terapeuta felkelti és fenntartja a változás igényét. Mobilizálódnak a 

betegben rejlő reparatív erők. Élményeit másként éli meg, mint korábban, felismer önmagában pszichológiai 

folyamatokat, átértelmezi önmaga működését és a külvilág folyamatait. Új megoldási módokat dolgoz ki, és 

azokat kipróbálja. A betegcentrikus terápiában úgy tekintünk a betegre, mint aki a tudja, hogy mi a jó neki. 

Célokat tud megfogalmazni, és részt vesz a terápiás eszközök megválasztásában, a terápiás folyamat 

alakításában is. 

A terápiás szituáció 

A terápiás alaphelyzet támogató, bátorító, elfogadó légkört biztosít, felkelti a beteg bizalmát. A terápiás 

kapcsolat kontrollált szituációban működik: az idő-szabályok és keretek világosak, azokat a beteg is megérti és 

elfogadja. A terápiás kapcsolat a kommunikáció minden szintjén zajlik, a szituáció egésze fejezi ki a 

metakommunikatív tartalmakat és áttételes jelenségeket (lásd lentebb). 

A terápiás szövetség 

A terápiás szövetség a közös terápiás munkában való egyetértés, megegyezés a terapeuta és betege közt. Főbb 

elemei: 1) egyetértenek az elérendő terápiás célban; 2) egyetértenek az alkalmazandó terápiás technikában és 

terápiás lépésekben; 3) a kapcsolat: kedveljék egymást, szimpatikusak legyenek egymás számára; a páciens 

tudjon kötődni a biztonságot jelentő, megértő terapeutához. 

Az áttétel és viszontáttétel 

Az áttétel (korábbi elnevezése: indulatáttétel) jelenségét és fogalmát Freud írta le először. Eredeti értelmében az 

áttétel a pszichoterápiás folyamat során jelenik meg. Tágan értelmezve univerzális jelenség, az emberi 

kapcsolatokban mindenhol jelen van. Az áttételek és viszontáttételek a pszichoterápia nem specifikus jelenségei, 

minden terápiás kapcsolatban kialakulnak, azonban az alkalmazott eljárástól függ, hogy mennyiben válnak a 

terápiás folyamat kitüntetett elemévé. A pszichoanalitikus pszichoterápiákban az áttételek felismerésének és 

megértésének központi jelentősége van. A páciens az áttételein keresztül kötődik és fejezi ki patológiáját a 

terapeutával való viszonyban, így az áttételekkel folyó munka adja a kapcsolat dinamikáját. 

Az áttétel jelensége a pszichoterápiás helyzet szintjein keresztül érthető meg: 

Külső realitás (objektív realitás) szintje: a tényleges helyzet összetevői, történései, és az ezekre adott adekvát 

reakciók. Például a terapeuta toleranciájára, elfogadására a beteg bizalommal reagál. 

Belső realitás (pszichés realitás) szintje: a szituációban megjelenő, de nem a helyzet valós történéseiből 

származó jelenségek, folyamatok. A belső realitás a páciens belső pszichés világára utal, beleértve képzeteit, 

gondolatait, fantáziáit, érzéseit. Az áttételek, regresszió, idealizálás a belső valóságának eredményei. 

Áttétel: az a folyamat, melynek során a páciens a terapeutájára helyez át érzéseket, ideákat stb., melyek életének 

korábbi személyeihez kötődtek. Az áttételek nem az adott kontextusból származó, abból nem érthető, a páciens 

számára nem tudatos érzelmek, indulatok, reakciók. Az áttételes érzelmeket a páciens kívülről hozza a terápiás 

helyzetbe. Eredetileg ezek az affektusok a beteg életében fontos személyekhez kötődtek (pl. apa, anya), 

rendszerint valamilyen érzelmi konfliktust fejeznek ki (dependencia-igény, biztonság-igény). A terápiás 

kapcsolatban a terapeuta valamilyen fontos személy reprezentánsává válik a beteg számára (apa-figura, anya-

figura). A páciens ennek a személynek szóló érzelmeket fejezi ki a terapeuta iránt a terápiás szituációban. Az 

áttétel tehát eredetileg másnak szóló, de a terapeutával való viszonyban megjelenő érzelem, viselkedésmód. A 
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páciens részéről az áttételes folyamat nem tudatos módon zajlik. Az érzelmek minőségét tekintve az áttételek 

egyaránt lehetnek negatívak (gyűlölet) vagy pozitívak (szeretet, idealizálás). 

Áttételes neurózis: az áttételek megjelenésével a terápia aktuális helyzetében a konfliktusosan rögzült 

gyermekkori viszonyulásmód ismétlődik meg. A tünetekben rögzült konfliktusok interperszonális zavarrá 

alakulnak a terapeutával való kapcsolatban, és így átdolgozhatók. 

Viszontáttétel: a terapeuta áttétele a beteg iránt. A beteg is hat a terapeutára, belőle is előhív olyan tudattalan 

viselkedésmódokat, érzelmeket, melyek a terapeuta életében jelentős személyekhez kapcsolódtak. A 

pszichoterápiás képzés egyik fő mozzanata a terapeuta saját áttételeinek felismerése, hogy azok ne okozzanak 

zavart a terápiás kapcsolatban. 

11.3.4. 3.4. A terápiás hatás alapvető technikái 

Az alábbiakban néhány alapvető technikát mutatunk be röviden, melyek tudatos alkalmazása a kommunikáció 

hatékonyságát növeli. Önmagukban nem pszichoterápiák, de nem specifikus alapelemekként használjuk őket a 

pszichoterápiás eljárásokban is. 

Ventilláció („kibeszélés”) 

Az élmény, a konfliktus feszültsége a kimondással, elbeszéléssel csökken. A terapeuta kibontó, biztató 

kérdésekkel segíti a pácienst érzelmei kifejezésében. A ventilláció eredményeképpen az indulatok töltésének 

csökkenésével oldódik az affektív és kognitív beszűkültség, a páciens megnyugszik. A beszűkültség oldódásával 

helyreállnak a realitásnak megfelelő arányok (az addig mindent betöltő probléma elnyeri valóságos 

jelentőségét). A páciens kész észrevenni a megoldási, cselekvési alternatívákat a szituációban, ami elindítja a 

probléma megoldásának, feldolgozásának útján. Ha szükséges, a terapeuta újra és újra elmondatja a beteggel 

élményét, mindaddig, amíg fel nem oldódnak a betegben levő feszültségek. 

A ventilláció technikájának írásbeli alkalmazására hatékony terápiás eljárás is épül (írásbeli érzelemfeltárás; 

Pennebaker). 

Szuggesztió („ráhatás”) 

Pszichogén tünetek megszüntethetők, illetve érzetek, képzetek, ösztönzések közvetlenül átvihetők szóbeli 

utasítással. „Rövidesen múlik a fájdalma”, „Vegye be a tablettát, hamarosan enyhül a tünet.” A szuggesztió 

hatásmechanizmusa a beteg regresszióján, orvostól való dependenciáján, illetve az orvos omnipotenciájába 

vetett hitén alapul. Regresszív, érzelmileg hangsúlyos állapotban a kritikai megítélés, realitásvizsgálat kevésbé 

működik, a beteg elfogadja az orvos közlését. A szuggesztió formái: direkt közlés; indirekt instrukció (pl. 

tabletta bevételéhez kötött); illetve lárvált, ahol a kommunikáció látens szintjén jelenik meg a szuggesztív 

ösztönzés. 

Perszuázió („rábeszélés”, „meggyőzés”) 

A terapeuta megmagyarázza a betegnek tüneteit, viselkedését, elfogadtatja vele állapotát. Magyarázatában 

racionális elemeket és érzelmeket egyaránt felhasznál. A meggyőzés eredménye: a beteg megérti a tünetet, 

megnyugszik, a tünetek enyhülnek (pl. gyászreakció vegetatív tünetei). A perszuázió hatékony elem a 

viselkedésváltozás előkészítésében is, amikor a terapeuta a beteg motivációit erősíti. A meggyőzés 

hatásmechanizmusa: az orvos szakértő tekintély a helyzetben, a beteg részéről együttműködés szükséges. 

11.3.5. 3.5. Személyközpontú terápia, a segítő beszélgetés 

Carl Rogers személyközpontú (korábban kliensközpontúnak nevezte) pszichoterápiás megközelítésében a 

beteget helyezte a terápia vagy a segítő beszélgetés fókuszába. Rogers szerint az egészséges személy – ideális 

esetben – képes teljes értékű funkcionálásra, megvan benne a fejlődés és változás lehetősége, a terapeuta 

feladata, hogy elősegítse ezt a folyamatot. A változás lényegében nem más, mint a beteg én-koncepciójának, 

önismeretének vagy személyes kongruenciájának fejlődése. Rogers szerint a lelki zavarok (illetve a 

pszichopatológia) oka az egyén inkongruenciája. (Azaz, a fejlődés során nem reális önképet alakított ki magáról 

a kliens.) Az inkongruens személyekre jellemző a védekező magatartás és a nyitottság hiánya életük élményei 

iránt; funkcionálásuk nem ideális. Énképüket jelentős erőfeszítéssel tartják fenn. A személyközpontú segítő 

beszélgetés technikája hatékony eszköz lehet a háziorvos vagy klinikus kezében a betegvezetés, gondozás során. 

A segítő beszélgetés alapelvei 
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empátia 

feltétel nélküli elfogadás 

hitelesség (kongruencia) 

A segítő beszélgetés feltételei és módszere 

barátságos környezet, kényelem 

a beteg érzelmeinek megértése (nem verbális viselkedésének dekódolása) 

konstruktív kezdés, nyitott kérdések, lazán definiált szituáció 

aktív hallgatás, segítő kommunikáció: érzelmek kifejezésének elősegítése, ventilláció, visszajelzések az érzelmi 

állapot és a probléma megértéséről 

támogatás, biztatás, pozitív visszajelzések 

alternatívák felvetése, megoldáskeresés (non-direktív módon) 

összefoglalás, jövőre irányuló tervek, lezárás 

A segítő beszélgetés a beteg élményeire épül, segíti a problémák felismerését és megértését. A visszajelzések, 

tükrözés lehetővé teszik a beteg számára érzelmeinek felismerését és tudatosulását, önismeretének javulását. Az 

alternatívák keresésével megküzdési készségeit fejleszti. A páciens jó megoldásait, adekvát viselkedését 

pozitívan erősíti meg a terapeuta. A közeljövőt tekintve elővételezni tudják a várható nehézségeket és 

megkereshetik a hatékony megküzdés módjait. 

11.3.6. 3.6. Pszichoterápiás módszerek 

Az alábbiakban a nagyobb pszichoterápiás irányzatok legfőbb jellemzőit mutatjuk be. Bővebb kifejtést ez a 

fejezet nem tesz lehetővé, de az érdeklődő részletes leírásokat találhat a pszichoterápiás tankönyvekben, 

beleértve az egyes pszichoterápiák indikációs kérdéseit is. 

Pszichoanalitikus, pszichodinamikus terápiák 

Alapjuk a Freud által kidolgozott pszichoanalízis. A pszichológiai zavarokat az élet során átélt, de nem 

megoldott érzelmi konfliktusok okozzák. Az érzelmi feszültségük miatt elviselhetetlen konfliktusok (vagy más 

késztetések) a tudatból kiszorulnak az elfojtás és más védekező mechanizmusok segítségével. Feszültségük 

azonban, tünetek vagy szorongás formájában a felszínre tör. Az egyén számára tudatos megfigyeléssel nem 

ismerhetők fel az elfojtott tartalmak. A pszichoterápia indirekt módon, szabad asszociációk segítségével vagy az 

álmok értelmezésével, konkrétan vagy szimbolikus formában hívja elő a konfliktust, és teszi átdolgozhatóvá. 

Viselkedésterápiák 

Céljuk a maladaptív viselkedésminta megváltoztatása, nem kutatja a háttérben álló okokat. Elméleti alapját a 

tanuláselméletek adják, mely szerint a manifeszt viselkedés tanulási folyamat eredménye. A hibásan megtanult 

viselkedés lebontható, és adaptívabb formában újratanulható. 

Kognitív terápiák 

A kognitív funkciók – percepció, értékelés, gondolkodás – hibáinak korrekciója. A kognitív fejlődés során a 

gondolkodás szerveződésében (gondolkodási sémák) olyan hibák, torzítások alakulhatnak ki, melyek hamis 

énképhez, hibás percepcióhoz és maladaptív viselkedéshez vezetnek, következésképpen érzelmi zavarokat – 

szorongás, depresszió – okozhatnak. A kognitív terápia a hibás önismeret, torzító gondolkodási sablonok, 

diszfunkcionális attitűdök, negatív gondolkodás korrekcióját teszi lehetővé. 

Kognitív-viselkedésterápiák 

A két megközelítés a terápiás gyakorlat számos területén egybeforrt, elveiket és technikáikat együttesen 

alkalmazzák. 
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Hipnoterápiák, relaxációs, meditatív és imaginatív terápiák 

Közös vonásuk, hogy megváltozott tudatállapotok kiváltásával introspektív önmegfigyelést hoznak létre. A 

terápiás folyamat élményei elsődlegesen a páciens belső élményvilágából származnak, különleges 

élményminőségekként, konkrét vagy szimbolikus formában jelennek meg. A terápiás hatásmechanizmusban 

lényeges különbségek lehetnek az egyes módszerek között. 

Humanisztikus és egzisztenciális pszichoterápiák 

Az emberben rejlő fejlődési potenciálok kibontakozását, az önmegvalósító életet segítik elő. Lehetővé teszik a 

létezés kérdéseire egyéni válasz kidolgozását, a lét és a személyes sors elfogadását. 

Pár-, család- és rendszerterápiák 

Felfogásuk szerint a tünetet okozó pszichológiai zavar a rendszert alkotó személyek együttműködésében, 

kapcsolatában van. A terápia előterében a rendszer működési zavarai állnak. 

Csoport- és egyéni terápiák 

A legtöbb pszichoterápiás módszer egyénileg és csoportosan is alkalmazható. Az egyéni és csoportterápiák közti 

különbség a társas kontextusban van. Az egyéni terápiák a kétszemélyes (diádikus) kapcsolatokat modellezik 

(szülő-gyermek, férfi-nő viszony), a kétszemélyes viszonyban keletkezett zavarokat dolgozzák át. A 

csoportterápiák a tágabb társas tér, szociális környezet modelljei, ahol kevésbé intim viszonyban, de több 

emberrel kell együttműködni. Ennek megfelelően, az egyén lelki zavara a csoportban is úgy jelenik meg, ahogy 

a mindennapi társas közegében. 

11.3.7. 3.7. Kognitív terápia a háziorvosi gyakorlatban 

Befejezésként, a terápiás gyakorlat illusztrálására bemutatunk egy komplex kognitív-viselkedésterápiás 

intervenciót, mely az általános orvosi gyakorlatban is jól alkalmazható. 

A kognitív terápia alapelemeire épülő egyszerű, de hatékonyan alkalmazható szupportív módszereket 

kifejlesztettek a pszichoterapeuta képzettséggel nem rendelkező orvosok – elsősorban családorvosok – számára 

is. A módszert a betegvezetésben járatos, hatékonyan kommunikáló orvos könnyen megértheti és megtanulhatja. 

Betegét rendszerint már jól ismeri, korábban fennálló kapcsolatuk kellő stabilitást biztosíthat a támogató 

intervenció végigviteléhez, segíti a beteg erőforrásainak mobilizálását és együttműködésének fenntartását. Az 

intervenció a szokásos orvos-beteg kapcsolathoz képest intenzívebb érzelmeket kelthet a betegben és orvosában 

is. Ha ilyeneket tapasztalnak, vagy kapcsolatukban zavar jelentkezik, az orvos kérjen szupervíziót egy képzett 

terapeutától, vagy konzultáljon egy tapasztalt kollégájával. 

Az alábbiakban a depressziós betegek kognitív-viselkedésterápiájából kifejlesztett SPEAK módszert 

ismertetjük, mely olyan depressziós betegek esetében használható, akiknek ellátása és gondozása a háziorvosi 

praxisban is megvalósítható. Használata megfelelő keretet biztosít ahhoz is, hogy az orvos más edukatív 

módszert, életvezetési tanácsadást is alkalmazzon a megbeszélések során. 

Alkalmas ez a módszer arra is, hogy ne csak a depressziós, hanem a szorongó páciens, vagy akár az egészséges 

személy is használhassa önfejlesztésre, egészségének megőrzésére. A módszer felöleli a szorongásos-

depressziós zavarban szenvedő, vagy a nem beteg, de a hajszolt életvezetés miatt tartósan feszült egyénnél 

leginkább károsodott funkciókat. 

A módszer rövid elnevezése SPEAK. Betűszó, öt komponensből áll: Időbeosztás, Kellemes tevékenységek, 

Testmozgás, Asszertivitás, Pozitív gondolatok önmagáról. (A betűszó az angol kifejezések kezdőbetűiből áll: 

Schedule, Pleasurable activities, Exercise, Assertiveness és Kind thoughts about oneself.) 

1. Időbeosztás 

A depresszív állapotok a motiváltság jelentős csökkenésével és kimerültség-érzéssel, energiahiánnyal járnak. Az 

idő megfelelő strukturálása – időbeosztás készítése és annak betartása – ellensúlyozhatja a motivációs deficitet. 

Az orvos kérje meg betegét, hogy tervezze meg előre az időbeosztását és teendőit. Kezdetben a következő 

napot, majd az egész hetét is. Töltsön ki minden időt valamilyen programmal vagy tevékenységgel. A nap során 

kövesse az időbeosztást, akár tetszik neki, akár nem. Azt fogja tapasztalni, hogy tevékenységét egyre kevésbé a 

hangulata határozza meg, egyre könnyebben tud tervezni és terveit megvalósítani. 
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2. Kellemes tevékenységek 

Az örömérzés hiányának (anhedonia) és a visszavonódásnak az ellensúlyozásra kellemes tevékenységeket is 

tartalmazzon a beteg programja. Kezdetben a beteg nehezen él át valódi örömérzést, de a kellemes élmények a 

viselkedésváltozás többi elemét erősítik, és segítik a neurotranszmitter/neuroreceptor funkciók helyreállását is. 

A kellemes tevékenységekre hangolódást segíti, ha a beteget arra kérjük, gyűjtse össze a számára leginkább 

élvezetesnek talált tevékenységeket. 

3. Testmozgás, testedzés 

A fizikai aktivitás, testmozgás, sportolás fontos egészségvédő tényező. Rövid távon is javítja a hangulatot, 

hosszú távon preventív hatású a depresszióval szemben is. A testmozgás csökkenti a depresszióban gyakran 

tartósan feszült izomtónust, továbbá endorfinokat is felszabadíthat. A beteg lehetőleg naponta, vagy hetente több 

alkalommal mozogjon. 

4. Asszertivitás 

Az asszertivitás (önérvényesítés) kulcsfontosságú a depresszió javulásában. A depressziósok önértékelése 

gyakran alacsony, kételkednek saját ítéleteikben, nem merik vállalni véleményüket, emiatt nehezen tudnak 

asszertívek lenni. A betegnek úgy magyarázhatjuk el az asszertivitást, hogy az a másikkal való viszonyban a 

nyíltság egy formája, saját érzéseinek, szándékainak, véleményének vállalása. Bátorítsuk a beteget, hogy ezek 

kimondását próbálja ki különböző helyzetekben, majd figyelje meg az interperszonális szituáció kimenetelét, 

azaz, hogyan reagálnak mások a közléseire. Az asszertív viselkedés oldhatja és elvezetheti a feszültséget, míg a 

gátolt, ki nem fejezett érzelmek kimerítik az energiáit. A hétköznapi életben az egyik legnehezebben 

megvalósítható asszertív viselkedés a nemet mondás a másik kívánságára. 

5. Pozitív gondolatok önmagáról 

A depressziós beteg számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy pozitívan gondolkodjon önmagáról. Ha 

megfigyelik gondolataikat, rájöhetnek, hogy azok önbüntető természetűek, egyoldalúan negatívak, és gyakran 

automatikusan jelennek meg különféle helyzetekben. A beteget arra kell rávezetni, hogy azonnal tudatosuljon 

benne, amikor egy visszatérő negatív gondolat jelenik meg. Feladata, hogy a negatív gondolatokat pozitívakkal 

helyettesítse. Meg kell tanítani a beteget, hogy az egyes szituációkban jelentkező érzéseit, az érzéseket kiváltó 

eseményeket, és a velük összefüggő hiedelmeit tudatosan tekintse át. Mérlegelje, hogy hiedelmei, 

következtetései nem irracionálisak-e, bizonyítja-e valami a helytállóságukat. Ha következtetéseit át tudja 

értékelni, beláthatja, hogy a helyzetben átélt érzelmei téves elgondoláson alapultak. A gondolatok (és a 

hátterükben álló érzelmek) átformálásához egy negatív gondolat ellensúlyozására három pozitívat kell találnia. 

A gondolatelemzés menetét az 5. ábra mutatja be. 

7.53. ábra - 1. animáció (5. ábra): A gondolatelemzés sémája. (Forrás:Feldman, M. D., 

Christensen, J. F.: Behavioral Medicine in Primary Care. Appleton & Lange, Stamford, 

Connecticut, 1997.) 
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11.3.8. Tesztkérdések 

Többszörös választás 

A = 1., 2. és 3. válasz helyes 

B = 1. és 3. válasz helyes 

C = 2. és 4. válasz helyes 

D = csak a 4. válasz helyes 

E = mind a 4 válasz helyes 

A stresszkezelés módszerei 

asszertivitás tréning 

Bálint csoport 

kognitív átértékelés 

személyközpontú terápia 

A relaxáció jelenségei közé tartozik 

izomtónus és vegetatív funkciók szabályozása 

introspekció 

érzelmi válaszkészség intenzitásának csökkentése 

aktív koncentráció fokozódása 

Progresszív izomrelaxáció jellemzői 

élettani alapja az izomtónus és pszichotónus kapcsolata 

az izomtónus percepcióját javítja 
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csökkenti a vegetatív idegrendszer aktivációját 

a stresszválaszt nem befolyásolja 

Az autogén tréningre igaz állítások 

empirikus gyökerei az orvosi hipnózisból erednek 

testi és mentális önszabályozó folyamat 

a gyakorló belső szándékképzete vezérli 

kondicionálással készséggé tehető 

Az autogén tréning végzésének feltételei 

színes belső képek felidézése 

szenzoros ingerdepriváció 

aktív koncentráció 

testhelyzeti nyugalom 

Az autogén tréning alkalmazási lehetőségei 

vizsgaszorongás 

fájdalom enyhítése 

önismeret, önfejlesztés 

esszenciális hipertónia csökkentése 

A viselkedésváltoztatás transzteoretikus modelljének jellemzői 

jól meghatározható szakaszokon keresztül zajlik 

magában foglalja a főbb személyiséglélektani modelleket 

az egyén motivációján alapul 

pontosan meghatározott instrukciókat kell követnie a páciensnek 

A viselkedésváltoztatás előkészületi szakaszának jellemzői 

időpont kitűzése 

módszer választása 

tervek megosztása a környezettel 

kételkedés önmagában 

A viselkedésváltoztatás fenntartás szakaszának jellemzői 

önkontroll, tudatos odafigyelés 

kisebb engedményeket adhat önmagának 

önbizalma csökkenhet: „meddig tudom fenntartani…?” 

jelentős frusztrációkkal már nem kell számolnia 
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Orvosi intervenciók a viselkedésváltoztatás segítése során 

félelem felkeltése a betegben, pl. a rákkal járó szenvedések részletezése 

visszaesés esetén szembesítse a beteget akaratgyengeségével 

hivatkozzon a beteg morális kötelességeire 

a konzultáció során elővételezze a lehetséges nehézségeket 

A motivációs interjú kapcsolati jellemzői 

az orvos kínáljon fel megoldási alternatívákat 

az orvos mutasson rá a beteg ambivalenciájára 

az orvos racionális érvekkel vegye rá a beteget érzelmeinek megváltoztatására 

a közvetlen meggyőzés nem hatékony 

A pszichoterápiák általános jellemzői 

anamnézis, diagnosztika és indikáció előzi meg 

a beteg tüneteinek megértése a terapeuta emberismeretén alapul 

célja az élményfeldolgozás 

módszereit a terapeuta intuitíven alkalmazza 

Az áttétel sajátosságai 

nem a terápiás helyzet történéseiből származó érzelmek, reakciók 

érzelmi konfliktusokat fejez ki 

jelentős személyekhez fűződő érzések megjelenése a terápiában 

irrealitását meg kell magyarázni a betegnek 

A segítő beszélgetés alapelvei és céljai 

mindenkiben megvan a fejlődés és változás képessége 

gyerekkori konfliktusok feltárásán alapul 

célja reálisabb önkép kidolgozása 

gondolkodás hibás sémáinak átdolgozása 

A terapeuta szerepe a segítő beszélgetés során 

a beteg múltjának feltárása 

alternatívák keresésének segítése 

a beteg konfrontálása negatív tulajdonságaival 

a beteg viselkedésének tükrözése 
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12. 7.l. Egészséggel kapcsolatos életminőség. – 
Tiringer István [Szakmai lektor: Szabó-Bartha Anett] 

Az életminőség fogalom a szociális tudományokban először a múlt század 40-es, 50-es éveiben jelent meg. Az 

első leírások az életminőséget az objektív élethelyzet és annak szubjektív értékelése közötti kongruencia 

mutatójaként értelmezték, amely az elvárások és a tényleges élethelyzet összehasonlítását tükrözi. 

A medicinában az életminőségi szempontok megjelenését az Egészségügyi Világszervezet 1946-os 

egészségdefiníciója alapozta meg, mely a biológiai tényezők mellett az egészség pszichoszociális dimenzióira is 

nagy hangsúlyt helyezett. Az életminőség jelentőségének növekedése összefüggésben van a krónikus 

betegségek gyakorivá válásával és a fejlett társadalmak átlagéletkorának jelentős növekedésével is. Az 

életminőséggel foglalkozó első orvosi közlemények a múlt század 60-as éveinek végén jelentek meg. A 

betegségek vonatkozásokban a hangsúlyok eltolódtak, amit mutat az általánosan használt „egészséggel 

kapcsolatos életminőség” (health related quality of life) fogalom is. A vizsgálatok fókuszába a különböző 

krónikus betegségben szenvedő, funkcióhanyatlást, rokkantságot átélő emberek állapotának átfogó értékelése 

került. 

A 80-as évektől az életminőség fogalma általánosan elterjedt a medicinában és fontos kutatási területté fejlődött. 

Orvosi szempontból gyakran megfogalmazódik az életminőség-kutatásokkal szembeni kritika, hogy olyasmit 

vizsgálnak, ami mindig is az orvoslás legfontosabb törekvései közé tartozott. Ez a kritika részben jogos, de az 

életminőség-kutatások vitathatatlan érdeme, hogy a betegek jóllétének objektívebb és empirikusan kutatható 

modelljeit dolgozták ki, s a betegségek életminőségi vonatkozásairól a korábbiaknál árnyaltabb és megbízhatóbb 

képet nyújtanak. 

A múlt század 70-es éveiben az életminőség orvosi vonatkozásaival kapcsolatban még elsősorban elméleti-

filozófiai viták zajlottak: hogyan határozható meg az életminőség? hogyan mérhető? A 80-as évektől az 

alapvető elméleti viták elcsendesültek, s előtérbe kerültek az életminőség mérésével, operacionalizációjával és a 

mérőeszközök pszichometriai jellemzésével kapcsolatos vizsgálatok. Annak ellenére, hogy a mai napig nem 

rendelkezünk általánosan elfogadott életminőség-elmélettel, a fontosabb betegségek esetében megszaporodtak a 

különböző életminőség-vizsgáló eszközök, többnyire önkitöltő kérdőívek. A 90-es évektől már az életminőség-

vizsgáló módszerek klinikai alkalmazása került előtérbe, pl. kohorsz-vizsgálatok, s a különböző terápiás 

módszereket értékelő, összehasonlító vizsgálatok keretében. 

Az elmúlt három évtizedben sok tízezer publikáció született az életminőség témájában. A téma iránti 

robbanásszerűen megnőtt érdeklődés hátterében több tényező valószínűsíthető: 

világszerte problémává vált az egészségügyi költségek csökkentésének kényszere, ami szükségessé tette a 

különböző terápiás módszerek átfogó értékelését. Míg korábban kizárólag objektív biológiai változók alapján 

ítélték meg a gyógyítás kimenetelét, napjainkban az értékelésben egyre inkább szubjektívebb („puhább”) 

pszichoszociális szempontok is szerepet kapnak. A gyógyítás eredményességének kritériumaként gyakran 

használják az angol nyelvből vett 5 D-t: death (az átlagos túlélési idő változása), disease (a tünetek 

mértékének változása), disability (a betegek funkcióképességének változása), discomfort (a közérzet 

változása), dissatisfaction (a betegek elégedettségének változása). Az életminőség vizsgálatával többnyire az 

utóbbi három vonatkozásról kapunk adatokat: arról, hogy a betegek hogyan élik meg működési képességüket, 

milyen a közérzetük, s összességében mennyire elégedettek életükkel. 

kétely fogalmazódtak meg a biológiai paraméterekre leszűkítő eredményesség-kutatásokkal szemben, 

elsősorban a krónikus és daganatos betegségekkel összefüggésben. Az onkológiai terápiás lehetőségek 

tekintetében jelentős fejlődés történt az elmúlt évtizedekben. Több rákos betegség esetében lényegesen 
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megnőtt az átlagos túlélési idő, de emellett az is fontos kérdéssé vált, hogy a betegek mekkora – 

életminőségben mérhető – árat fizetnek életük meghosszabbításáért, s milyen a kezeléssel nyert életidő 

minősége; 

a páciensek jogainak előtérbe kerülésével egyre több kritika éri az olyan módszereket, melyek a technikailag 

megvalósíthatóság mellett kevéssé veszik tekintetbe a kezelés pszichoszociális következményeit (gondoljunk a 

rákos betegek növekvő csoportjára, akik „tudománytalan”, „alternatív” kezelési módszereket keresnek). 

Napjainkban a legtöbb vizsgálat olyan betegségekre vonatkozik, melyekben magas a halálozási arány (pl. 

krónikus vesebetegségek), melyekben súlyos szomatikus krízisek fordulnak elő (pl. gyulladásos bélbetegségek), 

illetve amelyek kezelése nagy értékű erőforrásokat igényel (pl. szervtranszplantációs kezelések). Életminőségi 

szempontból kiemelten fontos klinikai terület az onkológia, a sebészet, a kardiológia és a pszichiátria. 

12.1. 1. Az életminőség meghatározásai 

12.1.1. 1.1. Általános életminőség 

Az életminőség meghatározásával és elméleti modellezésével foglalkozó szakirodalomban meglepően kevés 

teoretikus megközelítést találhatunk. Ez annál inkább elgondolkodtató, mivel a fogalmat a szakirodalom széles 

körben használja, és hasonló konstruktumokkal – mint pl. a boldogság, a jóllét és az elégedettség – sokkal több 

elmélet foglalkozik. 

Egyes kutatók úgy látják, nincs ellentmondás az életminőség koncepció elméleti megalapozatlansága és a 

fogalom népszerűsége között, mivel annak elterjedése éppen tartalmi meghatározatlanságával függ össze. Sokan 

úgy gondolják, hogy az életminőség általános fogalmára nagy szükség van az értékek pluralizmusát képviselő 

társadalmunkban. Ha abból indulunk ki, hogy mindenki a saját szempontjai alapján képes leginkább boldog 

lenni, nem meglepő, hogy az emberek életük minőségét is nagy különböző szempontok szerint értékelik. Több 

szerző megkérdőjelezi, hogy egyáltalán meghatározható és mérhető-e az életminőség. 

Az életminőség alapvető koncepcióira jellemző, hogy az életminőség mérésével kapcsolatban is nagyon 

különböző álláspontot képviselnek, és eltérő módszereket alkalmaznak: 

Az individuális életminőségre összpontosító modellek abból indulnak ki, hogy az életminőség csak egyéni 

szinten határozható meg. Az életminőség szempontjából lényeges dimenziók és azok jelentősége 

személyenként nagyon eltérő, ezért az életminőséget csak azáltal lehet leírni, hogy pl. az egyén milyen 

mértékben képes céljait elérni, illetve hogyan viszonyul egymáshoz a tényleges és az elvárt életminőség, 

valamint az aktuális és ideális állapot. Az individuális életminőség kvalitatív módszerekkel vizsgálható, 

melyek a medicinában kevéssé elterjedtek. A megközelítés fő előnye, hogy pontos képet kapunk arról, 

egyénileg mely tényezőkkel függ leginkább össze az adott ember életminősége. Hátrány ugyanakkor, hogy az 

egyéni viszonyítási pontok miatt az ilyen vizsgálatok eredményei kevésbé összehasonlíthatók. 

Egy másik nézőpont azt képviseli, hogy az életminőség implicit konstruktum, amely sem egyéni, sem általános 

szinten nem mérhető közvetlen rákérdezéssel. Az életminőséget csak közvetett módon, a páciens preferenciái 

alapján mérhetjük. Az életminőség preferenciák alapján történő mérését haszonelvű meghatározásnak 

nevezik. A megközelítés jól alkalmazható egészséggazdasági elemzésekben, mivel a különböző vizsgálatok 

eredményei jól összevethetők egymással. Hátrány ugyanakkor, hogy a kapott kvantitatív mutató nem sokat 

árul el annak minőségi értékéről. 

A pragmatikus modellek pedig abból indulnak ki, hogy az életminőség néhány általános – az egyéni szinten 

túlmutató – dimenzió alapján írható le, pl. a testi, pszichológiai és a szociális állapot szubjektív értékeléseként. 

Az ily módon operacionálisan meghatározott életminőség az egészségi állapot szubjektív megélését tükrözi. 

Ezt a koncepciót követi az életminőség-kutatások többsége, kevésbé elméleti, mint inkább praktikus 

megfontolások alapján. 

Általános egyetértés van abban a tekintetben, hogy az életminőséget – amennyiben lehetséges – az érintett 

személytől kapott információk alapján kell megítélni. Az életminőség-kutatásokban a betegektől nyert 

információkat előnyben részesítik a külső megítélő – pl. az orvos, az ápoló vagy a családtag – értékelésével 

szemben. 

12.1.2. 1.2. Az egészséggel kapcsolatos életminőség 
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Az egészséggel kapcsolatos életminőség az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban vizsgált kimeneti változó a 

klinikai kutatásokban. Az egészség és betegség kontextusában használt életminőség-fogalomnak is több 

meghatározása lehetséges. Vannak, akik szerint az egészséggel kapcsolatos életminőség úgy definiálható, mint a 

beteg által szubjektíve megélt működési szint, amit a betegségével és annak kezelésével hoz összefüggésbe. 

Bullinger és mtsai. (2000) szerint az egészséggel kapcsolatos életminőség látens konstruktum, mely a jóllét és a 

cselekvőképesség pszichés, szociális és szomatikus dimenzióit írja le, s amely a beteg emberek mindennapi 

tapasztalatát tükrözi. Ebben különösen jelentősek azok a szempontok, melyek rövidebb-hosszabb távon 

változhatnak. 

Az életminőség általános meghatározásával szemben, az egészséggel kapcsolatos életminőség vonatkozásában 

nem foglalkozunk azon tényezőkkel, melyeket a betegség és a kezelés nem befolyásol (pl. politikai szabadság, 

lakáskörülmények, jövedelem). Ezen szempontoktól eltekintve nincs jelentős különbség az életminőség 

általános meghatározásához képest, annak ellenére, hogy az életminőség alapvetően mást jelent egy beteg, mint 

egy egészséges ember számára. 

12.2. 2. Az életminőségkutatás elméleti alapjai 

12.2.1. 2.1. Az operacionális modell 

A klinikai kutatásokban leggyakrabban az operacionális életminőség-modellt használják. Ezért ennek a 

modellnek az elméleti alapjait, és példaként egy nemzetközileg gyakran használt mérőeszközét részletesebben 

mutatjuk be. Az utóbbi időkig az egészség kontextusában az „életminőséget” és az „egészséggel kapcsolatos 

életminőséget” gyakran szinonimákként használták. 

Elméleti alapok. A modell alapfeltevése, hogy az életminőséget általában néhány alapvető közös dimenzió 

alapján jó közelítéssel meg tudjuk határozni. A legtöbb szerző egyetért abban, hogy az egészséggel kapcsolatos 

életminőség leírása során testi, pszichés valamint szociális szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket 

időnként a testi funkcióképesség dimenziójával egészítenek még ki. Az életminőség további területeinek 

tekinthetők még a szexualitás, a testkép és az anyagi helyzet is. A modell alapján kidolgozott legfontosabb 

kérdőíveket számos nyelvre lefordították, pszichometriailag tesztelték és számtalan klinikai vizsgálatban 

alkalmazták. Néhány újabb életminőség-kérdőív gazdasági és spirituális szempontokat is figyelembe vesz. 

Az alapvető dimenziók száma és operacionalizációja szerzőnként jelentős különbségeket mutat. A különböző 

életminőségi területekről jó áttekintést ad Küchler modellje. 

7.18. táblázat - 1. táblázat: Az életminőség alapvető dimenziói (Küchler, Bullinger 2000) 
 

Dimenzió Életminőségi szempontok 

Testi szint Funkcionális státusz, általános testi panaszok, betegségtünetek, 

terápiás mellékhatások, fájdalom 

Pszichés szint Alkalmazkodási készség, percepciós sémák, érzelmi állapot, 

kognitív képességek, motiváció, kommunikatív készségek 

Interperszonális szint A fontos kapcsolatok szubjektív megélése, a kapcsolatkészség 

szubjektív értékelése, a kapcsolati hálózat megélése 

Szocioökonómiai szint A munka és teljesítmény, az anyagi helyzet, lakáskörülmények, 

szabadidős lehetőségek értékelése 

Spirituális szint Vallásosság, az élet értelmének megélése, morális értékek 

Az utóbbi évtizedekben az Egészségügyi Világszervezet jelentős erőfeszítéseket tett az életminőség komplexebb 

operacionalizációja és kultúrák közötti összehasonlíthatósága érdekében. Az Egészségügyi Világszervezet 

életminőség-munkacsoportjának meghatározása szerint: „Az életminőség az egyén észlelete az életben elfoglalt 

helyzetéről, ahogyan azt életterének kultúrája, értékrendszere, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és 

kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult módon magában foglalja az egyén 

fizikai egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint 

a környezet meghatározó tényezőihez fűződő viszonyát” (World Health Organization, 1997; idézi Kullmann, 

2010). 
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Mérőeszközök. Szemléltetésként a világszerte egyik leggyakrabban használt mérőeszközt, az SF-36 kérdőívet 

mutatjuk be. 

Az SF-36 generikus életminőség-kérdőív, általános dimenziói alkalmassá teszik a különböző betegségek esetén 

történő alkalmazásra, ezáltal azok életminőségi mutatói összehasonlíthatók egymással. A kérdőív 8 skálája két 

fölérendelt (testi illetve lelki) dimenzióhoz rendelhető hozzá. 

A testi egészség skálái: 

Testi funkció, erőnlét (10 tétel), pl. mennyire korlátozza betegsége megerőltető fizikai tevékenységekben, vagy 

hétköznapi feladataiban 

Testi szerepfunkció (4 tétel), a testi problémákból adódó mindennapi szerepekben történő korlátozottság, pl. 

bizonyos feladatokat nem tud elvégezni, vagy csak nehézségek árán 

Testi fájdalom (2 tétel), mennyire erősek a fájdalmai, s mennyire korlátozzák napi tevékenységét 

Általános egészség (5 tétel), a szubjektíve megélt testi egészség 

A lelki egészség skálái: 

Vitalitás (4 tétel), milyen gyakran érzi magát energikusnak vagy fáradékonynak 

Szociális funkció (2 tétel), milyen gyakran és mértékben befolyásolja testi-lelki állapota kapcsolatait 

Érzelmi szerepfunkció (3 tétel): a lelki problémákból adódó mindennapi szerepekben történő korlátozottság, pl. 

bizonyos feladatokat nem tud elvégezni, vagy csak nehézségek árán 

A pszichés jóllétet leíró Lelki egészség skála (5 tétel), pl. milyen gyakran érzi magát idegesnek, nyugodtnak, 

szomorúnak, boldognak. 

Az SF-36 kérdőív skáláit transzformált alakban használják, ahol a 0 érték az elképzelhető legrosszabb, a 100 a 

legjobb életminőséget mutatja. A két fölérendelt skálát (testi illetve lelki egészség) standardizált formában 

alkalmazzák.1 (Az operacionális modellben használt egyéb kérdőívekről alább egy önálló alfejezetben 

olvashatnak.) 

12.2.2. 2.2. Az individuális modell 

A hagyományos, operacionálisan meghatározott életminőséggel szemben jogos kritikaként merül fel, hogy az 

egyén szempontjait csak korlátozottan tükrözi, valamint hogy az individuális esetekben az egészséggel 

kapcsolatos problémáknak nagyon eltérő jelentősége lehet. A leggyakrabban használt életminőség kérdőívekben 

előre meghatározott problémaköröket vizsgálnak, előre megadott válaszlehetőségek alapján. Az egészséggel 

kapcsolatos problémák egyéni jelentőségének vizsgálatára ugyanakkor individualizált mérőeszközöket is 

kidolgoztak, melyek lehetővé teszik a problémás életterületek egyéni meghatározását, valamint ezen dimenziók 

jelentőségének az egyéni súlyozását. 

Elméleti alapfeltevések. Az életminőség egy olyan individuális mutató, melyet különböző személyek 

összehasonlításában nem igen használhatunk, mert egyénenként más és más életterületekre vonatkozik. Az 

individuális felfogás képviselői abból indulnak ki, hogy az életminőség és annak változása csak individuális 

vonatkoztatási keretben írható le. Több személy életminőségének absztrakciója csak egy olyan életminőség-

meghatározás alapján lehetséges, mely az elérni vágyott egyéni célok és megtapasztalt megvalósulásuk 

különbségén alapul. A kvantitatív vizsgálatokban az egyéni egészségi állapot elvárt és tényleges értékének 

különbségét veszik figyelembe. 

Mérőeszközök. Az életminőség individuális felfogásában olyan eszközöket dolgoztak ki, melyek segítségével a 

betegek maguk határozzák meg életük fontos területeit, és az azok vonatkozásában megélt változásokat. 

12.2.3. 2.3. A haszonelvű modell 

                                                           
1A standardizált forma azt jelenti, hogy a 8 skála értékeit az Egyesült Államok normapopulációjában meghatározott skála-átlagokhoz 

viszonyítják, majd a 8 skálához megadott „testi” illetve „lelki” regressziós együtthatók segítségével számolják ki a két fölérendelt dimenzió 
összesített értékeit (melyek a normavizsgálat során 50 pont átlagú és 10 pont szórású skálák voltak). 
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Az életminőség haszonelvű megközelítésben történő mérését elsősorban egészséggazdasági értékelésekben 

használják. A kezelés szubjektív hasznosságát hasonlítják össze annak költségeivel, amit költség-haszonérték 

elemzésnek neveznek. Az egészségi állapotváltozás szubjektív értékének és az erre eső költségeknek a 

szembeállíthatósága érdekében az életminőséget ebben az esetben egyetlen mennyiségi mutatóra redukálják – 

egydimenziós életminőségként fogják fel. Az egészségi állapot „haszonértéke” az egészségi állapot szubjektív 

értékelése, amely az optimális egészségi állapot esetében = 1, halál esetén pedig = 0. Az elemzésben a 

haszonérték mellett figyelembe veszik azt az időtartamot is, amíg az adott állapot fennáll. A haszonérték és az 

időtartam alapján számolják ki az időegységre vetített haszonértéket. Grafikus ábrázolás során az időtengely 

fölé megrajzolják a haszonérték-görbével határolt felületet, amelyet minőségi életévekként (QALY, quality 

adjusted life years) értelmeznek. Ezzel a módszerrel összehasonlítható a különböző terápiás intervenciók 

haszna: meghatározható egy adott kezelési mód „QALY költsége”, hogy mekkora költsége van egy minőségi 

életév nyereségnek (lásd az 1. ábra). A kapott értéket pedig összehasonlíthatják más terápiás formák költségével. 

7.54. ábra - 1. ábra: Az életminőség költség-haszonérték elemzése 

 

Elméleti alapok. Az életminőség költség-haszonérték elemzésekor abból indulnak ki, hogy az életminőséget 

közvetve, a betegek preferenciái alapján vizsgálhatjuk. Ennek során a vizsgált személy saját maga ítéli meg a 

kezelése eredményét az egészségi állapottal kapcsolatos előre megadott helyzetek segítségével. 

Mérési módszerek. Az életminőség preferencia alapú mérésének egyik példája az idő csere-alku módszer, 

melyben a vizsgált személy két alternatíva közül választhat: meghatározott ideig (pl. élete végéig) krónikus 

betegségének jelen állapotában marad, vagy választhatja azt is, hogy rövidebb ideig teljesen egészségesen él, 

majd meghal – tehát el kell fogadnia, hogy élete megrövidül. Minél több korlátozottságot és szenvedést okoz 

betegsége, s minél rosszabb az életminősége, annál valószínűbb, hogy az alku során több életévét feláldozná az 

egészsége és jó életminősége érdekében. Viszont olyan krónikus betegségek esetén, ahol az életminőségben 

nincs lényeges hanyatlás, nem valószínű az egészségükért cserében elfogadnák életük megrövidülését. Hasonló 

módszer az ún. standard játszma, ahol a beteg két helyzet közül választhat: biztosan megmarad a jelen egészségi 

állapotában, vagy egy orvosi beavatkozás révén teljesen meggyógyulhat, de egy meghatározott kockázattal, 

hogy a beavatkozást nem éli túl. A beteg preferenciáját ebben a választási helyzetben is az fogja meghatározni, 

hogy mennyire rossznak, elfogadhatónak vagy jónak éli meg aktuális életminőségét. 

12.3. 3. Az életminőség mérése az operacionális modellben, a 
kérdőívek főbb csoportjai 
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Az életminőség alapvetően nem mérhető nehezebben mint más pszichológiai konstruktumok, pl. az 

intelligencia. Egy életminőség-kérdőív kidolgozása hosszú évekig tartó folyamat, melynek ismételt empirikus 

tesztelések is részét képezik. A fejlesztési folyamat eredménye egy kérdéssor, előre meghatározott 

válaszlehetőségekkel, valamint a kérdőív kitöltésének instrukciójával (amely pl. meghatározza, hogy a 

kitöltésnek mely időintervallumon kell alapulnia). A kérdőívek minőségét pszichometriai kritériumok alapján 

ítéljük meg. Ide tartozik a kérdőív objektivitása (a módszer különböző alkalmazói ugyanúgy ítélnék meg a 

vizsgálat eredményét), megbízhatósága (reliábilitása, a mérés pontossága: ha a kérdőívet kétszer egymás után 

tölti ki a vizsgált személy, az eredményeknek egyezniük kell), érvényessége (validitása: annak empirikus 

alátámasztása, hogy a kérdések valóban az életminőséget és nem valamilyen hasonló konstruktumot mérnek), a 

változásokkal szembeni érzékenysége (szenzitivitása: az életminőség reális változásai tükröződnek a kérdőív 

eredményeiben). 

Az elmúlt évtizedekben számos életminőség-kérdőív terjedt el a klinikai kutatásokban, melyek a betegségekkel 

összefüggő életminőségi változásokat különböző szempontokból vizsgálják. Az egészséggel kapcsolatos 

életminőség mérésére alkalmazott kérdőíveknek alapvetően két csoportját különböztethetjük meg. 

Az általános (generikus) kérdőíveket, melyek az emberek többsége számára szubjektíve fontos dimenziókat 

vizsgálják egy adott betegség kapcsán (testi korlátozottság, teljesítőképesség, pszichés és szociális jóllét); a 

generikus eszközök további két altípusát különböztetjük meg aszerint, hogy a skálák egy életminőségi profilt 

adnak (ilyen pl. a fentebb ismertetett SF-36 kérdőív is), vagy a skálapontszámok alapján egy összesített 

életminőségi mutató kiszámítását is lehetővé teszik (pl. az EuroQol kérdőív). 

A generikus kérdőívek előnye, hogy segítségükkel a különböző betegcsoportok életminősége 

összehasonlítható egymással, s a kontrasztok segítségével jobban megérthető a betegségek néhány jellegzetes 

vonása. Hátrányuk, hogy nem eléggé érzékenyek egy-egy betegség specifikus életminőségi szempontjaira. 

A betegségspecifikus kérdőívek egy adott betegség fontos jellegzetes problémáit vizsgálják. Érzékenyebbek a 

generikus kérdőíveknél, árnyaltabb képet festenek a betegek helyzetéről és megbízhatóbban mutatják az 

életminőség változásait a lefolyás vagy a kezelés során. A betegségspecifikus kérdőívek közül az egyik 

legismertebb az onkológiai vizsgálatokban használt EORTC QLQ-30, melyhez az egyes rákbetegségek 

specifikus szempontjait vizsgáló modulokat is kidolgoztak. A kardiológiai területen az elmúlt évek 

legelterjedtebben használt kérdőíve a MacNew kérdőív, melynek magyar nyelvű validálása is megtörtént 

(Bakay 2011). 

A specifikus kérdőívek sok előnye mellett hátrányt jelent, hogy az adott betegcsoport életminőségéről kapott 

képünk nem vagy csak korlátozottan hasonlítható össze más csoportokéval. 

Napjaink életminőség-kutatásai gyakran generikus és specifikus kérdőíveket is használnak. 

Az életminőség a különböző korcsoportokba tartozó beteg gyerekek esetében is vizsgálható (pl. a széles körben 

használt Kidscreen kérdőív-csomag gyerekek és serdülök életminőségének vizsgálatára használható). Gyerekek 

vizsgálatakor általában a szülői információkat is figyelembe veszik. 

12.4. 4. Az egészséggel kapcsolatos életminőség szintjei és azok 
háttértényezői 

Bár az egészséggel kapcsolatos életminőség koncepciója az elmúlt évtizedekben népszerűvé vált a klinikai 

kutatásokban, mégis viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk az életminőség bio-pszicho-szociális 

háttértényezőiről. A téma nemzetközi szakirodalmában kevés elméleti modell található az életminőség 

különböző szintjeinek leírására. S egyelőre csak néhány elméleti próbálkozás ismert az életminőséggel kauzális 

kapcsolatban álló komplex feltételrendszer integrálására – az objektívebben megragadható biológiai szinttől a 

szubjektívebb általános életminőségig. Ebből adódóan arról is kevés megbízható ismerettel rendelkezünk, 

hogyan javítható a különböző krónikus betegségekben szenvedő betegek életminősége. 

Wilson és Cleary (1995) egy olyan életminőség-modellt dolgoztak ki, mely elméletileg elkülöníti az egészségi 

állapot/életminőség különböző szintjeit és leírja az egyes szintekkel feltételezhetően kauzális kapcsolatban álló 

biológiai, pszichológiai és környezeti tényezőket (2. ábra). 

7.55. ábra - 2. ábra: Wilson és Cleary (1995) életminőség-modellje 
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A modell jelentős elméleti törekvés a biomedikális és a pszichoszociális paradigmában történő kutatások 

eredményeinek egymásra vonatkoztatására és integrálására. A modell alapján az életminőség különböző szintjei 

egy kontinuum mentén helyezhetők el, melynek egyik végén biológiai paraméterek találhatók, mint pl. a szérum 

albumin-szint, a hematokrit vagy a bal kamrai pumpafunkció, másik végén pedig komplexebb és integráltabb 

mutatók, mint a szubjektív egészség és az elégedettség. 

A modell biológiai, élettani szintje a sejtek, a szervek és szervrendszerek működésére vonatkozik. A tüneti 

státusz a beteg által kórosnak megélt testi, érzelmi és kognitív állapotokat foglalja magában. A tünetek 

kapcsolata a biológiai, élettani szinttel nyilvánvaló, mégis számos klinikai példa és empirikus kutatási eredmény 

támasztja alá, hogy a biológiai változások és a tünetek között gyakran nincs szoros kapcsolat. Például a baloldali 

fő koszorúér 70 %-os szűkületet érhet el, mire iszkémiás tünetek jelentkeznek. A másik végletre példa a major 

depresszió, amelynek – jelen ismereteink alapján – nincs specifikus biológiai háttere, mégis markáns tüneteket 

okozhat. 

A funkcionális státusz a tüneti szinthez hasonlóan fontos integrációs pont a modellben. A funkcióképesség 

mérésekor az egyén teljesítményét vizsgáljuk meghatározott feladathelyzetekben (például a testi és mentális 

funkciók szintjét). A tünetek alapvetően meghatározzák a páciens működőképességét, de emellett személyisége, 

motivációja, kapcsolatai és életkörülményei is befolyásolják, hogy betegsége milyen mértékű 

funkciókárosodáshoz vezet. A tünetek és a működőképesség közötti összefüggéssel foglalkozó kutatások 

alátámasztják, hogy bár a tünetek és biológiai paraméterek korrelálnak a működőképességgel, de annak 

különbségeit nem magyarázzák teljesen. 

A szubjektív egészségérzés mérésének jelentőségére utal az a tapasztalat, hogy ez az egyik legjobb prediktora az 

egészségügyi és pszichiátriai szolgáltatások igénybevételének, valamint hogy előrejelzi a mortalitást – akkor is, 

ha az összefüggést kontrollálják egyéb klinikai tényezők szempontjából. A szubjektív egészségi állapot 

kapcsolatban áll biológiai paraméterekkel, de a számos egyéb befolyásoló tényező – leginkább emocionális és 

személyiségtényezők – miatt a klinikai súlyosság minden szintjén jelentős különbségek tapasztalhatók. Például a 

szívizomzat károsodását objektíven mutató bal kamrai ejekciós frakció kapcsolata a szubjektív egészségérzéssel 

kevésbé szoros, mint a depressziós tüneteké. 

Az általános életminőség/élettel való elégedettség az életminőség összegzésének tekinthető. Az általános 

életminőség és az objektív életkörülmények közötti laza kapcsolatot – vagy akár ellentétes tendenciát – az 

irodalom „elégedettségi paradoxon”-ként írja le. Például idős emberek esetében az alacsony funkcionális státusz 

nem feltétlenül vezet az élettel való elégedetlenséghez. A jelenség hátterében az áll, hogy – egy egzisztenciális 

minimum felett – az emberek elvárásaikkal és vágyaikkal hosszabb távon alkalmazkodnak megváltozott 

körülményeikhez. 
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12.5. 5. Az általános életminőséget meghatározó pszichológiai 
tényezők 

12.5.1. 5.1. Az objektív és a szubjektív jóllét összefüggései 

Az életminőség-kutatások egyik klasszikus problémája és kihívása az a tapasztalat, hogy az életminőség 

objektív mutatói kevésbé szorosan kapcsolódnak annak szubjektív megítéléséhez, mint azt intuíciónk alapján 

gondolnánk. Az életminőség varianciájának kb. 10-15%-át magyarázzák objektív feltételek. Szociodemográfiai 

adatok (életkor, nem, képzettség, családi állapot) csekély korrelációt mutatnak a szubjektív jólléttel, s az 

egészségi állapot esetében is jelentősebbnek tűnik annak szubjektív megélése. A páciensek szubjektíve általában 

jobbnak élik meg állapotukat, mint ahogy azt objektív körülményeik alapján várnánk. Természetesen nem 

hagyható figyelmen kívül, hogy számos ember szenvedéssel éli meg negatív életkörülményeit, ugyanakkor az is 

gyakran tapasztalható, hogy objektíve jó körülmények között élő emberek elégedetlenek életükkel. Az 

elégedettségi paradoxon fogalma azonban felhívja a figyelmet egy pszichológiai jelenségre, melyet figyelembe 

kell vennünk az életminőség-vizsgálatok értelmezésekor. Elégedettségi paradoxonról beszélünk, ha az élettel 

való elégedettség magasabb szintjét tapasztaljuk objektíve rosszabb egészségi állapot mellett, összehasonlítva az 

egészséges populációval. A jelenség háttere az egyéni viszonyítási pontok megváltozása az életminőség 

értékelésekor. Ahogy a tényleges élethelyzet változik, változnak a személyes értékek és elvárások is. Az élet 

szubjektív minősége ezért nem törvényszerűen függ össze az orvosi kezelés objektív eredményességével vagy a 

betegség lefolyásával. Néhány példa az elégedettségi paradoxonra az orvoslás területéről: 

a pszichoszomatikus betegeknek általában rosszabb az életminősége, mint a legtöbb rákos betegcsoporté; 

a rák diagnosztizálása rövidtávon rossz életminőséget von maga után, hosszabb távon azonban a betegek 

életminősége összehasonlítható vagy akár jobb (!), mint az egészséges kontrollcsoportoké – annak ellenére, 

hogy a betegségükből adódó számos problémával élnek együtt; 

egy radikális műtét hosszú távon nem feltétlenül vezet rosszabb életminőséghez, mint egy újabb, kíméletesebb 

és jóval költségesebb kezelési módszer. 

Az orvostudományban gyakran elhanyagolják ezeket az összefüggéseket, s nagy energiákkal és anyagi 

ráfordítással „kíméletesebb” módszerek kialakításra törekszenek. Ha a klinikai vizsgálatok ezen új kezelési 

módszerek életminőségre gyakorolt hatását csekélynek találják, azt gyakran módszertani problémákra vezetik 

vissza (pl. a mérőeszközök csekély szenzitivitására). Ez a magyarázat azonban általában nem megalapozott, 

mivel a leggyakrabban használt kérdőívek pszichometriai mutatói elegendően jók, és kizárják a durva 

módszertani torzításokat. 

12.5.2. 5.2. Személyiségvonások 

A kutatások alapján vitathatatlan, hogy személyiségvonások határozzák meg legerősebben az életminőséget. 

Erre utal az a megfigyelés, hogy ha egy reprezentatív populáció vizsgálata során arról kérdeznek embereket, 

mennyire elégedettek életükkel, mennyire boldogok, legalább kétharmaduk pozitívan nyilatkozik e tekintetben. 

A személyiség hatását mutatja az a megfigyelés is, hogy személyiségvonások megbízhatóan előrejelzik az 

évekkel későbbi életminőséget. A vizsgálatok alapján egyértelmű továbbá, hogy a különböző életterületek 

„életminősége” viszonylag magas pozitív korrelációt mutat. Ez nem azt jelenti, hogy helyzeti tényezőknek ne 

lenne hatása az életminőségre. Inkább arról van szó, hogy az életminőség tekintetében leírható egy egyéni 

kiindulási szint, amely összefügg a személyiség érzelmi tónusával. Pozitív vagy negatív események ezt az 

affektív szintet egy időre eltolhatják felfelé vagy lefelé, de viszonylag rövid időn belül újból beáll a kiindulási 

szint. Az affektív alapszint az emberek többségében a pozitív tartományban van (ami összefügghet a 

személyiséggel, valamint az egyén szocializációjával is). 

A személyiségdimenziók közül leginkább az extraverzió és az érzelmi labilitás befolyásolja az életminőséget. A 

kutatások konzisztens eredménye az extraverzió és a pozitív affektivitás, illetve a neuroticizmus és a negatív 

affektivitás közötti összefüggés. Az életminőség vonatkozásában további jelentős személyiségjegyek az 

önértékelés, a személyes hatékonyság-érzés, a szívósság (hardiness), a koherenciaérzés és az optimizmus. 

12.5.3. 5.3. Alkalmazkodási mechanizmusok 

Az alkalmazkodási mechanizmusok közé a betegséggel történő megküzdésben szerepet játszó kognitív, 

viselkedéses és affektív stratégiák tartoznak. Ezek a tényezők klinikailag is jelentős sajátosságok, mivel az eddig 
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tárgyalt tényezőkhöz képest inkább befolyásolhatók. Az alkalmazkodási mechanizmusok értelmezése Lazarus 

(1991) megküzdés-elméletéhez kapcsolható. Újabban a pszichológiai megküzdési modelleket kiegészítik az 

„értelem/jelentés alapú megküzdés” kategóriájával. A betegségekhez történő alkalmazkodás során a megterhelő 

helyzetre és a megküzdési képességekre vonatkozó értékelési folyamatok mellett jelentős szerepet kap a jelentés 

vagy az értelem keresésére való törekvés – melynek eszköze lehet az életcélok átgondolása, szükség szerint 

módosítása, valamint a betegség személyes jelentésének, értelmének keresése. 

Az „értelem/jelentés” operacionalizációja meglehetősen nehéz. Alapvetően két nézőpont különíthető el 

egymástól: az első az értelem tulajdonítása (making sense of …), az a törekvés, hogy a negatív eseményben 

jelentést, értelmet találjunk. A másik aspektus arra vonatkozik, hogy a tapasztalatból valamilyen pozitívumot 

tudjunk kihozni (finding something positive in …). Tartalmilag hasonló koncepciók a „poszttraumás növekedés” 

és az ún. „benefit finding”. 

Az elégedettséggel összefüggésben lévő további stabil vonásnak tekinthetők az ún. „pozitív illúziók”. A negatív, 

traumatizáló valóságtól való eltávolodás egyik lehetősége, ha azt úgy definiáljuk át, hogy az ellentmondó tények 

ellenére pozitív illúziókat élhessünk meg. Az alkalmazkodás részben attól függ, hogy képesek vagyunk pozitív 

illúziókat kialakítani és fenntartani. Ennek jellegzetes példái: 

értelmet keresünk, hogy fenntartsuk egy érthető és kiszámítható világ illúzióját 

keressük a befolyásolás lehetőségét, vagy annak a lehetőségét, hogy valamilyen befolyásolási lehetőségben 

hihessünk (pl. a gyógyíthatatlanság orvosi közlését követően sok rákos beteg természetgyógyászt keres fel) 

önértékelésünket azzal támogatjuk, hogy helyzetünket másokéval hasonlítjuk össze, s ezáltal azt kedvezőbbnek 

éljük meg. Az összehasonlítást természetesen nem tudatos manipulációként kell felfognunk, inkább a negatív 

hatásokkal szembeni ösztönös védekezésként. Az összehasonlítással történő tudatos manőverezés könnyen 

kompromittálná annak hatását. 

Depressziós páciensekkel folytatott kutatások alapján úgy tűnik, hogy az egészséges lelki működés 

nagymértékben függ a pozitív illúziók meglététől. A depressziós állapotra a pozitív illúziók rendszerének 

összeomlása jellemző. Pszichésen egészséges emberek általában úgy gondolják, másoknak pozitív képük van 

róluk, hogy (objektív) befolyásuk van kevésbé kontrollálható helyzetekre, míg a depressziósok az objektív 

kontrollálhatatlanságnak inkább tudatában vannak. A pszichésen egészségesek általában alulbecsülik a mások 

általi negatív visszajelzések mértékét. 

A pozitív illúzióknak tehát nemcsak traumatikus események feldolgozásában, hanem a normál hangulat és 

közérzet szabályozásában is fontos szerepe van. 

A pozitív illúzióknak azonban negatív hatása is lehet – nehezebb befolyásolható stresszhelyzetek során, ahol 

alapvetően aktív cselekvésre lenne szükség, pl. hosszú távú munkanélküliség esetén – a pozitív illúziók 

„pufferoló” képessége fokozatosan kimerül. A hatékony alkalmazkodás során a pozitív illúziók segíthetnek a 

negatív érzelmek szabályozásában, de emellett arra is oda kell figyelnünk, hogy a problémás helyzetek 

befolyásolási lehetőségeit is észrevegyük. A remény és optimizmus pozitív illúziók révén történő fenntartása 

fontos lehet a küzdőszellem fenntartásában. 

Az alkalmazkodási mechanizmusok között szerepet játszanak szociális összehasonlító folyamatok is. Az 

életünkkel való elégedettségben gyakran használunk valamilyen külső mércét, referenciát. A boldogság 

viszonylagossága a sztoikus filozófia egyik klasszikus tétele. Ez azt jelenti, hogy az emberek többé-kevésbé 

tudatosan összehasonlítást végeznek a szubjektív helyzetértékelésük és egy elvárt állapot között. Minél közelebb 

van a tényleges és az elvárt állapot egymáshoz, az emberek annál boldogabbak és elégedettebbek. Az 

összehasonlító folyamatok korlátozódhatnak a jelenre, vonatkozhatnak más személyekre, vagy saját korábbi 

tapasztalatokra. Utóbbi esetben, ha azt tapasztaljuk, hogy az események pozitív irányba haladnak, ez elégedetté 

tesz bennünket. Az elégedettség azonban viszonylag rövid ideig tart, mivel egy idő után a jó helyzetet is 

megszokjuk, és a várakozásaink és igényeink tovább növekedhetnek. A másik oldalon viszont a negatív 

eseményekhez is eredményesen tudunk alkalmazkodni azzal, hogy kevesebbel is megelégszünk. 

„Response shift”. Az utóbbi évtizedben az életminőség kutatások intenzíven foglalkoznak a "response shift" 

jelenségével, az értékelési folyamatok változásával. Egy súlyos testi betegség megélése kapcsán az egészségi 

állapot értékelésének változása több szinten is megmutatkozik: 

változnak az egészség különböző szempontjainak értékelési standardjai („belső skálázása”); 
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változnak az életminőség szempontjából jelentősnek tartott értékek, dimenziók; 

újraértékelődik az élet minősége szempontjából legfontosabbnak tartott szempont. 

Feltételezhető, hogy a betegség lefolyása, változásai dimamikus folyamatokat indítanak el, melyek az egyéni 

alkalmazkodáson keresztül a betegségre adott reakciók (response) – és ezáltal a szubjektív életminőség – 

változásához (shift) vezetnek. A értékelések változása (a response shift) magyarázhatja, hogy objektíve rosszabb 

egészségi állapot esetén hogyan lehet jobb a beteg életminősége. Ha a response shift dinamikus értékelési 

folyamatait is figyelembe vesszük, nyilvánvalóvá válnak az életminőségi adatok értelmezési nehézségei. 

12.6. 6. Az életminőség klinikai jelentősége 

Az elmúlt évtizedekben számtalan közlemény foglalkozott az életminőség vizsgálatával, de csak kevés vizsgálat 

irányult az életminőség hosszabb időn át megfigyelhető változásával. A vizsgálatok döntő többsége 

keresztmetszeti, ami azt jelenti, hogy a mérés egyetlen alkalommal történt – az ilyen típusú vizsgálatok sokkal 

egyszerűbben megvalósíthatók és kisebb költségekkel járnak. 

12.6.1. 6.1. Keresztmetszeti vizsgálatok 

A különböző betegcsoportokat összehasonlíthatjuk az életminőség testi, pszichés, szociális és környezeti 

dimenziójában az azonos életkorú egészséges populációval. Az egyik ilyen típusú vizsgálatban több különböző 

krónikus betegcsoport életminőségét vetették össze egymással és a normapopuláció eredményeivel: 

Az artrózisban és a sclerosis multiplexben szenvedő betegeknél lényegesen rosszabb a fizikai életminőség, mint 

az átlag népességben, a szívbetegek és a szkizofrén páciensek körében. 

A pszichés életminőség a szkizofrén, az artrózisban szenvedő és a krónikus tüdőbetegek esetében jelentősen 

korlátozott az átlagnépességhez képest, míg a szívbetegek körében alig tér el attól. 

A szociális dimenzióban a különböző betegcsoportok és az egészséges populáció között nincs lényeges 

különbség, egyedül a szkizofrén csoport szociális korlátozottsága mutat jelentős eltérést. 

A környezet és az életkörülmények vonatkozásában az artrózisos, a sclerosis multiplexben illetve 

szkizofréniában szenvedők alacsonyabb értékeket mutatnak, mint az egészséges populáció, vagy mint a 

szívbetegek, illetve a malignus betegségben szenvedők. 

12.6.2. 6.2. Hosszmetszeti vizsgálatok 

Az életminőség különböző dimenziói az akut vagy krónikus megbetegedések során nem feltétlenül 

párhuzamosan változnak. Egy metaanalízis a májátültetésen átesett betegek vizsgálatainak összesítésekor azt 

találta, hogy a transzplantáció lényegesen javította a testi életminőséget, a pszichés dimenziót azonban jóval 

kisebb mértékben. Ez akkor is megmutatkozott, ha a transzplantáció előtt mindkét életterületen jelentős 

korlátozottság volt, ami alapján lényeges javulást várhatnánk. A jelenség egyik magyarázata az lehet, hogy a 

műtét előtt a betegek felfokozott várakozásban vannak a műtét pozitív hatásaival kapcsolatban, s a várakozások 

a betegek megítélésében gyakran nem vagy csak részben teljesülnek. 

A műtét utáni életminőség megítélésében fontos szerepe van a műtéti szövődményeknek. Minél több ilyen 

komplikáció fordul elő, annál kisebb a testi, de különösen a pszichés életminőség javulása. 

Olyan akut betegségek esetében, ahol bíztatók a terápiás lehetőségek, egyszerűbben vizsgálhatók az 

életminőséget befolyásoló tényezők. A krónikus betegségben szenvedők körében végzett kutatások – ezzel 

ellentétben – gyakran nem mutatnak szoros összefüggést az objektív orvosi leletek és a betegek beszámolóiból 

rekonstruálható életminőség között. Ezért a krónikus betegek vizsgálata során általában más betegcsoportokkal 

vagy az egészséges populációval végeznek összehasonlításokat. 

12.6.3. 6.3. Az életminőség vizsgálata a klinikai gyakorlatban 

Higginson (2001) szerint az életminőség vizsgálatának a klinikai gyakorlatban az alábbi pozitív hatásai 

képzelhetők el: 
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A problémák azonosítása, különböző problémák esetében a fontossági sorrend meghatározhatósága. Az 

életminőség vizsgálatával pontosabban láthatunk problémákat. Azon betegek esetében, akiknek egészségi 

állapotával kapcsolatban igen összetett problémák merülnek fel (pl. a palliatív gyógyításban), az életminőség 

vizsgálata segít a problémák fontossági sorrendjének meghatározásában. 

A kommunikáció javítása. Az életminőség vizsgálata segíti a beteget a problémái megfogalmazásában és 

átgondolásában. Ezáltal az egészségügyi szolgáltatások, a terápiás lehetőségek jobban hozzáilleszthetők a 

páciensek igényeihez. 

A rejtett problémák szűrése. A betegek problémáinak egy része nem kerül észlelésre a rutinszerű ellátás során. 

Az életminőség-kérdőívek, melyek a lehetséges problémák széles spektrumát standard módon vizsgálják (pl. 

a pszichés tüneteket is), lehetővé teszik a korábban fel nem ismert problémák azonosítását. 

A közös döntéshozatal elősegítése. Az életminőség vizsgálat segítségével jobban kirajzolódnak a betegek 

várakozásai. Az irreálisan magas elvárások a tisztázó beszélgetés során viszonylagossá tehetők, ami nagyban 

hozzájárulhat a kezeléssel történő elégedettséghez. A közös terápiás célok meghatározásával a kezelés során 

hangsúlyozottabban figyelembe vehetők a betegek igényei. 

A terápiás hatások változásának nyomon követése. Általában a terápia eredményességét a laborértékek és a 

klinikai tünetek változása alapján ítéljük meg. A páciens által észlelt változások fontos szerepet játszhatnak a 

terápiahűség (adherencia) megerősödésében. 

Egyelőre viszonylag kevés adattal rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy a fenti lehetőségek mennyire 

teljesülnek, s milyen hatással vannak a betegellátás minőségére. Onkológiai betegek életminőség-vizsgálatainak 

egyik metaanalízise azt mutatta, hogy az életminőség vizsgálata végeredményben nem javított jelentősen a 

betegellátás színvonalán. A kijózanító eredmény egyik értelmezési lehetősége, hogy az életminőség gyakori 

vizsgálata ellenére, annak eredményeit ritkán veszik komolyan a kezelési döntések meghozatala során. 

Banálisnak tűnik, de a rutin betegellátás során az életminőség vizsgálatának talán legnagyobb akadálya a 

személyzet idegenkedése az életminőség-skálák – időnként kétségtelenül bonyolult – kiértékelésétől. Ez az 

egyik oka annak, hogy a fejlett egészségügyi ellátási rendszerrel rendelkező országokban egyre elterjedtebbek 

az életminőség mérésére alkalmas szoftverek és elektronikus eszközök (pl. táblagépek). 

12.6.4. Tesztkérdések 

Mely tényező nem tartozik a gyógyítás eredményességének kritériumaként gyakran használt 5 D-ben? (B) 

death (túlélési idő) 

distortion (torzulás) 

disability (korlátozottság) 

discomfort (rossz közérzet) 

dissatisfaction (elégedetlenség) 

Mely klinikai területen vált először hangsúlyossá az életminőség szempontja? (E) 

pszichiátria 

bőrgyógyászat 

gasztroenterológia 

neurológia 

onkológia 

Az individuális életminőség azáltal írható le, hogy pl. hogyan viszonyul egymáshoz a tényleges és az elvárt 

életminőség, vagy az aktuális és az ideális állapot (A) 

igaz 
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hamis 

Haszonelvű megközelítésben az életminőséget közvetett módon, a páciens preferenciái alapján mérik. Ezt 

a modellt leggyakrabban a klinikai gyakorlatban használják. Az utóbbi állítás … (B) 

… igaz 

… hamis 

Az egészségi állapot „haszonértéke” az egészségi állapot szubjektív értékelése, amely az optimális 

egészségi állapot esetében = 1, halál esetén pedig = 0. (A) 

igaz 

hamis 

A kérdőívek minőségét pszichometriai kritériumok alapján ítéljük meg. Mely fogalom nem tartozik a 

pszichometriai mutatók közé? (C) 

objektivitás 

megbízhatóság 

rövidség 

érvényesség 

változásokkal szembeni érzékenység 

A szubjektív egészségérzés szoros kapcsolatban van az objektív fizikai státusszal. (B) 

igaz 

hamis 

Az élettel való elégedettség stabilitásában szerepet játszó alkalmazkodási mechanizmus: (D) 

általános intelligencia 

racionalizáció 

intellektualizáció 

értelemkeresés 

Mely betegségben a legrosszabb a szociális életminőség az alább felsoroltak közül? (D) 

szívinfarktus utáni állapot 

tüdőgyulladás 

pánik-zavar 

szkizofrénia 

Mely betegségben a legrosszabb a pszichológiai életminőség az alább felsoroltak közül? (C) 

szívinfarktus utáni állapot 

tüdőgyulladás 

krónikus obstruktív bronchitis 

essentialis hypertonia 
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Az életminőség alapvető dimenziói közé nem sorolható: (D) 

testi jóllét 

pszichés jóllét 

szociális jóllét 

anyagi jóllét 

spirituális jóllét 

Mit jelent az elégedettségi paradoxon: (B) 

a minden helyzetben működő pozitív gondolkodás 

az objektíve kedvezőtlen élethelyzet ellenére megélt elégedettség 

a traumatizált személyek képessége az életük illuzórikus pozitív átértelmezésére 

a fenyegető problémák tagadása 

Mely személyiségdimenziók, - vonások szerepét nem erősítették meg a kutatások az életminőség 

vonatkozásában: (B) 

extraverzió 

intelligencia 

érzelmi labilitás 

reziliencia 

optimizmus 

A viszonylag jó prognózisú rákos betegségben szenvedők esetében az élettel való elégedettség hosszú 

távon… (A) 

mindig sokkal rosszabb, mint a saját egészséges korosztályuk elégedettsége. 

mindig valamivel rosszabb, mint a saját egészséges korosztályuk elégedettsége. 

mindig hasonló, mint a saját egészséges korosztályuk elégedettsége. 

időnként jobb, mint a saját egészséges korosztályuk elégedettsége. 

Az életminőség klinikai vizsgálatának várható előnyei, kivéve: (E) 

rejtett problémák szűrése 

kommunikáció javítása 

közös döntéshozatal elősegítése 

az adherencia javítása 

a betegek nagyobb motivációja a pszichológiai segítségkérésre 
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13. 7.m. A hospice és a társas támogatás jelentősége 
a palliatív ellátásban; kapcsolódó etikai alapelvek. – 
Kerekes Zsuzsanna [Szakmai lektor: Barabás Katalin] 

13.1. 1. Bevezetés 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1743  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A hospice és palliatív ellátás egyre ismertebbé válik az egészségügyi ellátásban világszerte. Ennek egyik oka, 

hogy a várható élettartam növekedése és a társadalom elöregedése új kihívásokat állít az egészségügyi ellátással 

szemben, amely nem csak a geriátria különböző területeire van hatással, hanem a krónikus betegséghez kötődő 

ellátást is nagymértékben megváltoztatta. Ennek egyik okára mutat rá a következő idézet is: „A rákos 

megbetegedések világszerte az egyik leggyakoribb halálokot képezik. A nyugati kultúra legtöbb országában – 

így Magyarországon is – a daganatos halálozás a mortalitási statisztikákban hosszú ideje stabilan a második 

helyen szerepel. Magyarországon évente több mint 30000 ember hal meg rákban”. (Józan, 2005. id. Tiringer, 

2007a. 383. old). 

Másrészt egyre több országban jelenik meg az az aggodalom, hogy az elöregedési hullám az egészségügy 

összeomlásához vezet/het, mivel nem tudja ellátni és finanszírozni a megjelenő igényeket, nincs elég képzett 

szakember, aki ellássa a feladatokat. Az indusztrializált társadalmakban megjelent kulturális változások, az 

individualizálódás, elidegenedés, rohanó életmód, a családi kapcsolatok változása, a migráció következtében 

egyre több országban a halál és a haldoklás is indusztrializálódik, feledésbe merülnek a rítusok, szokások. 

Németországban a halálesetek 80%-a következik be kórházi körülmények között, miközben kb. a betegek 20%-

ának adja meg a kórház azt az érzelmi és fizikai biztonságot, amely enyhíti félelmeit, a többiek otthonukban 

szeretnének inkább meghalni, de erre még sincs lehetőségük. Ezzel szemben Hollandiában az elhunytak 65%-

ának tudják biztosítani, hogy otthon, saját környezetükben távozhassanak az élők sorából, azaz ismerős, 

megszokott, ezért biztonságot nyújtó környezetben (Gronemeyer, 2005). 2011-es adatok szerint hazánkban a 

haldokló betegek 66 %-a szeretne otthon meghalni, ennek ellenére a daganatos betegek 68%-a intézetben, 

kórházban búcsúzik el az élettől1 (Jakab, 2013). 

Az említett kulturális változások az ipari társadalmakban felvetik a filozófiai és antropológiai kérdések és 

megoldások szinte örök dilemmáit, amelyre azonban reflektálnunk kell, ha a betegek ellátását holisztikusan 

szeretnénk megvalósítani. A tagadás jelensége megtalálható már Epikurosnál is, aki úgy fogalmazza ezt meg, 

hogy amikor a halál itt van, akkor már nem tudunk beszélni róla, amikor meg nincs itt, akkor miért beszéljünk 

róla. A különféle vallások a halál dicsőségét, magasztosságát képviselik általában, amely a belső félelmekre, 

bizonytalanságokra hivatott választ adni, azáltal, hogy a halál belépés az örök életbe, a dicsőségbe, a 

megérdemelt jutalmak kapuja. A megküzdés más aspektusát látjuk például Heidegger filozófiájában, amely 

szerint az emberi lét azáltal alkotó létezés, hogy tudatában vagyunk végességünknek, halálunknak. Felfogásában 

az alkotás a halál megtagadására tett kísérletünk, amely előre visz bennünket. Ezekből a példákból is látható, 

hogy a különféle megközelítések és problémamegoldások egyidősek az emberiséggel. 

A halálhoz való viszonyulás kultúrtörténetét nyomon követhetjük a temetkezési szokások, a sírszimbolikák 

áttekintésével is. Közös jellemzőiként megragadhatjuk azt a momentumot, mely szerint a fizikai halál csak egy 

része a történésnek, mert az érzések és az emlékezet, illetve a kollektív közösségi élmény, mint a támogatás a 

haldoklás alatt, vagy a temetés szertartása kapcsán kiemelt jelentőségű. A személyes szertartás, a közös búcsú 

fokozza az egész közösség kohézióját, segíti a gyászolók megküzdését, és a halált az élet természetes 

folyamatává teszi. Ezek a rítusok segítik az élőket is a saját halálukra való felkészülésben, lehetővé teszik a nyílt 

kommunikációt, és a támogatás elérhetőségét. Korunk indusztrializált halálképe gyakran pont ezt a személyes, 

kapcsolati aspektust töri meg, vagy hagyja ki, amikor elhagyja és lecsupaszítja a haldoklás vagy temetés aktusát. 

Az tény, hogy korábbi rítusaink és szokásaink már elhalványultak, jelentésük, szimbolikájuk kevés embernek 

mond valamit. De ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk helyette újra, másra, amely funkcióját tekintve 

azonos, még ha más módon is segíti a másfájta, megváltozott környezetben ugyanazokat a lélektani 

folyamatokat. A rítusok célja és gyökerei többnyire azonosak, időtől, kortól, kultúrától függetlenül. A rítusok 

segítik, hogy a haldokló és családtagja, majd a gyászoló és az elhunyt egymást vezessék az előttük álló úton. A 

búcsú, az eltávolodás és az elszakadás aktusai, szimbólumai ezért szükségesek. Ha ez megvalósulhat, akkor a 

haldokló is az élete végén, de a gyászoló is integráltabb személyiséggé válhat. A rítus összetart, rendszerez, utat 

mutat, megóv a káosztól, és megszelidíti az érzéseket. Támasz és útmutató, mely segíti a haldokló átlépését a 

halálba és segíti a spiritualitás az értelem megtalálását. Mutatja az utat és azt, hogy ebben a helyzetben senki 

nem marad magára, még ha a folyamatot mindenkinek magának kell megélnie. Egyben kifejez egyetemes 

alapelveket, melyeket érdemes megtartani, hiszen a haldoklás folyamatában felmerülő, gyakran praktikus 

kérdéseket is segít eldönteni, mint például, hogy a haldokló testét hagyjuk nyugalomban (ne szállítsuk, 

vizsgáljuk feleslegesen és felesleges fájdalmat okozva), ne etessük vagy itassuk erőszakkal, hanem a tempót és 

igényeket ő fejezhesse ki, és hogy ne felejtsük el a testet és a lelket egyaránt felkészteni. 

Mindezen problémák jelentős részére a hospice és palliatív ellátás alternatívát és segítő választ kínál, hiszen 

szakképzett team segítségével, multidiszciplináris keretek között, a család és támogató környezet bevonásával, 

                                                           
1 A hopsice ellátás jelenleg a végstádiumú betegek 20%-át látja el (Hegedűs, 2013). 
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személyre szabottan, lehetőség szerint a beteg saját környezetében igyekszik a szükséges ellátást biztosítani, 

kijelölve és mutatva az utat a terminális állapotú beteg és környezete számára egyaránt. 

A legtöbb intézmény alapítványi és önkéntes hálózattal is rendelkezik, illetve pályázati forrásokat is igyekszik 

felkutatni, mivel az OEP finanszírozás a valós költségek 60-70%-át fedezi (Hegedűs, 2013), mindezzel együtt 

azt is ki kell jelenteni, ez az ellátási forma még így is költséghatékonyabb és kisebb anyagi terhet jelent az 

egészségbiztosításnak, mint egy intenzív vagy gondozó ápolást biztosító osztály fenntartása (Aulbert, 2012) 

(félreértés ne essék, az önkéntes tevékenységek sehol sem a szakképzett és fizetett ellátást pótolják, ez sem 

törvényileg, sem erkölcsileg nem lehetséges!!!, viszont kiegészítik és családiasabbá teszik azt). 

Sok előítélettel lehet találkozni, amely a hospice és palliatív ellátáshoz köthető, legyen szó laikusok vagy 

egészségügyben dolgozó személyek véleményéről, ezért az ellentétes érzések kereszttüzében a téma gyakran 

túlzottan emocionalizálódik. A jelenség hátterében lévő okok egy részét részletesen is kifejtjük fejezetünkben, 

hiszen többek között ide tartoznak a krónikus betegségek epidemiológiáját érintő változások; a daganatos 

betegségekhez kapcsolódó félelmek és emocionális reakciók; vagy a szorosabban vett palliatív ellátásra 

vonatkozó élethelyzetek. A palliatív ellátás szembenéz és megfogalmazza az élet végéhez és életvégi 

döntésekhez kapcsolódó krízishelyzetek2 (azaz döntéshelyzetek) megoldásának segítését, az azzal való 

szembenézés megkönnyítését, az ehhez szükséges professzionális háttér biztosítását. Az élet változásai közül a 

halál, a gyász, a haldoklás elfogadása, megélése az egyik legnehezebb feladata korunk emberének, 

köszönhetően azoknak a kulturális, társadalmi változásoknak, amelyek a rítusokra, szokásokra is kihatva azt 

eredményezték, hogy a mai indusztrializált, nyugati világunkban az élet vége, ahogy már korábban is utaltunk 

rá, tabuvá vált. Az orvosi ellátás és ápolási munka során a betegek és hozzátartozók segítése ebben a nehéz 

életszakaszban nem könnyű, de lehetséges feladat, amelyhez jelen fejezet igyekszik részletes iránymutatással 

szolgálni. 

Mindenesetre tény, hogy a hospice – palliatív ellátási forma nem hagyható ki a mai egészségügyi ellátásból, 

szerves része annak, és az egyre növekvő igények azt is jelzik, hogy az objektív tapasztalatok alapján is 

egyértelműen bizonyította létjogosultságát. 

13.2. 2. Definíciók 

Az áttekintést a hospice, palliatív ellátás kapcsán releváns definíciók tisztázásával kezdjük, hogy a gyakorlati 

összefüggések és az ellátást érintő döntések érthetőek és megtárgyalhatóak legyenek a fejezet további részeiben. 

13.2.1. 2.1. A haldokló beteg gondozása – hospice ellátás 

Az 1997. évi CLIV törvény 99.§ (1) - (4) bekezdése tartalmazza "A haldokló beteg gondozására” vonatkozó 

előírásokat, mely szerint a 

„99.§ (1) A haldokló beteg gondozása (a továbbiakban: hospice ellátás) célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető 

betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek 

enyhítése és emberi méltóságának halálig való megőrzése. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti cél érdekében a beteg jogosult fájdalmának csillapítására, testi tüneteinek és lelki 

szenvedéseinek enyhítésére, valamint arra, hogy hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban álló más 

személyek mellette tartózkodjanak. 

(3) A hospice ellátást lehetőség szerint a beteg otthonában, családja körében kell nyújtani. 

(4) A hospice ellátás magában foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak segítségét a beteg ápolásában, továbbá 

lelki gondozásukat a betegség fennállása alatt és a gyász időszakában.” 

13.2.2. 2.2. Palliatív ellátás 

                                                           
2Krízis: Olyan döntési helyzetek, amelyek az élet normál velejárói, és egyben megoldásuk fejlődési lehetőség is a személy számára. Erikson 
(1991) szerint az ún. normatív krízisek a pszichoszociális fejlődés szakaszainak természetes velejárói, amelyet mindannyian megélünk a 

személyiségünk alakulása során. Az élet végi fejlődés krízis két pólusa: az én-integritás és a kétségbeesés. Az integritás érzése magában 

hordozza a korábbi életszakaszokkal való elégedettséget, annak elfogadását és egészlegességét. A kétségbeesés akkor jelenik meg – az 
identitáskrízis másik végpontjaként –, ha a személy azt éli meg, hogy elvesztegette az életét, nincs már elég ideje változtatni, elégedetlen 

életútjával és fél a halál bekövetkeztétől. Ha ez a helyzet fiatalkorban, váratlanul, betegség kapcsán, tehát nem az élet természetes 

lefolyásában következik be, akkor ún. akcidentális (járulékos) krízisről beszélhetünk, egy tulajdonképpeni válságállapotról, amelynek 
megoldása meghaladhatja erőforrásainkat, és ezért ehhez segítségre van/lehet szükségünk. 
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A WHO a következőképpen definiálja a palliatív ellátást: „A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely a 

szenvedés megelőzésével és enyhítésével javítja az életet fenyegető betegséggel szembenéző betegek és 

családtagjaik életminőségét a korai felismerés, valamint a fájdalom és egyéb, pszichés, pszichoszociális és 

spirituális problémák kifogástalan felmérése és kezelésé révén.” (WHO, 2002, id. Foley, 2006. 11. old.) 

Lényeges, hogy olyan alap- és szakellátásról beszélünk, amely térítés nélkül vehető igénybe, és törvényileg 

kimondott joga minden gyógyíthatatlan betegségben szenvedő személynek, hogy megfelelő holisztikus3 és 

multidiszciplináris4 alapokon nyugvó palliatív ellátásban részesülhessen, melynek minőségi biztosítása az 

egészségügyi szakember felelőssége. 

Számos olyan egészségügyi törvényt tekintünk át a később részletezésre kerülő etikai dilemmákból fakadó 

tévhitek bevezetéseként is, amelyek nem csak specifikusan a palliatív ellátásra vonatkoznak, mégis a 

mindennapi rutin gyakran nem áll teljes összhangban az előírt normákkal. A palliatív ellátás az élet végével járó 

fokozott krízishelyzet miatt azonban érzékenyebb az előírt és alapvetőnek tekintett emberi normák 

megvalósulására, így ezek az etikai dilemmák többnyire ebben a szövegkörnyezetben kerülnek előtérbe. Erre 

példa a nyílt, őszinte, a beteg tájékozott beleegyezésén alapuló döntések meghozatala, amelyben a tempót 

mindig a beteg aktuális szükségletei és igényei alakítják, azon hozzátartozók bevonásával, támogatásával, akik a 

beteg bizalmát és beleegyezését bírják.5 

A palliatív medicina magába foglalja tulajdonképpen az orvoslás minden ágát, amelyek terápiás megközelítése 

alkalmazható az adott beteg fizikai és pszichoszociális jóllétének biztosítására, mely kiterjed a hozzátartozók 

megfelelő ellátására is mind a betegség idején, mind a halált követő időszakban (Hegedűs, 2002). 

13.2.3. 2.3. A hospice – palliatív ellátás viszonya 

A hospice ellátás elsősorban a nem gyógyítható, daganatos betegek segítésére irányul, mára már a magyar 

egészségügyi ellátás és a palliatív ellátás szerves része, azonban a palliatív ellátás egy jóval tágabb fogalom, 

amely magában foglalja és egyben ki is terjeszti a hospice filozófiáját mindazon betegek és családjuk ellátására 

vonatkozóan az egészségügy minden területén, akik állapotukból következően gyógyító célú kezelésekre már 

nem reagálnak, így a fájdalom és egyéb életminőséget nehezítő tényezők, tünetek kerülnek enyhítésre (Hegedűs, 

2002, 2006). 

Másrészt a hospice szót egyes megközelítések az intézményre használják, illetve az ott folyó ellátás 

szellemiségére, a palliatív ellátás pedig maga a gondozási modell. A WHO (1990) is a palliatív szó használatát 

ajánlja a hospice helyett, illetve azt sugallja, hogy a palliatív ellátás kiterjeszti a hospice mozgalmat, 

szellemiséget, szervezetiséget. Azonban fontos világosan látni az előbbi definíciók kapcsán is említett 

különbségeket, mivel ezek megértése segít eligazodni adott esetben a különböző országokban előforduló 

fogalmi különbségekben is. 

Francia és spanyol nyelvterületen a hospice szó háttérbe szorul annak pejoratív értelme miatt. 

Hazánkban általában szinonimaként jelennek meg, mivel az ellátási formák különbözőségei nem tükröződnek a 

mindennapi rutinban, illetve a megvalósuló gondozás elsősorban a betegség terminális időszakára korlátozódik. 

Az utóbbi évtizedekben az ellátás integrálása az ország egészségügyi keringésébe, az elérhetőség és lefedettség 

megszervezése volt az elsődleges cél. Ez többé-kevésbé megtörtént, így talán a következő lépés lehet a két 

rendszer szorosabb értelemben vett szétválasztása, definiálása, ha erre az ellátási forma szervezeti felépítésében 

is lehetőséget ad, illetve az a fejlődés, amelyben a gondozás nem csak a terminális állapotban valósul meg. 

Vannak olyan országok, mint például Németország, ahol kulturális különbségekből fakadóan az ellátás 

megvalósuló jellege nagyobb különbségeket mutat. Ott a palliatív ellátás szigorúbban véve valóban azt a 10-14 

napot jelenti, amelyet a beteg azért tölt intézetben, hogy beállítsák a fájdalomcsillapító vagy egyéb 

szenvedéstüneteket enyhítő kezeléseket, és egyébként a betegek gondozását otthoni, osztályos hospice ellátást 

végző szervezetek végzik – többségében valamelyik történelmi egyházhoz tartozóan, és egymással kitűnően 

kooperálva. Illetve szintén német nyelvterületen a palliatív orvoslás külön szakterület, amelyből szakvizsgát 

tehetnek az orvosok (Aulbert, 2012). 

                                                           
3A holisztikus elv alapján az egészségügyi személyzeten túl önkéntesek, betegsegítő és önsegítő szervezetek, egyházak is részt 

vehetnek/vesznek a gondozásban a beteg szükségleteinek valóban teljes körű kielégítésére. 
4A multidiszciplinaritás elve alapján a palliatív terápiában jártas szakembereken túl és azok kérésére minden szakterületről konzultánsokat 

vehet igénybe a lehető legjobb életminőség elérése érdekében. (WHO, 1998) 
5Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint a magyarországi ellátásnak jelenleg a betegtájékoztatásban lévő hiányosságok a leggyengébb 
pontjai, ezen a területen jelennek meg a legnagyobb hiányosságok (Jakab, 2013). 
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Az, hogy Európában és Amerikában is országonként, tagállamonként változik a hospice és palliatív ellátás alatt 

értett tevékenység, annak oka és háttere általában a helyi egészségügyi lehetőségek, ritkábban a kulturális 

különbségek, melyek a gyakorlatot jobban megszabják, mint az elméleti irányvonalak. Ez az elmélet és a 

gyakorlat közti olyan különbség, amely hasznos és rugalmas alkalmazkodás a betegek ellátása érdekében. 

13.2.4. 2.4. Terminális- és előrehaladott állapot, illetve az életminőség fogalma 

A továbbiakban az előrehaladott állapot és terminális állapot definícióit és az életminőség fogalmát szeretnénk 

tisztázni: 

Az előrehaladott állapot azt jelenti, hogy a betegség észlelésekor, felismerésekor, vagy a kezelés kapcsán 

megjelenő hirtelen állapotromláskor a beteg gyógyulási esélyei kétségesek, a gyógyító célú kezelés 

megkísérelhető, általában a rosszabbodás folyamata megállítható vagy átmenetileg megfordítható, és a beteg 

állapota stabilizálható. Ez a helyzet a betegség természetéből és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségektől 

függően akár évekig is fennállhat (Hegedűs, 2002). 

A terminális állapot bármely betegség esetén az az időszak, amikor az ismert, alkalmazott gyógyító célú 

kezelések ellenére is romlik a beteg állapota, a betegség megállíthatatlanul halad előre, és a beteg halálához 

vezet. Ebben az időszakban a terápiás beavatkozások célja már nem a gyógyulás, hanem még aktív kezelések 

esetén is a fájdalom vagy más életminőséget negatívan befolyásoló tényező enyhítése. Az élettartam behatárolt, 

többnyire várhatóan maximálisan és átlagosan 12, ritkább esetben 16 hónapról beszélhetünk. 

7.56. ábra - 1. ábra: A hospice/palliatív ellátás viszonya a kuratív terápiákhoz, az 

előrehaladott állapotból a terminális időszak felé haladva (Pott, 2007) 

 

Az életminőség az onkológiából kialakult, majd az egészségügy, elsősorban a krónikus ellátás más területein is 

elterjedt fogalom, a minőségellenőrzés egyik eszköze. Másrészt az onkológiában eredetileg az előnyök 

felmérésére használták, amely egy lehetséges életet meghosszabbító kezelés és az életvitelre ható mellékhatások 

tekintetében tudott mérhető kritériumokkal szolgálni. Az életminőség fogalma kapcsán igazából nincs egységes 

definíció, de a nemzetközi konszenzus alapján olyan multidimenzionális fogalom, amely a testi, pszichés és 

szociális dimenziókat foglalja magában a szubjektív egészségesség tekintetében. Gyakran használt 

meghatározás még, hogy az életminőség az élettel való elégedettség, a testi, pszichés és szociális jóllét, a 

személy saját állapotának szubjektív minősítése, melynek dimenziói: a testi működés, fájdalom, általános 

egészségi állapot, vitalitás, szociális működés, kognitív-, érzelmi működés, spiritualitás, transzcendens értékek 

szintjén való elégedettség. A különféle meghatározási törekvések kapcsán általában a testi, lelki, szociális 
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dimenziók közösek, de talán a leglényegesebb és kiemelendő momentum az, hogy az életminőséget csak és 

kizárólag a beteg tudja megítélni, és ez a fogalom mindig szubjektív marad a számára, önmaga tudja megadni 

annak egyértelmű értékítéletét. Tulajdonképpen egy olyan szubjektíve megélt egészségességről beszélünk, 

amely a klinikai segítségnyújtás egyik fontos eszköze.6 (Buddeberg, 2004). (Az életminőséggel foglalkozik még 

részletesen a 7.12. fejezet.) 

13.3. 3. Vonatkozó etikai alapelvek és törvények 

A vonatkozó etikai alapelvek áttekintésekor a hospice-palliatív ellátás célkitűzéseinek megvalósulását és a 

kapcsolódó törvények szabályozását tekintjük át, azaz a fájdalom csillapításának; a kapcsolattartás; a 

tájékoztatáshoz és önrendelkezéshez; az ellátás visszautasításához való jogot és az élő végrendeletre vonatkozó 

információkat vesszük számba az alábbiakban, mivel ezek a kérdések merülnek fel a leggyakrabban az 

ellátásban, mint etikai dilemmát okozó kérdések, így ezekkel feltétlenül szükséges tisztában lenni. A MOK 

Etikai kódexe a: http://www.mok.hu/info.aspx?sp=65 weboldalon; a törvények pontosan és részletesen, az alaki 

követelményeket is tartalmazóan a következő linken 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV) találhatóak meg, jelen fejezetrészben egy 

érthető és áttekintő összefoglalás adása a célunk. 

13.3.1. 3.1. Etikai alapelvek a hospice-palliatív ellátásban 

A hospice-palliatív ellátással és az életvégi szabályozással kapcsolatos alapelveink hangsúlyos pontjai már az 

ellátás definíciójában is benne vannak, mint nyíltság, őszinteség, ingyenesség, fájdalomcsillapítás. Ha 

megnézzük a különféle etikai rendszereket, akkor látható, hogy a hátteret adó magyarázatok és különbségek 

dacára is az alapelvek azonosak a bioetika területén. Az orvosetikai alapelvek az erkölcsi kérdések tisztázásában 

és az ellátás felépítésében hasznosak, tartalmazzák az emberiség tudását, és a bevezető részben említett rítusok, 

szokások is összhangban vannak velük. A négy legfontosabb alapelv, melynek megfogalmazása Tom L. 

Beauchamp és James F. Childress (2009) nevéhez fűződik, az autonómia tiszteletének elve, az igazságosság 

elve, a jótékonyság (és hasznosság) elve és a „ne árts” alapelve. Az alapelvek részletezése és azok között 

fellelhető esetleges konfliktusok tisztázása jelen fejezetben nem célunk, hanem e helyett a hospice-palliatív 

ellátással való összefüggések bemutatása, amelyek a törvényi szabályozás alapjait képezik.7 

Az igazságosság alapelve a hospice-palliatív ellátás ingyenességében és a beteg számára elérhetővé tételében 

mutatkozik meg leghangsúlyosabban. 

A jótékonyság és hasznosság alapelve a szüntesd meg a rosszat, vagy előzd meg a rosszat mottó alapján a 

fájdalomcsillapítás kérdéskörében köszön vissza elsősorban, ahol a beteg palliatív célú ellátásában nem csak 

a fájdalommentesség elérése, hanem annak megőrzése, a fájdalom egyénre szabott, szükség szerinti 

csillapítása lényeges kérdések. Az egyéb gyógyító vagy palliatív célú kezelések kapcsán is mindig kiemelt a 

következmények becslése, a maximális haszon elérése az esetleges károk, fájdalmak, mellékhatások 

számbavételével. Az életminőség fogalma szorosan ide kapcsolódik, és tulajdonképpen a gyakorlatban nehéz 

elválasztani a „ne árts” alapelvétől is. 

A „ne árts” és az autonómia alapelve is együttesen megjelenik az önrendelkezéshez és a betegtájékoztatáshoz 

való jog kapcsán. Az autonómia tisztelete tartalmazza a gondolkodás, akarat és cselekvés autonómiáját, 

amely a beteg tájékoztatásával kezdődik, és melynek függvényében a beteg döntheti el, hogy milyen 

szempontok alapján mit tart magára és életminőségére nézve ártalmasnak és hasznosnak, melyek azok a 

tényezők, amelyek a szubjektív jóllétét és javát szolgálják. Az autonómia alapelve egyben azt az irányvonalat 

is megadja, amelyben látható, hogy nem a beteg családjának kérése, hanem a beteg akarata az irányadó. Ha 

ezt biztosítja számára az orvos és az ellátási forma, akkor tulajdonképpen a „ne árts” alapelv is 

megvalósításra került. 

A Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása ebbe az irányba 1991-ben, a Magyar Hospice Alapítvány 

megalakulásának évében kezdett nyitni, addig a kegyes hazugság intézménye tulajdonképpen elfogadott volt. 

A helyzet egyértelművé válása az 1997-es törvények bevezetésével történt meg, mely a kegyes hazugság 

intézményét eltörölte az Etikai Kódexből. 

                                                           
6Az onkológiában az előnyök mérését teszi kézzelfoghatóvá egy lehetséges életmeghosszabbító kezelés és az életvitelre ható mellékhatások 
tekintetében. 
7Az érdeklődő olvasó figyelmébe ajánljuk Hegedűs Katalin (2013): A terminális állapotban lévő emberek ellátásának etikai alapelvei (In.: 

Kállai J., Kaszás B., Tiringer I. (szerk.) Az időskorúak egészségpszichológiája. Medicina Kiadó, Bp.) című írását, amely az etikai alapelvek 
esetleges konfliktusait, megvalósítását a gyakorlatból hozott esetleírásokkal szemléltetve dolgozza fel. 
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A kapcsolattartás jogával a tájékoztatott beteg tud élni a legtudatosabban, akinek autonómiáját minden szinten 

tiszteletben tartják, és tulajdonképpen ez is egy olyan pont, ahol a négy alapelv különválasztása csak elméleti 

szinten történhet meg. 

Az ellátás visszautasításának a joga a „ne árts” és az autonómia tiszteletének jogát valósítja meg elsősorban, 

amely a beteg által szubjektíven számba vett előnyök és hátrányok mérlegelésével a cselekvőképes személy 

döntését valósítja meg. Ezáltal lehetővé teszi a rossz megelőzését, megszüntetését, és a legjobb haszon arány 

megvalósulásának esélyét adja meg a beteg számára. Az élő végrendelet kapcsán a visszavonás lehetősége 

szintén a felsorolt alapelveket tükrözi, és az autonómia szabadságát a változtatás esélyével még jobban 

kiteljesíti. 

A hospice – palliatív ellátás abból a szempontból is specifikus, hogy hangsúlyozza, hogy az ellátás nem ér véget 

a beteg halálával, hanem a bioetika alapelvei szerint a hozzátartozók autonómiáját tiszteletben tartva, nekik 

nem ártva elköszönhetnek az elhunyttól. Tehát a hozzátartozó döntheti el például, hogy szeretné-e látni az 

elhunytat, és kérdéseire nyílt, őszinte választ kell kapnia (Kovács, 2006; Hegedűs, 2013). 

13.3.2. 3.2. Vonatkozó törvények a hospice – palliatív ellátásban 

Az etikai alapelvek megvalósulása kapcsán felsorolt jogok törvényi hátteréről adunk rövid összefoglalót az 

alábbiakban. 

13.3.2.1. 3.2.1. A fájdalomcsillapítás joga 

A fájdalom csillapításának joga az egészségügyi szolgáltatás céljainak meghatározásakor került 

megfogalmazásra, és itt említik meg a szenvedés csökkentését, az önmagát ellátni képtelen ember méltóságának 

védelmét, az ellátás során a szeméremérzetre való maximálisan lehetséges körültekintést, illetve, hogy csak az 

ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetőek el ilyen esetben, és a szükségtelen, felesleges beavatkozásokat 

kerülni kell (Hegedűs, 2002). 

13.3.2.2. 3.2.2. A kapcsolattartás joga 

A kapcsolattartás joga (11. §) is egyértelmű, mely szerint a „súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az 

általa megjelölt személy mellette tartózkodjon... E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki 

állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg 

pszichés krízishelyzetben van. "(11.§ (3.) bek.” (Hegedűs, 2002). 

13.3.2.3. 3.2.3. A betegtájékoztatáshoz és az önrendelkezéshez való jog 

A következő lényeges pont a tájékoztatáshoz (13. §) és az önrendelkezéshez való jog (15. §), amely kapcsán 

egyértelműen és világosan megfogalmazott, hogy a döntésképes beteg szabadon rendelkezik a sorsát érintő 

kérdésekről, a releváns és vonatkozó információk birtokában. Azaz a betegnek joga van az egyénre szabott, 

teljes körű, tárgyilagos tájékoztatáshoz az egészségi állapotáról; beleértve ennek orvosi megítélését is; a javasolt 

vizsgálatokról és beavatkozásokról; ezek elvégzéséből illetve az elvégzés hiányából fakadó előnyökről és 

kockázatokról; a tervezett időpontokról; a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről; az ellátás 

folyamatáról és várható kimeneteléről; a további ellátásokról, a javasolt életmódról; és magáról a döntési jogáról 

is informálni kell a beteget. Minden beavatkozás elvégzésének alapvető feltétele, hogy a beteg megfelelő 

tájékozottsággal rendelkezzen arról és ehhez beleegyezését adja, és a kivizsgálást, kezelést érintő kérdések 

eldöntésében ő is részt vegyen. A cselekvőképes betegnek jogában áll lemondania írásban a tájékoztatásról, ha 

azt nem igényli. Ha a beteget több orvos kezeli, arra vonatkozóan is mind a továbbiakban idézett tájékoztatásról 

szóló törvény, mind a MOK etikai kódexe 

(http://www.mok.hu/docview.aspx?r_id=3334303133&web_id=&mode=1) egyértelműen rendelkezik. 

„Az egyénre szabott tájékoztatás kommunikációs modellje összhangban van az említett törvényi 

szabályozásokkal, amelynek lényegi elemeit igyekszünk itt összefoglalni. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 13. § (8) pontja rögzíti: A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon 

tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben 

megfogalmazott kívánságára. Ugyanezen törvény 14. § (1) pontja azonban azt is kimondja, hogy „A 

cselekvőképes beteg a tájékoztatásáról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy 

mások egészségét ne veszélyeztesse.” Tehát fontos hangsúlyoznunk, hogy a törvény nem biztosít az orvosnak 

döntési lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy tájékoztassa-e a beteget vagy sem – ezt a döntést kizárólag a beteg 

hozhatja meg. Azt a beteget pedig, aki kéri tájékoztatását, egyéniesített formában kell felvilágosítani. A 
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tájékoztatási modellek és a hatályos egészségügyi törvény ismeretében tehát leszögezhetjük, hogy valójában – a 

laikus közhiedelemmel, és sajnos gyakran az egészségügyben is felbukkanó nézetekkel ellentétben – nem az a 

kérdés, hogy megmondjuk-e a betegnek a diagnózisát, vagy ne mondjuk meg, hanem a valódi kérdések azok, 

hogy kívánja-e tudni a beteg ezeket az információkat, s ha igen, akkor milyen formában érdemes ezeket közölni 

vele”.8 (Pilling, 2004, 397. old.) Mindezt megfelelő kapcsolatban tudjuk biztosítani, amikor tudjuk biztosan, 

hogy a beteg mennyit tud, és azt is, hogy mennyit akar tudni, ezután oszthatóak meg az információk. A beteg 

érzelmeire fontos megfelelően reagálni, majd meg kell tervezni és véghez kell vinni a közösen megbeszélt és 

kitűzött feladatot. Ehhez azonban még egy lépés szükséges, azaz nekünk is tisztában kell lennünk azzal, hogy 

pontosan milyen információt akarunk átadni. Ez banálisnak tűnik, de mégis nagyon gyakori hiba. Egyszerűen és 

világosan kell beszélnünk, a kellő időt a beszélgetésre szánva. Kérdésekre is kell további lehetőséget hagyni, 

hiszen a betegnek emésztenie kell a hallottakat (Pilling, 2004). Ezek a feltételek teszik lehetővé, hogy a 

következő pontban ismertetett jog, amely az ellátással kapcsolatos döntés meghozatalát jelenti, valóban 

megvalósítható legyen, illetve ennek a röviden jellemzett folyamatnak és informálásnak elmaradása vagy 

részleges megvalósulása az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy a beteg részt tudjon venni az életét, 

kezelését érintő egészségügyi döntések meghozatalában. 

13.3.2.4. 3.2.4. Az ellátás visszautasításának joga és az élő végrendelet 

Az ellátás visszautasításának joga (20. §) a cselekvőképes beteg számára szintén alapvető emberi jog, kivéve, ha 

annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A betegség természetes lefolyását lehetővé 

téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a 

beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül – 

megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. A gyógyító célú kezelés 

visszautasítása nem érinti a fájdalom és szenvedés enyhítésére szolgáló kezeléseket, amelyre ebben az esetben is 

jogosult a beteg. A visszautasítás alaki követelményeit a törvény pontosan részletezi, ugyanakkor a beteg a 

visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja. 

Az élő végrendelet tulajdonképpen az 1997-es egészségügyi törvény 22. §-a, amely a még cselekvőképes 

személy akaratát tartalmazza arra az esetre, amikor már cselekvőképtelenné válik, és olyan gyógyíthatatlan 

betegségben szenved, amelyben önmagát ellátni már nem képes, illetve fájdalmai megfelelő kezeléssel sem 

enyhíthetőek. A nyilatkozatot kétévente meg kell újítani a megfelelő eljárás keretén belül, viszont bármikor 

visszavonható alaki kötelezettség nélkül. Kevésbé köztudott, hogy jelenleg központi nyilvántartásba nem veszik 

ezt az okiratot, így a személynek magánál kell hordania, vagy annak létezéséről tájékoztatnia kell a családját, 

hogy ezáltal a kezelőorvos a dokumentumról tudomást szerezzen, és ennek megfelelően járhasson el. Az Élő 

végrendelet minta letölthető a Magyar Hospice Alapítvány honlapjáról (http://www.hospicehaz.hu/jogi-

kerdesek/elo-vegrendelet/) 

13.3.2.5. 3.2.5. Az eutanázia kérdéséről a hospice-palliatív ellátásban 

A Magyar Orvosi Kamara 1998-ban elfogadott Etikai Kódexe így ír a palliatív ellátásról: 

„51. Az eutanázia minden formája összeegyeztethetetlen az orvosi etika elveivel, ugyanakkor indokolt a 

palliatív medicina fogalmának bevezetése. 

52. A palliatív medicina – ami nem azonos a passzív eutanáziával – az orvosi tevékenység sajátos területe. Célja 

a végső állapotba jutott, a tudomány mindenkori állása szerint gyógyíthatatlan beteg testi és lelki szenvedésének 

csökkentése. Az orvos kellő mérlegelése alapján javasolja a helyes kezelést és az eredménytelennek ítélt 

gyógymód mellőzését. 

53. A beteg, illetve hozzátartozójának kellő felvilágosítása utáni beleegyezése nélkül a palliatív medicina nem 

alkalmazható.” (További irodalmak a témában: Jakab Tibor, Blasszauer Béla és Hegedűs Katalin írásai.) 

                                                           
8„A rossz hírek közlésének kommunikációs alapelvei az ENYHÍTŐ modellben foglalhatók össze. Ennek elemei: 1. Előkészítés: az 
információk áttekintése, a kezelési és támogatási lehetőségek átgondolása, a beszélgetés megtervezése, megfelelő körülmények biztosítása, a 

beteg megkérdezése, hogy szeretné-e, ha valamely hozzátartozója jelen lenne; 2. Nyitó kérdések: a beteg ismereteit és aktuális pszichés 

állapotát feltérképező kérdések; 3. Hozzájárulás kérdése: annak megtudása, hogy a beteg szeretné-e megismerni az egészségi állapotára 
vonatkozó adatokat; 4. Információk a betegségről: fokozatos közlés, kétirányú kommunikáció, kérdések lehetősége, közérthető és lényegre 

törő fogalmazásmód, a szemantikus konfúzió kerülése; 5. Támogató magatartás: a beteg reakcióinak folyamatos figyelemmel kísérése, 

empatikus kérdések és visszajelzések, a kezelési és támogatási lehetőségek megbeszélése; 6. Összefoglalás: tervek készítése, a beteg 
figyelmének felhívása a várható érzelmi reakciókra, az elhangzottak megértésnek ellenőrzése”. 

A beszélgetést követően az orvosnak pontos dokumentációt kell készítenie, s tájékoztatnia kell az egészségügyi team többi tagját is a 
megbeszélésről. (Pilling, 2004, 410. old.) 
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Ezek az alapelvek szintén lényeges pontokra és etikai dilemmákra világítanak rá, amelyeket elméleti 

megfontolásként ide tartozónak soroltunk, de részletesebb kifejtésre a Tévhitek és tények alpontban kerülnek 

majd. 

13.4. 4. Egy kis hospice történelem 

Hogyan alakult ki a mai formájában a hospice mozgalom, milyen igények hívták életre, és kiknek köszönhető az 

egyre jobban fejlődő és színvonalasabbá váló ellátás? Ezekre a kérdésekre igyekszik választ találni ez az 

alfejezet. 

13.4.1. 4.1. A hospice története 

A hospice latin eredetű angol szó „menedékházat” jelent, és történetileg elmondható, hogy kialakulását a 

keresztény könyörületesség indította el, már a IV. század elején egy Fabiola nevű római asszony megnyitotta 

házát a szükséget szenvedő – betegek, átutazók – idegenek előtt. 1042-ben a Johannita lovagrend Jeruzsálemben 

kórházat építtetett, ők orvosokat alkalmaztak, hogy a haldokló betegeket ellássák, és gondoskodjanak róluk, 

majd a következő századokban ebből a megfontolásból több lovagrend is menedékhelyeket hozott létre. 

Alapgondolatuk az volt, hogy a haldoklónak szeretetre, gondozásra, lelki támogatásra van leginkább szüksége. 

A középkori orvoslás célja a gyengék és a kiszolgáltatottak segítése volt a kereszténység elvei szerint (szeretet, 

könyörületesség, irgalmasság, jótékonyság), a Hotel Dieu (Isten Háza) az idős beteg embereket is befogadta, 

hogy ne kolduljanak. A XVIII. század közepéig jelmondatként emlegetik, amit a modern sebészet atyjának 

tartott (ám szakképzetlen) Ambroise Paré fogalmazott meg: „én kezelem, Isten meggyógyítja”, hiszen a halál 

olyan természetes része volt az életnek, amelyet elfogadtak, és nem harcoltak feleslegesen ellene. A descartes-i 

dualizmus, a francia felvilágosodás eredményeként a racionalizmus egyre nagyobb teret nyert, és az orvosi 

gondolkodás ésszerűsítését is magával hozta, így az orvostudomány is, mint a tudományok jelentős része, ebben 

az időben kikerült a világiak kezébe, viszont ez a betegekhez való hozzáállást jelentősen megváltoztatta. A 

betegeknek „tudományos értékük” lett a betegség által, így azokkal nem foglalkoztak, akiknek a gyógyítására 

már nem volt remény. Az egyházi személyzetet és tudósokat, orvosokat, nővéreket is a világiak váltották fel. A 

gyógyuló és haldokló betegek intézménye is különvált ezzel a fordulattal, a gyógyulást a kórházak „termelték” 

innentől kezdve (Hegedűs, 1998). 

A következő jelentős állomás Lyonban az 1800-as években Madame Jeanne Garnier – Chabot által létrehozott 

intézet, amely tulajdonképpen már hospice volt. A haldokló betegek ellátására a Dames du Calvarie (Kálvária 

Hölgyei) Egyesületen belül özvegyasszonyok segítségével működött, majd ezt a kezdeményezést sorra követték 

Angliában is. A Miasszonyunk Házát Dublinban alapította az Ír Irgalmas Nővérek főnökasszonya 1879-ben, 

majd Corkban, Londonban és Hackneiben is létrejöttek hospice házak. 

13.4.2. 4.2. A hospice mozgalom történetének meghatározó alakjai 

Korunkban Kalkuttai Teréz anya (1910–1997) vállalta fel először a haldoklókkal való törődés kiemelt 

fontosságát, megnyitva a Tiszta Szív Intézetet Kalkuttában, amely a haldokló betegek első szeretetotthona lett. 

7.57. ábra - 1. kép: Kalkuttai Teréz anya 
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A XX. század talán legismertebb személyisége dr. Dame Cicely Saunders (1918–2005), aki ápolónőként, 

szociális munkásként a haldokló betegek között dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatai inspirálták, hogy orvosi 

diplomát szerezve a szenvedők fájdalmát csillapítsa, megtalálva azt az optimális adagolást, amely mellett a 

beteg teljes életet élhet. Ő vezette be a totális fájdalom fogalmát (lásd 2. ábra), és feltárta, a köztudatba emelte, 

hogy a fájdalom fizikai összetevői mellett a pszichés, szociális, érzelmi és spirituális összetevői is milyen 

jelentősek. 

7.58. ábra - 2. ábra: A totális fájdalom összetevői (Csikós, 2011) 
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1967-ben a londoni St. Christopher Hospice megalapításával a hospice mozgalom mai formáját hívta életre. 

Talán egyik leghíresebb mondata méltón tükrözi élethivatását: „ön élete utolsó percéig fontos nekünk, s mi 

nemcsak azért fogunk mindent elkövetni, hogy békében halhasson meg, hanem hogy mindvégig emberhez 

méltóan tudjon élni.” A teljes család bevonását, az interdiszciplináris gondozást, a team jelentőségét az 

ellátásban, a hospice szemlélet oktatásában és terjesztésében rejlő lehetőségeket mind-mind az ő 

kezdeményezései bontakoztatták ki. 

7.59. ábra - 2. kép: Dr. Dame Cicely Saunders 
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Az Amerikai Egyesült Államokban a svájci származású pszichiáternő Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004) 

úttörő munkásságát kell megemlítenünk, aki 1969-ben írta meg az „On Death and Dying” című könyvét 

(magyarul: A halál és a hozzá vezető út címmel jelent meg, 1988), amelyben meghatározza a haldoklás 

stádiumait, és felhívja a figyelmet arra, hogy a végállapotban lévő betegekkel való törődés milyen mostoha 

dologként volt kezelve, miközben az egyik legfontosabb emberi, orvosi és segítői feladat. 

7.60. ábra - 3. kép: Elisabeth Kübler-Ross 

 

Tulajdonképpen, ez a három nő változtatta meg alapvetően a gondolkodásunkat és alapozta meg tudásunkat a 

mai modern társadalmunkban arról, amit ma tanatológiának, a halállal, haldoklással, gyásszal foglalkozó 

tudománynak tekintünk (Polcz, 1989; Hegedűs, 1998; Csikós, 2011). 
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13.4.3. 4.3. Néhány adat a hospice mozgalom elterjedéséről a világban 

1975-ben a kanadai Montrealban jött létre mérföldkőként számon tartott palliatív osztály, majd Németországban 

Köln adott helyet az első ilyen részlegnek 1983-ban, ezután Aachenben 1986-ban megalakult az első hospice, és 

1994-ben a Német Palliatív Orvoslási Társaság (Deutsche Palliativgesellschat für Palliativmedizin, jelenleg 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (http://www.dgpalliativmedizin.de/) jött létre. A felismert és 

növekvő igényeket jól mutatja a németországi dinamikus növekedés, mivel 1998-ra már az országban 43 

hospice osztály, 34 palliatív részleg működött kb. 300 ággyal (Striebel, 2002), 2010-re pedig 217 palliatív 

részlegről beszélhettünk, 162 hospice-ról, mintegy 3260 ággyal, amely kb. a fele annak, amelyet ideális célként 

tűztek ki, azaz a növekedés tovább zajlik (Aulbert, 2012). 

1988. december 12-én alakult meg az Európai Palliatív Szövetség (The European Association for Palliative Care 

(EAPC)) 42 alapító taggal, segítve minden olyan tevékenység munkáját, oktatását, tudományos, klinikai és 

szociális területen, akik hospice – palliatív ellátásban tevékenykednek, vagy ez iránt érdeklődnek. 2013-ra 47 

nemzetet fog össze a szervezet az egész világon, 54 nemzeti szervezetet 32 európai országból, több ezer aktív 

taggal (lásd. 3. ábra). (http://www.eapcnet.eu/). 

7.61. ábra - 3. ábra: Európa jelenlegi helyzete a hospice – palliatív ellátás 

szempontjából. (forrás: http://www.eapcnet.eu/) 

 

1974-ben alakult meg hivatalosan a hospice mozgalom az USA-ban, 1975-ben Connecticutban nyílt meg az első 

kórháztól független hospice, 2005-ben a rákban haldoklók 55%-a részesült hospice – palliatív ellátásban 

intézményes formában, és közel 30%-ban tudtak ellátni egyéb krónikus betegeket, 2011-ben 1.300.000 

terminális állapotú beteget láttak el. (http://www.hospicefoundation.org/). Ugyanakkor az amerikai kontinensen 

az ellátás arculata különbözik az európaitól, és államonként különbözően, de a tumoros betegek 50-90%-a 

részesül hosszabb-rövidebb ideig hospice ellátásban, azonban ezeknek az ellátottaknak közel fele jóindulatú 

daganattal diagnosztizált és a gyógyuláshoz vezető út valamely szakaszában kér az ellátás profiljából fakadóan 

átmeneti segítséget szenvedései enyhítésére (Foley, 2006). 

Jelenleg a világ 100 országában működik ilyen típusú betegellátás. Kapcsolódó fontosabb nemzetközi 

szervezetek: International Association for Hospice & Palliative Care - Promoting Hospice & Palliative Care 

Worldwide (IAHPC) (http://hospicecare.com); Worldwide Palliative Care Alliance (http://www.thewpca.org/). 

A hospice fejlődésének útját áttekintve azt tapasztalhatjuk, hogy kezdetekben az egészségügyi ellátás szerves 

része volt, majd a modern medicina korában, attól formálisan függetlenedve igyekezett kivívni és megalapozni a 
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maga helyét, tudását és attitűdjét. Most, a jelenben zajló folyamatok lehetővé teszik azt, hogy világos célokkal, 

megerősödve, létjogosultságát bizonyítva újra az ellátás szerves része legyen (Janssens, 2001). 

13.4.4. 4.4. Magyarországi Hospice mozgalom kialakulása 

A hazai helyzet kapcsán a tabuk megtörése Polcz Alaine (1922–2007) nevéhez köthető, aki a nyolcvanas 

években, könyveivel és minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy a 

gyermekek milyen nehéz, és kiszolgáltatott, magukra hagyott helyzetben vannak a családjaikkal együtt a halállal 

fenyegető betegségek feldolgozásában, illetve magában a haldoklás folyamatában. A szükségletek, igények és 

megoldások feltárásán fáradhatatlanul dolgozva elérte, hogy az elégtelen ellátásban lassan változások 

történjenek. A gyermekekkel való fontos és úttörő munkáját kiegészítette/felváltotta a tanatológiának és hospice 

munkának való teljes elköteleződés, és ezt a célt, élete végéig magának érezve, meg is valósította. 

7.62. ábra - 4. kép: Polcz Alaine 

 

A Magyar Hospice Alapítvány (http://www.hospicehaz.hu/) 1991. április 29-én alakult meg, Polcz Alaine 

vezetésével, az alábbi megfogalmazott célokkal: 

A haldokló betegek szeretetteljes testi-lelki gondozása, hogy életük záró szakaszában lehetőleg 

fájdalommentesen, szellemi és lelki erejük birtokában, megfelelő környezetben élhessenek. 

Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak, illetve az állami és egyházi egészségügyi és szociális 

szolgálatoknak a haldoklók testi-lelki ellátásához. 

Az elhunyt ápolt családtagjainak támogatása, erősítése a halál után is; a veszteség elviselésének, 

feldolgozásának segítése. 

A nemzetközi hospice-standard szerinti hospice-közösségek, hospice-otthonok létrehozása Magyarországon. 

A hospice-mozgalom terjesztése és a megfelelő képzés biztosítása. 
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1993-ban kezdtek önkéntes segítők is bekapcsolódni az alapítvány életébe, ekkor jelent meg az első törvényi 

szabályozás is, amely lehetővé tette a hospice-ok működését, és szintén ebben az évben indultak meg az első 

képzések a SOTE-n, dr. Hegedűs Katalinnak köszönhetően. 

7.63. ábra - 5. kép: Hegedűs Katalin 
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Az 1994-ben alakult Erzsébet Hospice Alapítvány volt talán az első, amely a támogatások és finanszírozási 

hiányok ellenére túlélte a kezdeti nehézségeket és 1995-ben osztályos ellátást tudott indítani dr. Simkó Csaba 
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vezetésével, az első vidéki központként, majd 1995. március 25-én létrejött a Magyar Hospice Egyesület, 19 

szervezet együttműködésével. 

A Magyar Hospice Alapítvány és a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (http://www.hospice.hu/) kitartó és 

összefogó munkájának eredménye az 1997-es, korábban már idézett, törvényi szabályozás életbe lépte, az 

egységes szakmai irányelvek megjelenése. Szintén az 1997-ben történt, hogy megindult a Kharón – 

Thanatológiai Szemle (http://www.kharon.hu/), melynek főszerkesztője dr. Hegedűs Katalin. 

2002 óta létezik hospice szakápoló OKJ-s képzés, amely azt jelenti, hogy több száz képzett nővér dolgozik az 

országban, nem csak hospice területen ezzel a szemlélettel. 

A másik nagy fordulópontot 2004-es év jelentette, amikor az OEP, MEP új szervezetek befogadásra pályázatot 

írt ki, megjelentek a szakmai és személyi minimumfeltételek törvényi szinten is, így az országban újabb 

fekvőbeteg ellátó intézmények, és házi gondozást végző szervezetek alakultak. 1999 végére hazánkban 7 

kórházban működött palliatív részleg, vagy önálló hospice osztály, a 2004-es esztendőre ez a szám 10-re 

emelkedett (lásd 4. ábra), 2010-ben pedig 78-ra. 

Az első gyásszal foglalkozó egyesület a Napfogyatkozás Egyesület, mely szintén Polcz Alaine nevéhez fűződik, 

1998 óta segíti a veszteséget megélő személyeket, nyújt szakmai segítséget, képzést a gyásszal foglalkozó 

szakembereknek. (http://www.gyaszportal.hu) 

7.64. ábra - 4. ábra: Hospice szervezetek alakulása Magyarországon 2004-es összegzés 

szerint 

 

2007-ben Budapest adott otthont az Európai Palliatív Szövetség (EAPC) éves kongresszusának, ahol 67 ország 

több mint 2000 szakembere képviseltette magát. 2010 márciusában pedig a Nemzeti Egészségügyi Tanács 

tárgyalásának adhattunk otthont, melynek témája a „ terminális állapotú betegek ellátása” volt, itt egy olyan 

iránymutató elképzelés született, amely a mai napig meghatározza a palliatív ellátás fejlődésének kereteit 

(Csikós, 2011; Hegedűs, 2006). 

A magyarországi ellátás területén meg kell még említenünk néhány fontos nevet, akik eddig nem szerepeltek a 

történeti áttekintésünkben, de az érdeklődő olvasó a témában számos könyvet, szakmai útmutatót talál az ő 

nevükkel fémjelezve: dr. Pilling János, dr. Muszbek Katalin, dr. Ruzsa Ágnes, Zana Ágnes és Singer Magdolna. 

13.5. 5. A hospice és palliatív ellátás szellemisége és modelljei 
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A hospice szellemiség lényege a haldoklóval való együttélés. A haldokló bevonása egy valódi közösség életébe, 

olyan érzelmi, lelki környezet megteremtése által, amely mindig készen áll a haldokló fizikai és lelki 

szenvedéseinek enyhítésére, és amelyben a haldokló megőrizheti egyéniségét élete utolsó pillanatáig, illetve 

megmaradt szellemi és fizikai képességeit használni tudja. Az ellátás középpontjában mindig a haldokló beteg 

áll, aki a legmagasabb szintű orvosi, ápolási, lelki és szociális támogatást kapja. 

A gondozást végző egyenrangú team9 célja és értékítélete az, hogy az életvégi krízis, amely az életet fenyegető 

betegséggel megjelenik és a haldoklás folyamatában kézzel foghatóvá válik, megvalósítható útja a fejlődésnek. 

Az én-integritás elérhető és megvalósítható cél, melynek elérése közben az élet minősége megőrizhető, 

javítható. Ebben a környezetben szabadon lehet beszélni az élet és halál természetesen felmerülő kérdéseiről, de 

ez nem szükségszerű. A hospice az életről szól, az élni tanulásról a halál és múlandóság tudatában, megbecsülve 

és értékelve mindig az aktuális jelent. Nem tekintünk tovább, mint ami a beteg számára belátható, és ebben ő 

diktálja a tempót. 

Ahogy az a törvényi és etikai állásfoglalásnál is előkerült, a hospice szellemiség elutasítja az eutanáziát, 

ugyanakkor az élet meghosszabbítását célzó felesleges kezeléseket utasítja el, ha annak minőségi értelme és 

célja nincsen. A hangsúly a minőségi időn, a szenvedés- és fájdalommentes, kiélvezhető, megélhető 

pillanatokon van, amelyeket a gondozott szeretteivel együtt élhet meg. 

Ezek együttesen is segítik a beteg méltóságának megőrzését és tiszteletben tartását, amely a nyílt, őszinte 

kommunikáción és kapcsolaton alapszik. A beteg nem az ápolás és ellátás tárgya, hanem egyenrangú embertárs, 

szándékokkal, vágyakkal, érzésekkel, kívánságokkal. Az ápoló személyzet kíséri a beteget az útján, teret és 

biztonságot adva, illetve a beteg és hozzátartozói igénye alapján igyekeznek a fizikai ellátást is egyénre 

szabottan biztosítani (ez azt is jelentheti, hogy a beteg kérésére ápolási feladatokat is végezhet az osztályon a 

hozzátartozó, amelyben a szakképzett személyzet vezeti őket, hogy biztonsággal valósuljanak meg az igények, 

az ilyenkor is megélhető értékes és intim pillanatok). 

A haldoklás ideje változó folyamat, néha hosszabb, néha rövidebb ideig tart, amely időszakban a team segíti a 

beteget és környezetét. 

A megvalósuló ellátás keretét összegzi a 5. ábra, amelynek mozaikszavait megőriztük az eredeti angol 

formában, mert ahogy mondani szoktuk ez az a PEPSI, amit szeretünk, azaz a fizikai (P-Physical); érzelmi (E-

Emotional); pszichológiai (P-Psychological); spirituális (S-spiritual) és kapcsolati/interperszonális (I-Inter 

personal) pilléreken támaszkodó ellátás, amely a családi rendszerek érzelmi hálójában tud megvalósulni: 

7.65. ábra - 5. ábra: A palliatív ellátás modellje (Calman, 1993, id. Oliviere, 2010) 

                                                           
9Az ellátást akkreditált hospice-képzésben részt vett szakemberek végzik, a 2003-as Európai Tanács állásfoglalása szerint a team tagjai az 
orvosok, nővérek, gyógytornászok, dietetikus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, lelkész, irodavezető, önkéntes-

koordinátor, gyászolók támogatásában jártas szakember, sebkezelő szakember, limfödéma kezelésében jártas szakember, 

foglalkozásterapeuta, logopédus, gyógyszer és, kiegészítő gyógymódok specialistája, oktatásszervező és kiképzett önkéntesek. A magyar 
irányelvek ennek megfelelnek, és kötelező alapteamre és kiegészítő teamre bontják azt. 
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A hospice nem hagyományos értelemben vett kórház, nem ápolási intézmény, nem elfekvő, és külsőségeiben 

sem emlékeztet egyikre sem, hanem elrendezésében, az egy szobában lévő ágyak számában igyekszik 

alkalmazkodni a mindennapi élet intimitásához, barátságosságához, otthonosságához, ugyanakkor a betegségből 

és ellátásból fakadó igényekhez is. Ezáltal válik lehetővé az, hogy a beteg berendezkedhessen, valóság legyen az 

együttélés a többi beteggel, a személyzettel és az eredeti családdal és barátokkal is. Ugyanakkor megfeleljen a 

legmagasabb szintű orvosi és ápolási igényeknek. Személyes és közösségi terek teszik mindezt lehetővé, ahol a 

szabad levegő is éppúgy elérhető, mint a szoba meghitt biztonsága. Ez összességében lehetővé teszi, hogy a 

betegek az állapotuknak megfelelő életvitelt folytathassák az ellátás teljes ideje alatt. Ahogy azt a 6. ábra is 

mutatja, a hospice – palliatív ellátás egy sokdimenziós családi kontextusban megvalósuló folyamat, amelynek 

ABC-je egyszerűen kifejezhető, hiszen az érzelmi (A-Affective), viselkedésben megjelenő és megfigyelhető (B-

Behavioural) és gondolkodási (C-Cognitive) folyamatok dinamikus összhangja és egyensúlya stabilizálja azt. 

7.66. ábra - 6. ábra: A családi ellátás ABC-je a palliatív gondozásban (Oliviere, 2010) 

(Az előadás teljes ábrasora az alábbi oldalon tekinthető meg: 

(http://www.hampshirehospitals.nhs.uk/uploaded_files/palliative%20care/presentations

/basingstoke_working_families_in_palliative_care.pdf) 
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Janssens (2001) hét európai országra kiterjedő, átfogó felmérése szerint a hospice – palliatív ellátásra vonatkozó 

ismeretek oktatásának és az ellátás hiteles megvalósításának a szakemberek körében van visszhangja. A 

megkérdezettek szerint az ellátás legfontosabb erkölcsi értékei összhangban vannak az eddig leírtakkal, amelyek 

nem mások, mint az életminőség, az emberi méltóság, az emberi halandóság elfogadása és az átfogó 

beteggondozás. 

13.5.1. 5.1. A hospice – palliatív ellátás és az egészségügy viszonya 

A hospice nem az egészségügyi ellátástól függetlenül működik, hanem annak részeként, mint az egészségügyi 

ellátás speciális, új formája. Az intézeti keretek között megvalósuló gondozás mellett segítséget nyújt és 

tanácsot ad az otthon ápoltaknak és családtagjaiknak, illetve az otthoni ellátás végvára és háttere is egyben, azaz 

elérhető, ha az ápolás otthon már nem biztosítható megfelelő szinten akár tartósan, akár csak átmenetileg egy-

egy tünet kezelése, fájdalom csillapítása kapcsán. 

A hospice szervezeti formái a beteg állapotának és igényeinek megfelelően alakultak ki. Így a gondozásnak 

többféle megvalósítása lehetséges, melyet a 7. ábra szemléltet: 

7.67. ábra - 7. ábra: Hospice gondozás típusai 
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Az átmeneti szervezeti formák az intézeti és házi gondozás között mintegy összekötő kapocsként működnek. 

Illetve ezt szemlélteti más struktúrával az 1. táblázat is, amely az ellátás időtartamát is igyekszik figyelembe 

venni. 

7.68. ábra - 1. táblázat: A hospice és palliatív ellátási rendszer szintjei (Hegedűs, 2013) 

 

13.5.2. 5.2. A hospice – palliatív ellátás speciális területe: szembesülés az élet 
végével 

Az élet végi kérdések, a haldoklóval való kommunikáció nem számított mindig tabunak. Ahogy a bevezető 

részben utaltunk már rá, korábban a különböző kultúrák szokásrendszerében, a vallások gyakorlatában a 

családok példamutatással tanítva adták át egymásnak azt a tudást, hogy mit és hogyan tegyünk a haldokló beteg 

mellett, hogyan lássuk el a halott testét és lelkét, majd hogyan segítsük, támogassuk a gyászoló családokat. Ezt a 

tapasztalati tudást nem adaptáltuk még megfelelően a megváltozott körülményekhez, amelyet a kórházban, 

intézményekben bekövetkező halál jelent. Sokan az egészségügyben dolgozótól, mint szakértőtől várják az 

iránymutatást, vagy akár ennek a feladatnak az átvételét, miközben ez utóbbi, ebben a formában nem reális 

elvárás. Azonban a haldoklók ellátását felvállaló, őket családjuk és szeretteik körében támogató hospice – 

palliatív ellátás megkapta azt a feladatot is, amelyet gondoskodó alázattal és tudományos, kultúrantropológiai, 
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pszichológiai és orvosi tudással, spirituális szemlélettel igyekszik megvalósítani, azaz újra megtanítani az 

embereket a halállal való szembenézésre. Hiteles példával megmutatva, és tanítva azt az utat, amely a tabukat 

ledöntve, önismerettel és önreflexióval „oktatja” intézményes keretek között az egészségügyi dolgozókat, a 

laikus érdeklődőket, leendő önkéntes segítőket és természetesen a haldokló beteget illetve környezetét, a 

kihívásoknak, feladatoknak megfelelően. Sokak számára még ma is hihetetlen, amikor szép, békés, megnyugtató 

halálról beszélünk. Lehetetlennek érzik a megnyugvást, az elfogadást, vagy csak távoli kultúrákban érzik 

hihetőnek, hiszen a világ sok, ezeknek a célkitűzéseknek ellentmondó információval áraszt el bennünket. Az élet 

végével való szembesülés kérdéseit Elisabeth Kübler-Ross munkájára alapozva mutatjuk be, amelyet az orvosi 

pszichológia tapasztalati tudásával kiegészítve igyekszünk röviden ismertetni. 

Elisabeth Kübler-Ross pályáját Svájcban kezdte, mint háziorvos, majd 1958-ban került az Egyesült Államokba, 

ahol nagy kórházakban dolgozva megdöbbentette, hogy mennyire nem foglalkoznak a haldokló betegekkel, akik 

magukra maradnak ebben a nagyon nehéz életszakaszban. A haldoklókkal való segítő beszélgetéseiből született 

meg az a tapasztalat, amelyet a korábban már említett A halál és a hozzá vezető út (1988) című könyvében írt le, 

– ez a tudás alapkővé vált a hospice ellátásban –, azaz a veszteség-feldolgozás szakaszait (lásd 8. ábra). Az öt 

pszichológiai stádium, amelyet leírt, nem ilyen „tiszta” stádiumok, mint ahogy ezt most igyekszünk bemutatni, 

gyakran összemosódnak a határok, felcserélődik a sorrend, vagy kimarad egy-egy szakasz (lásd. 9. ábra). Azt is 

szem előtt kell tartanunk, hogy a fájdalommal küszködő beteg érzéseit a fájdalom destruálja, kizökkenti 

mindenből, megakadályozza a beteg minőségi életét és így az elfogadást is a végstádiumban. 

Mindegyik szakasznak van valamilyen pszichológiai előnye, pl. segít időt nyerni, hogy a személy képes legyen 

szembenézni a tényekkel, vagy segít számba venni az erőforrásokat és alternatívákat, de mindegyik szakaszban 

ott a veszély, hogy a személy bennragad valamilyen elhárító mechanizmusban, ezért erre a segítőnek érdemes 

mindig odafigyelnie. A szakaszok általában dinamikus váltakozásban zajlanak, azonban közös bennük, hogy a 

remény folyamatosan jelen van, különféle tartalmakkal és célokkal, mint például lehet remélni, hogy a 

következő nap kevesebb fájdalmat él meg a beteg, lehet remélni, hogy a következő órában sikerül egy pihentetőt 

aludni, de lehet remélni azt is, hogy amíg levegőt vesz az ember, addig megszületik valami jobb megoldás, 

hatásosabb gyógyszer, vagy megérkezik egy szeretett személy, akitől még lesz így idő elköszönni. Lényeges 

elmondani, hogy az a személy, aki már egyszer eljutott az elfogadásig, éppúgy újra kezdheti az utat, mert 

közben valami változott, pl. újabb veszteség történt az állapotában, mert tegnap még egyedül tudott fürdeni, ma 

már segítség kell, vagy fájdalom gyötri. Ez az oka annak, hogy mindig a jelenben kell gondolkoznunk, abban, 

hogy most hogy érzi magát a személy, most mit él meg, most hol tart azon az úton, amelynek mesterséges 

szakaszolását igyekszünk az alábbiakban bemutatni. 

7.69. ábra - 1. animáció (8. ábra): Kübler-Ross (1988) veszteség-feldolgozási modellje 

 

7.70. ábra - 9. ábra: A veszteség-feldolgozás szakaszainak egymáshoz való viszonya 

(Fabry, 2010) 
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1. Tagadás 

A veszteséggel való szembesülés először sokkszerű hatást vált ki. A kezdeti szorongást és tehetetlenségérzést 

követően elhárító mechanizmusok lépnek működésbe (pl. a beteg, aki meg van győződve róla, hogy a laborját 

elkeverték, vagy hogy a nevét tévesen írták a leletre). A tagadással a fenyegetettség érzése enyhíthető, kis idő 

nyerhető, hogy erőt gyűjtsön a tényekkel való szembenézésre, mert hosszú távon a realitással való szembesülés 

elkerülhetetlen. A beteg ilyenkor gyakran izolálással (pl. a diagnózis ismeretének és a kiváltott affektusoknak a 

szétválasztásával), vagy intellektualizálással csökkenti szorongását. 

2. Harag, düh 

A tehetetlen düh élménye gyakran kapcsolódik a „miért pont én?” kérdésével. Ebben a stádiumban a páciensek 

gyakran viselkednek dühösen, hangosan, agresszíven. Általában ezt a szakaszt szoktuk legkevésbé felismerni, 

főleg az érzelmi, családi viszonyokban hajlamos a környezet ezt személyes indulatként kezelni és ennek 

„megfelelő”, ellenséges affektussal reagálni. A beteg maga sem tudja sokszor megfogalmazni, hogy mi történik 

vele, miért ilyen dühös, ezért ennek felismerése és megfogalmazása segítség abban, hogy meg tudja fogalmazni 

a tehetetlenségérzését, a csalódottságát, küzdeni akarását, vagy egyszerűen csak a dühös felháborodását. Ennek 

a szakasznak a fel nem ismerése, sok családi vagy személyzettel megvalósuló konfliktus forrása, amelynek 

apropója bármi lehet.10 

3. Alkudozás 

                                                           
10Ezt a helyzetet „kakaó-szindrómának” is szoktuk nevezni az osztályon, mivel ilyenkor a beteg a reggelire készült kakaót visszaadja, hogy 

túl hideg, aztán megmelegítjük; ekkor túl meleg, megkérjük, hogy hagyja kicsit hűlni a kakaót; de akkor túl édes, majd túl kakaós, a lényeg, 
hogy valami baj mindig lesz vele. A sok beteg ellátásáért felelős nővér türelme kezd esetleg elfogyni, mert ilyen helyzetben nagyon nehéz 

felidézni, hogy „ja, igen, ez a Kübler-Ross -féle veszteség feldolgozás második szakasza lesz”, így ennek hiányában előfordulhat, hogy 

esetleg kevésbé kedvesen és türelmesen reagál, amelyet a beteg tulajdonképpen nem tudatosan provokált, hogy a dühét látszólag jogosan 
kiengedhesse. Ebből a helyzetből akkor tudunk valódi segítséget nyújtani, ha felismerjük, hogy az valójában miről szól és a valódi kérdésre 

adunk választ, azaz rákérdezünk az érzésekre, megfogalmazzuk a kérdéseinkkel, amit ő nem tud megfogalmazni, és a kimondott emóciókat 

meghallgatjuk, elfogadjuk, hogy pl. milyen dühítő tehetetlennek lenni, hiszen két hete még otthon volt és magának és családjának is ő 
készítette a kakaót, most pedig az osztályon van és nem tudja, mi vár rá még ezután. 
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„Az első fázisban nem vagyunk képesek a tényt elismerni, a másodikban pedig a világgal és Istennel 

hadakozunk, míg a harmadik fázisban megpróbáljuk az elkerülhetetlent valahogy kialkudni, halogatni” (Kübler-

Ross, 1988). A beteg ilyenkor, mint a jó kisgyerek, aki hisz az igazságos világban és az ok-okozati 

összefüggésekben, a gondolatok erejében, jutalmat vár a viselkedéséért, vagy a viselkedésváltozásért, ha most 

leteszem a cigit, akkor meggyógyulok, ha most ezt vagy azt teszem, akkor időt nyerek, megérem a kitűzött 

célomat stb. Ez az alku leggyakrabban istennel történik – sokszor kimondatlanul –, mely szintén lehet az alku 

része. 

4. Depresszió 

Ez a depresszió nem a klinikai szintű depresszió ekvivalense – ennek a veszélye akkor áll fenn, ha a korábbi 

anamnézisben már szerepelt klinikai szintű depresszió. Ez a kifejezés azt a fájdalomérzetet ragadja meg és 

mutatja be, amely mély, nehéz érzéseket hoz felszínre, amelyek általában több forrásból táplálkoznak. A beteg 

többnyire az egészsége elvesztése mellett elveszíti a testi épségét, az élete feletti kontroll érzetét, a 

munkaképességét, gyakran az anyagi biztonságát, majd felmerül az élet elvesztése, az élettől való elbúcsúzás és 

még sorolhatnánk, mindez sok fájdalmas érzéssel, emlékek felidézésének nehézségével és szomorúsággal jár. 

Kübler-Ross megkülönbözteti a múlt élményeiből fakadó veszteségek feldolgozását és a halál bekövetkeztéből 

fakadó veszteségeket, amely tulajdonképpen az élet elmulasztott ígéreteinek beteljesületlenségével való 

konfrontációit is magába foglalja, amelyekkel mind-mind szembe kell néznie a személynek. 

5. Elfogadás 

Ha a páciensnek van ideje, ha kap segítséget az előző stádiumokban, eljut egy olyan lelkiállapotba, amikor 

sorsát már nem haraggal és levertséggel veszi tudomásul, amikor elgyászolta a fenyegető veszteségeket, és 

nyugodt várakozással néz a vég felé. Ehhez szükséges az érzések felismerése, kimondása, feldolgozása, 

elfogadása. A halál bekövetkeztéig az állapotromlásból fakadóan számtalan apró veszteséget gyászol el a 

személy, de ahogy említettük a remény ekkor is megmarad, bár ilyenkor a fizikai változások, a gyengeség, az 

egyre nagyobb alvásigény is segítik az elfogadás érzését. Ebben az időszakban a beteg számára a külvilág már 

nem fontos, a belső történések, az érzései vannak előtérben, gyakran visszatér egy-egy motívum, gondolat, 

amely lényeges valami miatt a számára. 

Sokan azt gondolják ez az állapot nem, vagy nehezen érhető el, de ez nem így van, és az ebben való segítés 

megtanulása az egyik legfontosabb gondozási feladat. Miden ember élete és halála egyedi és más, a szembesülés 

nem kímél senkit, még a szakembert sem, ezért példának és tisztelettel teli emlékezésként az alábbi videót 

szeretnénk ajánlani az olvasó figyelmébe, amely Polcz Alaine-nel készült interjú részletek, a saját élettől való 

búcsújáról: 

(http://www.youtube.com/watch?v=q4rK2AMB0kU) 

(http://www.youtube.com/watch?v=zvLN_VjZ1I0) 

(http://www.youtube.com/watch?v=InQUN2ZmOIw&feature=endscreen&NR=1) 

13.5.3. 5.3. Társas támogatás a hospice –palliatív ellátásban 

A társas támogatás tulajdonképpen olyan szoros és szerves része a hospice – palliatív ellátásnak, hogy eddig is 

folyamatosan esett róla szó, még ha nem is lett ilyen direkt módon kimondva. Maga az ellátási forma definíciója 

is magában foglalja a támogatás, a segítés lehető legteljesebb mértékét, mind a személyzet, mind a beteg 

környezete részéről, amelynek fizikai és pszichés oldalát egyaránt igyekszik biztosítani. Ez a konkrét fizikai 

lehetővé tételét jelenti annak, hogy a beteg hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban álló más 

személyek mellette tartózkodjanak. Illetve ahogy az 7.13.5. alfejezet elején írtuk is, az ellátás modellje 

folyamatosan kapcsolatban, családban zajlik. 

A társas támogatás definíció szerint a személyt körülvevő szociális kapcsolatrendszerből érkező összetett és 

több dimenziós segítségnyújtási forma, amelyben nem csak az elérhetőség jelenik meg mint kitétel, hanem az 

adott személy képes azt valóban észlelni és használni is. Segíti a testi, lelki megterhelésekkel való megküzdést, 

illetve a betegség következményei ezáltal könnyebben feldolgozhatóak. Ebben segít a hospice – palliatív ellátás, 

amely a teljes családot igyekszik együttesen ebbe az irányba támogatni, informálni, számukra rendelkezésre 

állni. A társas támogatás több formáját tudjuk meghatározni, úgy mint érzelmi támogatás (megértés, elfogadás, a 

bizalom kialakítása, az érzések kifejezése), anyagi és gyakorlati segítség biztosítása (szervezési kérdések, 

eszközök beszerzése, otthonápolás biztosítása, feladatok szervezése, információnyújtás), a társas integráció 
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segítése (családtag, bizalmas személy elérhetőségének biztosítása, a valahova tartozás érzésének kialakítása). A 

zárójelben felsorolt példák jelzik és egyben összegzik az ellátás jellegéből és szemléletéből is fakadó 

professzionális támogatás és a társas támogatás definíciójának összhangját, amely tulajdonképpen a teljes 

fejezetünk szemléletformáló kivonata is egyben. A következő ábra egy lehetséges csoportosítása a társas 

támogatás informális megvalósulásának, hiszen annak konkrét tartalmait a felmerülő igények határozzák meg 

(Kerekes, 2013). 

7.71. ábra - 10. ábra: Informális szociális támogatás típusai (Kerekes, 2013) 

 

A társas támogatás fogalma eredetileg a stresszkutatás és különféle betegségekkel való megküzdés területéhez 

kapcsolódott. Erre vonatkozóan két alapvető hatásmechanizmusát írták le, így beszélhetünk az ún. direkt vagy 

független, és a puffer vagy moderáló hatásról, azzal a kiegészítéssel, hogy a tulajdonképpeni hatásmechanizmust 

nem tudjuk pontosan meghatározni. 

A direkt hatás többek között növeli a jó közérzetet, az önértékelést, a szubjektív kontrollérzetet, és ezáltal képes 

hatni a neuroendokrin és egyéb fiziológiai folyamatokra. Emellett támogatja a magatartás, az érzelem és a 

gondolkodás önszabályozó képességének megvalósítását is. 

A társas támogatás puffer hatása is megfigyelhető, amikor a társas kapcsolatok az egyént ért pszichoszociális 

vagy más jellegű stresszhatás semlegesítésében, enyhítésében játszanak szerepet. Az események kiértékelése 

a pufferhatás miatt kedvezőbbé válik, így az egyén könnyebben képes hatékonyabb megküzdési módokat 

aktiválni, így kedvezőbben alakulnak mind az érzelmi, fiziológiai, mind a viselkedéses reakciók. A 

mechanizmus a biokémiai puffer rendszerekhez hasonlóan működik, amely a szervezet egyensúlyi 

állapotának helyreállítását végzi. Olyan mechanizmusról van szó, amely ténylegesen együtt jár biokémiai 

nyereséggel, növeli az endorfinok szintjét bizonyos agyi struktúrákban, szabályozza a vegetatív rendszert, és 

jótékony hatással van az immunrendszer működésére is. 

Összességében elmondható, hogy a minőségi11 társas támogatás biztosítása segíti a különféle megterhelésekkel 

való szembenézést, a hatékony megküzdést biológiai12 és pszichológiai szinten egyaránt, ezáltal az elérhető 

életminőség dimenziói hatékonyabban kiteljesedhetnek. Ha a beteg élethelyzetéből (özvegy, egyedülálló, 

családja messze él stb.), a környezetből, családszerkezetéből adódóan nem érhető el a társas támogatás, a 

hospice – palliatív ellátás, – korábban már említett – közösséghez való tartozási céljai, az objektív, terhelhető 

kapcsolatként megfogalmazott célkitűzései még hangsúlyosabbá válnak, és ezáltal a társas támogatás érzelmi 

támogatás és társas integráció része is éppúgy megvalósítható, mint az instrumentális, anyagi és eszköz 

biztosítási formák. A társas támogatás terén sem tudunk objektív standardot meghatározni, vagy szükséges 

mértékekről beszélni, éppúgy, ahogy az életminőség fogalmánál sem. Minden személy egyedi és közel állandó 

mintázatot alakít ki a kapcsolataiban személyiségének, értékeinek, tapasztalatainak függvényében, a mindenkori 

változó élethelyzetekhez alkalmazva és igazítva annak megvalósulási lehetőségeit (Kerekes, 2013). A terminális 

állapotban lévő betegek kapcsolatrendszere számos megterhelésen megy keresztül, mire hospice – palliatív 

                                                           
11A társas támogatás szubjektíven megélt, minőségi, és nem az objektív illetve mennyiségi mértéke, illetve elérhetősége magyarázza a 

támogatás pozitív hatását. 
12A mindennapi élethelyzeteket vizsgálva, biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a pufferhatás a megterhelő helyzetek direkt fiziológiai 
megnyilvánulását képes enyhíteni. 
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gondozásba kerülnek. Addigra a betegek társas kapcsolatrendszerében is törvényszerűen bekövetkeznek 

bizonyos változások, hiszen korábban a betegség akut szakaszában más megküzdés és másfajta 

megterhelésekből fakadó igények voltak előtérben. A betegség akut időszakában a családi kapcsolatokra is 

inkább jellemző a fokozott közelség, intenzívebb támogatás, de a hosszú távú lefolyás, a betegség krónikussá 

válása és az előrehaladott állapotból a terminális állapotba kerülés kapcsán a családi viszonyokban is 

megjelennek a megterhelések. A családtagokkal végzett kutatások azt mutatják, hogy a distressz, a pszichológiai 

és biológiai megterhelésekből fakadó tünetek közel hasonló szintet érnek el a hozzátartozóknál is, mint a 

betegeknél. Ha a családi rendszer egy tagja megbetegszik, az az egész családra, a család működésére, 

szerkezetére hatással van. Mindenki átértékeli a szerepét, gyakran át is kell vállalni a beteg vagy a beteget 

legszorosabban támogatni tudó személy egyéb szerepfeladataiból, és a család újrarendeződése, az új egyensúly 

megtalálása időt és érzelmi támogatást egyaránt igénylő folyamat. A halál, mint fenyegető lehetőség még jobban 

átrendezi ezt a képet, hiszen az átmeneti szerepvállalásokból végleges feladatok lehetnek, illetve a család teljes 

jövőképe megváltozik, identitása is sérül, megjelennek negatív érzések, indulatok, amelyekkel szintén 

számolnunk kell a segítés folyamatában. A düh, harag és negatív érzések megjelenése a családi kapcsolatok, a 

társas támogatás szintjén is éppoly természetes dolog, mint az egyéni érzésekben. A család újrarendeződése a 

veszteség-feldolgozás folyamatában nem egyszerű, előfordul, hogy ilyen krízishelyzetekben felbomlanak 

családok (ezek többsége már korábban diszfunkcionálisan működött, de erre krízis nélkül nem derült fény; vagy 

a család izolálódott a betegség által, nem kaptak támogatást, vagy nem tudták elfogadni valami oknál fogva stb), 

de ha megtörténik az alkalmazkodás (akár külső segítséggel is), megerősödik az összetartás, és ezáltal a társas 

támogatás minősége újra mindenki számára erőforrássá válik. Azonban nem elhanyagolható tény, hogy mindez 

a folyamat pozitív kimenetel esetén is minden családtag számára óriási distresszt jelent, hiszen itt is krízisről van 

szó (Tiringer, 2007a; 2007b). 

A hosszútávon sikeres és rugalmas alkalmazkodás, egyensúlytalálás, megküzdés azt jelenti, – akár a súlyos 

betegségekkel való megküzdés, akár a gyász megélése során –, hogy a hozzátartozók is megélnek pozitív 

változásokat, mint például az értelemtalálás előtérbe kerülését, az együtt töltött idő fontosságának megélését, és 

erről épp ilyen rendszeresen beszélnek a betegek is, hogy pl. értékelni tudják a jelent, intenzívebben érzékelik a 

környezeti ingereket, színeket, illatokat stb. 

Ennek az egyensúlynak a sikeres elérését igyekszik segíteni a hospice – palliatív professzionális teamje, amely 

olyan csapatmunkával érhető el, ahol mindenki tudatában van az eredmények elérését segítő eszközöknek, 

lehetőségeknek és képes kezelni a folyamatban megjelenő érzelmi feszültségeket. Többek között ez is része a 

hospice – palliatív képzéseknek, továbbképzéseknek, hiszen ebben felkészültséget és jártasságot igényelnek a 

segítők is. 

13.6. 6. Tévhitek és tények – az etikai dilemmák gyökerei 

A hospice – palliatív ellátás szemléletét, modelljeit, célkitűzéseit, egészségüggyel való kapcsolatát és speciális 

feladatait áttekintve talán sejthető, hogy a mindennapi gyakorlatban számos dilemmával, nehézséggel kell 

szembenéznie az ellátó teamnek. Az etikai elvek és vonatkozó törvények ismerete adja meg azt az irányvonalat, 

amely a team számára segít megoldani a felmerülő kérdéseket. 

Hangsúlyozzuk, hogy a teammunka alapja a rendszeres szupervízió, a problémás esetek közös megbeszélése, a 

döntési helyzetek és együttműködés hatékonyságának növelése és a kiégés elkerülésének érdekében. A hospice 

– palliatív ellátásban mindig a team dönt, egységesen és együttesen segítve a beteg és hozzátartozóinak 

megfelelő és legjobb támogatását. A bemutatott ismeretrendszer és az élethelyzetek kritikussága talán érthetővé 

teszi, hogy miért merülnek fel téves elképzelések, és ezek eloszlatása fontos feladat. 

13.6.1. 6.1. A gondozásba kerülés kérdése 

Makacs tévhit, hogy a terminális állapot az élet utolsó napjaira vonatkozik, ezért gyakran a beteg hospice 

ellátásba utalása túl későn történik, vagy már akkor, amikor olyan fizikai szenvedést jelent akár egy aktív 

onkológiai osztályról való áthelyezése, amely már önmagában óriási fizikai szenvedést, fájdalmat jelent a 

betegnek. Ilyen állapotban (pl. már a terminális légzés fázisában van) a beteg szállítása gyakran meggyorsítja a 

beteg halálát, jelentős szenvedést okozva a hospice – palliatív ellátás alapvető elveivel teljesen ellentétes 

körülményeket teremtve, nyugalmától, méltóságától megfosztva, felesleges fájdalmak és félelmek közepette, 

amelyet ilyenkor gyakran már nincs lehetőség enyhíteni, néhány óra múlva, bekövetkezik a halál. 

Gyakran előfordul, hogy olyan súlyos végstádiumban kerülnek az osztályra a betegek, hogy nincs mód a 

szakkönyvekben leírt ellátás ideális megvalósítására. Ennek oka többnyire, hogy már nem kommunikábilis 

annyira a beteg, hogy a fájdalomcsillapításnál, jelenlétnél többet nyújthassunk neki. Így viszont pont az a 
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lehetőségük veszik el, hogy segíteni tudjunk abban, hogy biztonságban, érzelmileg is megnyugodva tudjanak 

meghalni, és ne a rémült tekintetükkel találkozzunk, mikor már nem tudnak kérdezni, de nem értik, hogy mi 

történik velük, körülöttük. A fájdalom- és egyéb fizikai szenvedés csillapítása is kapcsolatban tud a 

leghatékonyabban működni, de természetesen nem csak ahhoz kötötten. Ez alapvetően ellentmond a „ne árts” 

alapelvnek, melyet Beauchamp és Childress határoztak meg (Lawrence, 2007). 

Ezért szeretnénk újra hangsúlyozni, hogy a terminális állapot az a max. 12-16 hónap, amikor az alkalmazott 

gyógyító célú kezelések ellenére is romlik a beteg állapota, a betegség megállíthatatlanul halad előre, és a beteg 

halálához vezet. Ennek felismerése, kommunikálhatósága és a megfelelő kezelési tervek kialakításának a 

lehetőségei az aktív, gyógyító célú kezelések időszakában megvalósuló gyógyító – beteg viszonyban 

gyökereznek, melyek egyik jelentős pillére a megfelelő kommunikáció és tájékoztatás. A kommunikációra és 

tájékoztatásra vonatkozó szabályok be nem tartása, az autonómia, mint bioetikai alapelv, megvalósulását 

lehetetlenné teszi. 

Szakmai szempontból az lenne az ideális, ha még olyan állapotban érkeznének az osztályra a betegek, amikor 

még van mód és lehetőség verbális kapcsolatot kialakítani, hiszen hiába vagyunk ott az ágyuknál, ha ez 

számukra nem jelent semmit, csak idegen arcokat. Az lenne a jó, ha olyankor kerülnének be, amikor még 

megismerkedhetnek a személyzettel, a környezetükkel, hogy az számukra „barátságossá” és valóban menedékké 

válhasson, hiszen tulajdonképpen a hospice szó ezt is jelenti. Ha ismerőssé és barátságossá válik számukra a 

helyzet, az már egy jelentős előrelépés, ez már önmagában képes csökkenteni a bizonytalanságot, a szorongást, 

a kétségbeesést. A hozzátartozó számára is megnyugtatóbb ilyen körülmények között a beteget a gondjainkra 

bízni, és enyhíteni tudjuk a bűntudatukat, amely legtöbbször az miatt van, hogy nem képesek otthon ápolni a 

beteget. 

Az otthonápolási szolgálatok, mobilteamek, háziorvosi ellátás és osztályos ellátások között ezért is nagyon 

fontos a szoros együttműködés, a jó kommunikációs kapcsolat, hiszen a idő megadja azt az esélyt, hogy a beteg 

az ellátási formák közül rugalmasan választhasson13 adott fizikai és lelki igényeinek megfelelően, így az 

ellátásba kerülés ismerőssége és elfogadása nem csak zökkenőmentesebb, hanem az életminőség szempontjából 

is a lehető legjobb lenne. 

Ide tartozik továbbá az a tény is, hogy ritkábban ütköznénk abba a helyzetbe, hogy kifutunk az időből, vagy 

„későn” érkezik a beteg, ha a betegtájékoztatás megfelelően működne, és az informált beteg felelős döntést 

hozhatna az esetek többségében arról, hogy a kuratív vagy palliatív célú kezeléseket szeretné-e választani.14 A 

bevezetőben már említett hazai statisztikák szerint a betegek szándékuk ellenére nem otthon halnak meg, illetve 

a felmérés szerint a betegek 14%-a választaná az intézményes ellátást szabad döntése alapján. A kórházban 

meghalt betegek 92%-a a halála előtt nem sokkal még gyógyító célú kezelést kapott a 2004-es KSH adatok 

szerint, 2005 óta, nincs erre vonatkozó összesítés (Jakab, 2013). Nem szeretnénk túlegyszerűsíteni a kérdést, de 

a számok alapján mindenképpen megfigyelhető egy olyan tendencia, amely azt jelzi, hogy a terminális 

időszakban a betegek jelentős része még aktív kezelésben részesül, melynek szakmaisága csak akkor nem 

kérdőjelezhető meg, ha az érintett betegek tájékozott beleegyezésüket adták ahhoz, hogy a végsőkig küzdjenek 

értük a kezelőorvosok. 

13.6.2. 6.2. Az ellátás ingyenessége 

Az ellátás mindig és minden körülmények között ingyenes, az alapítványok támogatása sem kötelező a betegek 

és hozzátartozóik számára, és a hálapénz fogalma a gondozással összeegyeztethetetlen. Az ellátáshoz való jog 

minden betegre vonatkozik, hazánkban az átlagos várakozási idő az ellátásba kerülés kapcsán rövidnek számít, 

más országokhoz képest. Magyarországon jelenleg, Budapest, Pécs és Miskolc tudja maximálisan megvalósítani 

a különböző hospice – palliatív ellátási formák összehangolt kooperációját, mivel ezeken a helyeken minden 

gondozási forma elérhető (és oktatási központtal is rendelkeznek), a szervezetek, alapítványok, osztályok 

kooperációja pedig minden szempontból megfelelő. Ez lehetőséget biztosít a betegnek arra, hogy az állapotában 

bekövetkező változásoknak maradéktalanul megfelelő ellátást választhassa ki (általában kezelőorvosa 

segítségével), adott esetben otthoni gondozásból hospice osztályra történő felvételére, vagy osztályos ellátásból 

otthoni gondozásba kerülésre. 

13.6.3. 6.3. A fájdalomcsillapítás kérdése 

                                                           
13Ez szintén az autonómia és az igazságosság bioetikai alapelv megvalósulását is jelenti. 
14Ez a döntés a jótékonyság és az autonómia alapelve mellett a ne árts alapelvet is magában foglalja. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1769  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fájdalmak csillapításának lehetőségeiről csak néhány gondolat erejéig térnénk ki, mivel a tankönyv számos 

fejezete foglalkozik a fájdalom jelenségével, azonban ez a kérdés az egyik legnagyobb etikai dilemmát szokta 

jelenteni, miközben megfelelő ellátás mellett ez nem szabadna, hogy kérdés legyen.15 Az etikai dilemmák 

hátterében számos tévhit áll. Gyakori tévhit mind a betegek, mind a szakemberek körében, hogy úgy vélik, a 

daganatos betegek fájdalomcsillapítása nem lehetséges, és ezért mintegy önbeteljesítő jóslatként valóban nem 

lesz megfelelő az ellátás. Félnek az ópiátoktól (hiszen a képzés során sem tisztázottak az iránymutatások, annak 

ellenére, hogy a vonatkozó protokollok egyértelműek), félnek a hozzászokástól, amely szintén tévhit stb. 

A hospice – palliatív ellátás egyik legfontosabb célkitűzése a totális fájdalom jelenségének megértése, reális 

felmérése, annak minden aspektusának ismerete, annak érdekében, hogy a beteg optimális 

fájdalomcsillapításban részesülhessen, amelynek segítségével a lehető legaktívabb életet élhesse az utolsó 

pillanatig. A daganatos betegek 70-80%-ánál jelenik meg a fájdalom, amely folyamatosan rosszabbodik, és 

ezzel egyéb lappangó tüneteket mozgósíthat, szorongást kelthet (Ruzsa, 1999; Nauck, 2012). Tumoros 

betegségek során arra szoktak törekedni, hogy a fájdalmat a lehető legeredményesebben csökkentsék, hiszen a 

fájdalmat okozó hatások jelentősen megrövidíthetik a beteg élettartamát, aktuálisan kimerítik és adott esetben 

drámai módon megváltoztathatják a személyiségét is. Ez miatt több végleges beavatkozást végeznek palliatív 

gondozásban, például a pályarendszer átmetszését mind a perifériás, mind a centrális szakaszon, vagy 

felfüggesztik az inger terjedését tartós vagy reverzibilis hatású gyógyszerekkel, itt nem áll fenn az addikció 

veszélye a várható életkor miatt sem, illetve a fájdalom valóssága miatt sem, ezért ópiátot tartalmazó szereket is 

használnak. A betegségből adódóan fellépő pszichés faktorok nagyban rontják a beteg állapotát, a szorongás 

gyakran eluralja az életét, fél a fájdalomtól, a jövőtől, a haláltól, gyakran depressziós lesz. Csak ezeknek a 

tényezőknek a figyelembe vételével és szakszerű kezelésével javítható a beteg állapota és életminősége is, 

hiszen ezek a pszichés tényezők jelentős mértékben ronthatják, súlyosbíthatják a beteg állapotát. (Szűcs, 

Máttyásy, 2000) A palliatív ellátásban alkalmazott fájdalomkezelési eljárásokat, gyógyszerelési protokollokat és 

irányelveket tartalmazzák Ruzsa Ágnes (1999), Telekes András és Horváth Zsolt (2002), és a WHO (1992) által 

kiadott Tumoros eredetű fájdalmak kezelése című könyvek, Simkó Csaba (2003) kapcsolódó cikke 

(http://www.elitmed.hu/folyoiratok/lam/0305/6.htm), illetve a WHO fájdalommal kapcsolatos cikkgyűjteménye: 

(http://www.whocancerpain.wisc.edu/contents.html). 

13.6.4. 6.4. A hospice és vallás viszonya 

Találkozunk azzal a téves elképzeléssel is, hogy azt gondolják az emberek, hogy hospice – palliatív ellátásba 

csak a vallásos emberek kerülhetnek. Tény, hogy a lelki, spirituális oldallal is kiemelten foglalkozunk a betegek 

ellátása során, hangsúlyosabban, mint más egészségügyi tevékenységben, de mindez alkalmazkodik a beteg 

egyéni igényeihez, szükségleteihez, az ő döntése alapján történik, azaz a vallásos gondolkodás nem feltétele 

semmilyen ellátás igénybevételének, hiszen az minden ember alapvető joga. 

13.6.5. 6.5. A hospice hangulata, közege 

Gyakran elhangzó tévhit, hogy a hospice-ban nem lehet nevetni, nincs helye a jókedvnek, komor, gyászos hely. 

Ezek az elképzelések a daganatos betegségekhez köthető metaforákból is fakadnak. Susan Sontag (1983) A 

betegség, mint metafora című könyvében a tuberkulózishoz és a rákhoz kapcsolódó gondolatokkal foglalkozik. 

Szerinte ezek leginkább embert büntető, illetve bizalmas képzetek. Könyvének a témája nem a betegség valós 

geográfiája, hanem átvitt értelmű, metaforikus alkalmazások, sztereotípiák, előítéletek, attitűdök. Úgy véli, hogy 

nehéz megtisztítani a gondolkodásunkat ezektől a képzetektől. Kifejti, hogy a rák, mivel titokzatos, lappangó, 

általában későn felismerhető, ezért rettegést, félelmet kelt, még a betegség neve is emocionalizálódik. Sokan 

úgy vélik, hogy ez a betegség megbélyegez és beskatulyáz. Általánosságban a rákot egyenlővé teszik a halállal, 

ezért a rákot illik eltitkolni, hazudozás veszi körül, hogy a beteg vagy a család ne tudja meg, amíg ez lehetséges. 

De a többi halálos betegséggel, például a szívbetegséggel ez nem így van. Mi ennek az oka? A rák csúf, 

förtelmes, viszolyogtató illetlenség, amely titokban szétmar, rohaszt és felemészt, felfalja a test egyes részeit. 

Látható, hogy sok feltételezés olyan érzelmi alapú döntésekhez vezet, amelynek nincs köze a racionalitáshoz, a 

félelmek miatt sok az ellentmondás is a gondolatokban, de ez nem befolyásolja terjedésüket. Ezeket az 

elképzeléseket összegezzük röviden az alábbiakban Sontag (1983) könyve alapján, megmutatva, egy szeletét 

annak, hogy mi lehet a hospice (és onkológiai) ellátás szélsőséges érzelmi megítéléseinek hátterében. Ezek 

                                                           
15A legtöbb ország statisztikája szerint az onkológiai betegek kb. 60%-a nem részesül a szakmai irányelveknek megfelelő 
fájdalomcsillapításban; az orvosképzésben hiánypótló jelen tankönyv, amely megérdemelt hangsúlyt fektet a fájdalom jelenségére, ugyanis 

Magyarországon a két legújabb onkológiai tankönyvből kimaradt a fájdalom témaköre – amely jó mutatója annak, hogy vannak pótolni 

valók ezen a területen, hiszen a legnagyobb szenvedés forrása a fájdalom jelensége, és az egyik legfontosabb kezelésre váró tünet, amely az 
onkológiai betegek majdnem teljes populációját érinti a kezelés valamely szakaszában. 
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szerint a rák fő tüneteit többnyire láthatatlannak véljük, egészen a végső és általában már késői végstádiumig. 

Azt tartják róla, hogy megtöri az életkedvet, kínszenvedéssé változtatja az életet, megöli a vágyakat. A rák 

elkorcsosulást jelent: az anyag, a sejt, a szövet önálló életre kel a testen belül, fellázad és saját akarata van. 

Idegen testként támad a saját testben. A ráknak fázisa van, nem folyamata, végzetes kór, alattomosan, lassan 

dolgozik, hosszú szenvedéseket okoz. Ez a lassúság átvitt értelmek sorát eredményezi, például gyakran 

elhangzik, hogy a terjengős beszéd, mint a rákfekély terjeng, és hasonló megjegyzések. Ez a betegség azonban 

nem annyira az időhöz, inkább a térhez kapcsolódik, mert terjed, osztódik, szétszóródik, és el kell távolítani. 

Kínzó halált okoz, fájdalmas szenvedések közepette, a rákban meghalt embert szinte mindig úgy képzelik el, 

úgy ábrázolják, mint aki porig alázott önbecsülésében, fél és retteg. A mítoszok tartják magukat, még akkor is, 

ha tudjuk, hirtelen és gyorsan is jöhet ez a halál, hogy a fájdalom nem minden esetben van jelen, hogy nem csak 

elsoványít, hanem fel is puffaszthat, lehet félelmetesen gyors lefolyású, és még lehetne sorolni, de hiába a 

tények, mert a kialakult gondolatok tartják magukat. Ehhez hozzá tartozhat az is, hogy ez a kór gyakran olyan 

szervet, testrészt támad meg, melyet szégyellünk, mint a vastagbelet, végbelet, melleket, méhnyakat, prosztatát, 

heréket. Nem esztétikus betegség. Sokan azt hiszik, hogy a rák a kielégítetlen szenvedélyek, a szexuális elfojtás, 

a gátlásokkal való küszködés következménye. Azé az emberé, aki merev, aki képtelen a haragra, vagy bármilyen 

indulat, érzelmek kimutatására. 

A C-típusú személyiség (Morris, 1980, id. Tiringer, 2007b) kapcsán is sok téves elképzelés szerepel még 

gyakran a tudományos könyvekben is, hát még akkor az emberek képzeletében. A C-típusú személyiséget 

gyakran oki tényezőnek tartják sajnos még a szakemberek is, miközben ez egy, a betegségre adott reakció. 

Ebből olyan téves következtetések születnek, hogy pl. a rák céltudatosan, büntetésképpen támadja meg az 

embert. Felvetődnek a kérdések, miért éppen én, ez nem igazság, hogy velem történik mindez, ezáltal az 

emberek fantáziájában a betegség, mintegy büntetés jelenik meg. Önmagunk feletti ítélkezésnek, önmagunk 

elárulásának tartjuk, amikor a tudatunk elárulja a testünket. A rák, mint megbélyegző diagnózis, és a 

betegséghez kapcsolódó mítoszok a személyt teszik felelőssé a sorsáért, ebben a gondolatmenetben nagyon erős 

a bűnhődés motívuma. Ehhez jön a szégyen és az, hogy az emberekben erősen benne van az a gondolat, hogy a 

betegséget el kell rejteni a többiek elől. Ezáltal végül a beteget ítéljük el, de legalábbis magányra, 

őszintétlenségre, az érzések ki nem mondására kárhoztatjuk, és összességében kialakul valami együttérző 

sajnálattal teli távolságtartás, amelyet félelem hat át (Tiringer, 2007b). 

A kórral kapcsolatban használt szavakban is tükröződik a rákhoz kapcsolódó hozzáállás, a hadviselésből átvett 

szavakat használunk, hiszen a kór „támad”, ez egy „gyilkos” dolog, amely ellen „harc, hadjárat” folyik, a beteg 

az „áldozat”. Ha a betegség „támad”, akkor „ellentámadást” indítunk. A rákos sejtek „szétszóródnak”, 

„előőrsöket” létesítenek, melyekből kialakulnak az áttétek. A „sejtinvázió” „legyőzéséhez” „romboló” hatású 

sugarakkal „bombázzák” a testet, a sebészi beavatkozás „radikális csapás”, a kemoterápia a „vegyi támadás”, a 

cél a rákos sejt „pusztítása”, ha már egyszer „behatolt” a szervezetbe. Az onkológusok pedig a gyarmatosító 

háború sarába ragadt tisztek, nyilatkozták magukról az Amerikai Rákkutató Társaság tagjai. Lehetne még 

folytatni a sort, de talán ez is megmutatja, azt, amit Sontag (1983) úgy fogalmaz meg, hogy a rákra épülő 

metaforák azt tükrözik, hogy kultúránk hiányos, a halálhoz és a betegségekhez felszínes a viszonyunk, félünk 

szembenézni az érzelmeinkkel. 

Mindezek – a teljesség igénye nélkül felsorolt – jelenségek viszont oda vezetnek, hogy a daganatos betegségek 

végstádiumával kapcsolatos érzések, félelmek, hiedelmek, attitűdök mélyen gyökereznek, és nehezen 

megváltoztathatóak, ezáltal sok kellemetlen jelenség forrásává válnak. Az egyik ilyen, hogy a hozzátartozók 

félnek meglátogatni a beteget, mert félnek, hogy ők is „elkapják” a betegséget, hogy „megfertőződnek” pusztán 

a jelenlét által. Gyakran mondják, hogy félnek bejönni, mert itt biztosan sivár, komor hangulat fogadja őket, és 

ez felemésztő. Aztán amikor látják, hogy a tapasztalataik ellentétesek a feltételezettekkel, mert az életöröm és 

életszeretet van túlsúlyban az osztály életében, akkor megbotránkoznak, tiszteletlennek minősítik az ellátást 

nyújtókat. Ezért tartottuk lényegesnek hosszabban kifejteni az ellátásra vonatkozó szemléletet is, nem csak az 

előírásokat. Ezek összhangban jelzik azt, hogy a hospice az életről, az élettől való sikeres búcsúzásról, a 

lezárásról, mint integrált élettapasztalatról szólnak, amelyben nem idealizáljuk a halált, hanem reálisan látva, 

szembenézhetünk, a félelmekkel, nehéz érzésekkel, de az örömök, pozitív élmények összhangjában. Azok, akik 

megbotránkoznak a halál árnyékában megjelenő tudatos öröm, életszeretet miatt, a saját érzelmi hálójukban 

vergődnek, amelynek megváltoztatása szintén szerepel a hospice célkitűzései között. 

A nyilvános fórumok, közös ünnepek, vagy a Méltóság Mezeje program (amelyhez hazánk 2007-ben 

csatlakozott (Bíró, 2010)) szintén ezt a célt szolgálják, éppúgy, mint az oktatási tevékenységek. Ahogy 

említettük az 1993-as kezdeti lépés óta már a hospice – palliatív ellátás minden egészségügyi oktatást végző 

intézmény curriculumának része, és a jelenlegi egészségügyi dolgozók folyamatos bevonása is éppen ilyen 

lényeges célkitűzés. A felsorolt félelmek és nehéz érzések miatt is, amelyek nehezebben megváltoztathatóak, 

mint a racionális, objektív tények. 
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13.6.6. 6.6. A beteg tájékoztatásának kérdése 

Azt is ki kell jelentenünk, hogy súlyos következményekkel járó tévhit, hogy a beteg elől el lehet titkolni, és 

lehetőségünk van abban döntést hozni, hogy eltitkoljuk fizikai állapotát. Ahogy a definícióknál is szerepelt, a 

nyílt, őszinte, a beteg tájékozott beleegyezésén alapuló döntések meghozatala az út, amelynek keretében a 

hospice – palliatív ellátás megvalósulhat, illetve az ellátásba kerülés is a cselekvőképes beteg tájékozott 

döntésén alapul, – amelyről írásban nyilatkozik is –, és minden egyes döntésre igaz ez a kezelés teljes ideje alatt. 

A beteg igényei, szükségletei vannak előtérben, ahhoz igazodik minden ellátás. Objektív, őszinte, teherbíró 

kapcsolatok nélkül nem valósulhat meg sem a fizikai, sem a pszichoszociális támogatás, amelyben a 

hozzátartozók és a család is fontos szerepet játszik, de az elsődleges igényeket meghatározó személy mindig a 

beteg maga. Az ő tudta és beleegyezése nélkül nem vonhatóak be a hozzátartozók sem. A betegtájékoztatásról 

szóló törvény és a hospice alapelvek ebben a tekintetben is világos és egyértelmű utat jelölnek ki, minden ennek 

ellentmondó helyzet és feltételezés téves alapokon nyugvó elképzelés. A beteggel való kommunikáció abból a 

szempontból is speciális, hogy a megfelelően tájékoztatott betegnek joga van az elutasításhoz, hárításhoz is. 

Csak az tud valamit elutasítani, aki tisztában van elutasításának tárgyával, ez a kitétel nem jelent kibúvót a 

korrekt, nyílt informálás alól. A palliatív ellátásban szintén fontos alapelv, hogy az életvégi helyzetekről, 

halálról, gyászról csak akkor esik szó, ha ezt a beteg szeretné, olyan módon és tempóban, amelyre neki igénye 

és szüksége van. A remény fenntartása és fennmaradása a folyamat természetes része, azt sem alul, sem 

túlbecsülni nem szabad, sem a személyzet, sem a hozzátartozók részéről. Az ilyen helyzetek kezelésében a 

hospice – palliatív ellátást végző személyzet megfelelő képzéssel rendelkezik (Hegedűs, 2002). 

13.6.7. 6.7. Az ellátás hozzáférhetősége 

Utoljára azt a téves elképzelést szeretnénk tisztázni, amely azt mondja, hogy Magyarországon még 

gyermekcipőben jár a hospice – palliatív ellátás, nehezen elérhető ez a gondozás. Évente 6-7000 beteg ellátása 

történik ebben a formában hazánkban, amelyet közel 80 ellátó szervezet fog össze, a kisebb falvak-települések 

ellátását a mobilteameken kívül a gondozásban jártas, gyakorlott és képzett háziorvosok végzik, akik ugyan 

jelenleg még nem tudnak hazánkban szakvizsgát szerezni ezen a területen, de talán már ez sem várat sokáig 

magára. Tehát a hospice – palliatív ellátás jól szervezett, elérhető és folyamatosan bővülő területet jelent 

(Hegedűs, 2013). 

13.6.8. 6.8. Szakmaiság kérdése 

Ahogy az ellátásra vonatkozó alfejezetben is igyekeztünk részletesen bemutatni a hospice – palliatív ellátás 

holisztikus és multidiszciplináris területe az egészségügyi ellátásnak. Azaz nem „csak” a kezét kell fogni a 

betegnek, ahogy ezt gyakran tévesen lehet hallani, hanem összehangolt, magas szintű orvosi és szakma-

specifikus ellátást jelent ez, az élet egyik legérzékenyebb és legkritikusabb területén, ahol a fizikai-, lelki-, 

szociális-, spirituális megterhelések átlagon felüliek és kiélezettek, hiszen gyakran ezek olyan utolsó kihívások, 

amelyeket nem lehet pótolni, megváltoztatni, mert az ápolt személy élete véges, és ennek minden az ellátásban 

részt vevő személy tudatában van (Hegedűs, 2013). 

A hospice intézmény nem „elfekvő” vagy szimpla ápolási osztály. A szigorú törvények, szakmai és személyi 

feltételek, a folyamatos képzési előírások, a gyakori etikai dilemmák megoldásával járó kihívások, a családban 

történő ellátási modell, a betegségek, tünetek sokszínűsége, és a fájdalmak enyhítéséért vívott folyamatos harc 

magas szintű szakmai képzettséget, önismereti és empatikus készséget, team munkát kíván meg minden részt 

vevő szakembertől a minőségi ellátás érdekében. A halállal, gyásszal, érzelmi megterhelésekkel való 

szembenézés folyamatos fejlődést igényel a kollégák részéről minden szempontból, hogy a gondozott 

életminősége az elérhető legjobb legyen. 

13.7. 7. Összegzés 

A fejezetben áttekintett tudásanyag lezárásaként a hospice – palliatív képzések sokrétűségét, illetve annak egy 

szeletét szeretnénk bemutatni, példaként arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni a 

minőségi ellátás során. Reméljük ez a példa jó összefoglalója azoknak az irányelveknek, melyeket igyekeztünk 

részletezni, és megerősítik azt a képet, amelyeket a tévhitek tisztázásával szerettünk volna megjeleníteni. A 

legtöbb „kívülről nézve” megfogalmazott etikai dilemma tulajdonképpen a minőségi ellátásban nem merül fel, 

illetve korábbi rosszul megoldott helyzetekből fakadó problémák az előírt lépéseket kivitelezve helyrehozhatóak 
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és helyes mederbe terelhetőek.16 A megvalósuláshoz azonban képzett személyzetre, együttműködő teamre van 

szükség, melyet egyértelműen meghatároznak a hazai és nemzetközi útmutatások. A Szakmai irányelvek 

(Hegedűs, 2002, 62. old.) alapján a haldokló betegekkel kapcsolatos munkára csak olyan szakember alkalmas, 

aki az alábbi készségekkel illetve személyiségjegyekkel rendelkezik: 

mentális érzékenység, 

jó kommunikációs készség, 

etikus magatartás, 

a hospice elveinek, szellemiségének elfogadása, 

elkötelezettség, 

közösségi szellemiség 

eredményes konfliktuskezelés. 

Nem ajánlott a haldokló betegekkel kapcsolatos segítő munka azok számára, akik 

egy éven belül vesztették el közeli hozzátartozójukat, 

rákbetegek, 

pszichés problémákkal küzdenek. 

Az élet változásai közül a halál, a gyász, a haldoklás elfogadása, megélése az egyik legnehezebb feladat. Az 

ápolási, gondozási munka során a betegek és hozzátartozók segítése ebben a nehéz életszakaszban nem könnyű 

és kihívásokkal teli hivatás. Bizonyos készségek segíthetnek bennünket, hogy jobban eleget tudjunk tenni a 

helyzet adta változások kísérésében és a jobb megértés, együttérzés kialakításában. Az együttérzés, empátia 

fejleszthető készségek, ezek minél jobb elsajátításában segít, 

ha képesek vagyunk saját reakcióink elemzésére, 

ha képesek vagyunk összehasonlítani a személyes tapasztalatainkat a változó élethelyzetek során tanúsított 

viselkedés elfogadott mintáival, 

ha képesek vagyunk a megtanult elméleteket a gyakorlatban is alkalmazni és értékelni az egészség és betegség 

kontextusában, és 

ha képesek vagyunk azt helyesen felmérni, hogy mire vagyunk képesek egy adott helyzetben, például képesek 

vagyunk-e olyan emberekkel kommunikálni, kapcsolatban lenni, akik jelentős veszteségeket élnek meg, oly 

módon, hogy ezzel ne ártsunk, hanem segítsük őket. 

Az egészségügyben dolgozók nem ússzák meg azt a tapasztalatot, amely egy beteg elvesztését jelenti, ilyenkor 

megfigyelhetjük: 

a hozzátartozók reakcióit a betegséggel kapcsolatban, 

a családban meglévő kapcsolatrendszert, ennek negatív és pozitív oldalával, 

mennyit tud a beteg és a család a betegségről, 

a család és a többi hozzátartozó reakcióját a veszteségre, 

egyéb tényezők szerepét, különféle hiedelmeket a helyzetről, 

tapasztaljuk azt, hogy a betegnek és a családnak milyen korábbi „élményei” vannak az ápolási munkáról, 

nővérekről, orvosokról, az egész egészségügyről. 

                                                           
16Gondolunk itt a megfelelő fájdalomcsillapítás beállítására, aminek következtében a beteg képes minőségi életet élni a  terminális 
állapotban; vagy megfelelő tájékoztatással a saját sorsára vonatkozóan döntéseket hozni a kuratív és palliatív ellátás kérdésében. 
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Mindezen példának felhozott tudást, készséget és megfigyelést együttesen felhasználva tudunk individuális 

ellátást nyújtani a betegek és családjuk számára. 

A felsorolt helyzeteket és részben önismereti kérdéseket, készségeket azért emeltük ki példának, hogy látható 

legyen, milyen nehézségekkel is kell a mindennapi munka során szembenézni, persze ez nem jelenti azt, hogy az 

egészségügyi ellátás más területén ne kellene ezekre a tényezőkre figyelni, de ez az a terület, ahol a team 

munkából és a feladathelyzetből adódóan semmiképpen nem odázhatóak el ezek a szituációk. Illetve többek 

között ez az oka annak, hogy az egészségügy bármely területén dolgozó szakember palliatív-hospice ellátásról 

szóló képzésben (lásd 11. ábra) mindenképpen részt vesz. 

7.72. ábra - 11. ábra: A palliatív képzés felépítése a Szakmai irányelvek (2002) alapján 

 

Fejezetünkben minden hospice – palliatív gondozási alapelvből igyekeztünk áttekintést adni, a 

fájdalomcsillapítás volt ebben az összegzésben a legkevésbé hangsúlyos, mivel azzal jelen tankönyv több 

fejezete is részletesen foglalkozik; a kommunikáció, mint mindent összekötő és átfogó közvetítő elem került 

bemutatásra; az etikai és jogi kérdések, illetve a halállal való szembenézés pedig a holisztikus gondolkodásmód 

kapcsán volt hangsúlyos számunkra. Az érdeklődő olvasónak javasoljuk még Polcz Alaine teljes munkásságát, 

Hegedűs Katalin írásait, illetve Pilling János tanatológiai bibliográfiájából való szemezgetést, amely az 1900 és 

2000 közti vonatkozó szakirodalmat összegzi. (http://mek.oszk.hu/00500/00513/00513.htm) 

Zárásként pedig kiemelnénk, hogy a bevezetőben és az élet végi döntések kapcsán megfogalmazott új rítusok és 

szokások rendszerében is elindult talán egy folyamat, amely a hospice – palliatív ellátás terjedésével, a 

szakemberek és a laikusok informálásával kezdődött. Egy híd alakult ezzel a gyógyíthatatlan és krónikus 

betegek ellátása terén, mely az otthon és a kórházi környezet között van épülőben. Híd a régi rítusok és az új, 

modern világhoz igazított, de fontos pszichológiai szerepet betöltő érzéseket és feladatokat, feldolgozási 

folyamatokat, bevonódást követelő élmények szimbolizálása között, melynek jelentősége és fontossága, az arra 

való igények kifejeződése alapvetően elválaszthatatlan az emberségtől, humánumtól, spirituális fejlődéstől. 
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13.7.1. Tesztkérdések 

A hospice ellátásra igaz: (B) 

célja a beteg életminőségének enyhítése 

lehetőség szerint a beteg ellátása az otthonban, a családja körében és a családja segítésével valósul meg. 

az emberi méltóság kérdése másodlagos 

a beteg fájdalomcsillapítása a hozzátartozók beleegyezésével történhet kizárólagosan 

Magyarországon a palliatív ellátásra nem igaz: (C) 

alap – és szakellátás az egészségügyi rendszerben 

a pszichoszociális nehézségek kezelése része az ellátásnak 

térítésköteles 

holisztikus és multidiszciplináris ellátás 

Az előrehaladott állapot (A) 

évekig is fennálló állapot lehet 

a terápia célja a fájdalomcsillapítás 

a rosszabbodás nem állítható meg 

nincs gyógyító célú kezelés 

A terminális állapot: (D) 

a rosszabbodás átmenetileg megfordítható 

évekig is fennálló állapot lehet 

a beteg gyógyulási esélyei kétségesek 

a fájdalom enyhítése és az életminőség fenntartása, javítása a célja 

Az életminőségre nem igaz: (B) 

a minőség-ellenőrzés egyik eszköze 

multidimenzionális fogalom, a testi, lelki és szociális tényezőket foglalja össze az objektív egészségesség 

tekintetében 

multidimenzionális fogalom, a testi, lelki és szociális tényezőket foglalja össze a szubjektív egészségesség 

tekintetében 

az életminőséget csak és kizárólag a beteg személy tudja megítélni 

Az ellátás visszautasításának jogára nem igaz: (C) 

a cselekvőképes beteg alapvető emberi jogai közé tartozik 

akkor van rá lehetőség, ha a beteg betegsége az orvostudomány mindenkori állása szerint halálhoz vezet és 

gyógyíthatatlan, megfelelő egészségügyi ellátás mellett is 

a beteg a nyilatkozatát annak megtétele után nem vonhatja vissza 

a kezelés visszautasítása nem érinti a fájdalomcsillapításhoz való jogot 
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A totális fájdalomra nem igaz: (D) 

a fájdalmat komplexen szemléli, a fizikai összetevők mellett a pszichés, szociális, érzelmi és spirituális 

komponenseket foglalja magába 

egyéni, optimális fájdalomcsillapítást tesz lehetővé 

a beteg minél teljesebb életét teszi lehetővé, a fájdalom komplex szemlélete által 

a fájdalmat fizikai tünetein keresztül igyekszik megérteni 

A hospice palliatív ellátásra nem igaz: (C) 

a gondozást egyenrangú team végzi 

szabadon beszél az élet és halál természetesen felmerülő kérdéseiről, a beteg igényeihez igazodva 

a hangsúly a mennyiségi időn van 

több dimenziós családi kontextusban megvalósuló ellátás 

Kübler-Ross által leírt veszteségfeldolgozási szakaszok helyes sorrendje: (C) 

alkudozás-düh-depresszió 

tagadás-depresszió-düh 

tagadás-düh-alkudozás 

elfogadás – alkudozás- düh 

Az életminőség: (A) 

Dimenziói közé tartozik a testi működés, fájdalom, általános egészségi állapot is. 

Orvosilag nem releváns fogalom. 

Csak a palliatív medicinában használatos fogalom. 

Életminőségről nem beszélhetünk, mivel szubjektív. 

Nem a C-típusú személyiség jellemzői: (D) 

túlzott alkalmazkodás másokhoz 

saját érdekek háttérbe szorítása 

érzelemkifejezés képtelensége 

cinizmus, hosztilitás (ellenségesség) 

A társas támogatásra igaz: (A) 

lehet instrumentális és emocionális 

az egészség megtartásában nem jelentős 

a megküzdés szempontjából irreleváns 

a személyiségfejlődésre nincs hatással 

Melyik nem igaz a C-típusú személyiség koncepciójával kapcsolatban? (C) 

konfliktuskerülő, túlalkalmazkodó 
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negatív érzelmeit (haragját) tagadó, elfojtó 

kauzális szerepét a rákkal kapcsolatban randomizált, kontrollált vizsgálatok igazolták 

stresszre depresszióval és tehetetlenség érzéssel reagál 

A veszteségfeldolgozás szakaszaira NEM igaz: (B) 

mindegyik szakasznak lehet valamilyen pszichológiai előnye 

a múlt történéseire koncentrál 

a remény mindegyik szakasz szerves alkotóeleme 

a szakaszok mesterséges felosztásai egy dinamikus, összetett folyamatnak, amely így a lélektani változások 

megértését segíti 

A társas támogatás puffer-hatás hipotézisére NEM igaz: (C) 

a modell a stresszhatások semlegesítését, enyhítését veszi figyelembe 

segíti a megküzdési módok megvalósulását 

nincs semmilyen biokémiai hatása, előnye a szervezet számára 

megvalósulása egyaránt hat az érzelmi, fiziológiai és viselkedéses reakciókra is 
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Az orvosok nyilvánvaló tapasztalata, hogy hasonló kockázatokkal egyesek beteggé válnak, mások nem. A 

hasonló betegségben szenvedők is eltérő módon viszonyulnak betegségükhöz. Egyesek életét súlyosan 

megterheli, míg mások kiegyensúlyozottabbak, a betegséggel együtt is teljes és boldog életet élnek. A krónikus 

betegségek többnyire élethosszig tartanak, gyakran progrediálnak. A betegség terhének ellensúlyozására a beteg 

életvezetésének jelentős átalakítására kényszerül. A betegség megélése, a hozzá való viszony elsősorban 

pszichológiai, illetve társas tényezőkön múlik. Az egészség és betegség modelljeiről egy másik fejezetben 

olvashat (4.15. fejezet). Ebben a fejezetben azokat a fontosabb tényezőket mutatjuk be, melyek a betegségek 

okozta pszichológiai egyensúlyvesztéssel szemben is védett személyiséget jellemzik. 

Az egészségpszichológiai paradigma – szemben a tradicionális biomedikális gyógyítással – egyre nagyobb 

szerepet kap a krónikus betegek ellátásában is. Szemléletének egyik fő jellemzője a pozitív gondolkodásmód. 

Orvos és betege nem úgy tekintik a betegséget, hogy az mit vesz el az egyén életéből, hanem azokat a 

megoldásokat keresik, hogy a betegség tartós jelenlétében miként élhet teljes értékű és minőségű életet a beteg. 

Az egészségpszichológiai gondolkodásmódot az általános orvos is alkalmazni tudja betegeivel való 

kapcsolatában. 

14.1. 1. Egészségpszichológia, pozitív gondolkodás 

A gyakorló orvosok mindennap tapasztalhatják, hogy hasonló biológiai állapotú, vagy hasonló kockázatokkal 

rendelkező egyének között lesznek akik megbetegednek, mások nem. A beteggé vált egyének is 

különbözőképpen viselik el állapotukat, eltérő lehet a betegség lefolyása, szövődményei, életükre gyakorolt 

hatása. Az egyéni különbségek néha nagyon szembetűnőek. Az egyén és betegsége (vagy egészsége) közti 

összefüggés régóta tárgya a kutatásoknak, mivel az egyéni biológiai eltérések csak részlegesen magyarázzák 

ezeket a különbségeket. 

Az egyén és a betegség viszonya más megközelítésben is vizsgálható. A kérdés, hogy mitől lesznek betegek az 

emberek, feltehető úgy is, hogy mi jellemzi azokat a személyeket, akik beteggé válnak? Mi teszi őket 

fogékonnyá a betegségre, míg másoknál hasonló tényezők nem okoznak betegséget? Mely tényezők lehetnek 

felelősek fiatal emberek korai haláláért? Mit tehet az egyén a betegség elkerülése érdekében, vagy ha már 

beteggé vált, hogyan tud a betegséggel megküzdeni, vagy együtt élni? 

A medicina hagyományos biomedikális modellje a biológiai rendszerek – szervek, szövetek, élettani folyamatok 

– károsodásában látja a betegségek okait. Gyakran az egészséget is a betegség hiányával határozza meg (még ha 

a testi-lelki-társas jóllét definíciójába csomagolva is). A gyógyítás ennek a szemléletnek megfelelően a biológiai 

hibák kijavítása. Noha számos bio-pszicho-szociális tényező bizonyítottan közreműködik a betegségek 

kialakulásában, ma még többnyire a biomedikális modell dominanciája határozza meg a gyógyítás gyakorlatát. 

Az egyén egészségének és jóllétének tág perspektívájú értelmezéséhez személyiségének néhány tulajdonságát és 

működésmódját kell ismernünk. A rizikófaktorok és környezeti hatások mellett a személyiség sajátosságai 

alakítják a betegséghez és egészséghez való viszonyt. 

Az egészség és az egyén fejlődési lehetőségeinek megértéséhez túl kell lépni azon – a biomedikális modellből 

következő sztereotípián –, hogy az egészség az életben „adott és normális állapota” az egyénnek. Az egészség 

fejlesztésének lehetősége feltételezi, hogy alakítható, dinamikusan változó, soktényezős jellemzőről van szó, 

mely személyiségünkkel együtt változik. Az egészséges személyiségben kifejlődnek azok a készségek is, 

melyek a krónikus betegséghez való alkalmazkodást, azzal való együttélést segítik, oly módon, hogy az egyén 

életminősége a lehető legkevésbé károsodjon. 

Az egészségpszichológia a bio-pszicho-szociális paradigma egyik diszciplínájaként alakult ki az 1970-es évekre, 

de előzményei a múlt század közepéig nyúlnak vissza. A biomedicina patológiacentrikus szemléletével 

szemben, középpontjában az egészség áll. Azon tényezőket vizsgálja, melyek az egészség fejlődésében, 

megőrzésében játszanak szerepet, beleértve a beteggé válás kockázati faktorait is. Az egészségpszichológia az 

egyén és a közösség jóllétét, harmóniájának, egyensúlyának megőrzését segíti elő. Pszichológiai eszköztárában 

kiemelt szerepet kapnak a kognitív-viselkedésterápiás módszerek. Beavatkozási területe elsődlegesen a primer 

prevenció. 

Az egészségpszichológia szoros kapcsolatban áll a pozitív pszichológiával. Az egyén viselkedésének és kognitív 

működésének azon védőfaktorait vizsgálja, melyek ellenállóvá teszik az egyént a betegséggel szemben, és 

fejlesztik lelki ellenálló képességét. Az egészséges személyiségfejlődés olyan tulajdonságok kialakulásával jár, 

mint a pozitív életszemlélet, pozitív érzelmek átélésére való képesség, pozitív kapcsolati-kötődési minták, 

melyek – számos más vonással együtt – védettebbé teszik az egyént a betegséggel szemben. 
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A pozitív pszichológia ez egyén jóllétének és megfelelő életminőségének fenntartását, javítását, az 

alkalmazkodást kívánó helyzetek és a stressz hatékony kezelését tűzi ki célul. A megterhelések, nehéz 

élethelyzetek sikeres megoldása a személyiség érését, növekedését, fejlődését eredményezheti. A személyes 

jóllét és az egészség alapját az optimális személyiségfejlődés és szocializáció teremti meg. 

A személyiség összetett, bonyolult jelenségek és folyamatok rendszere. Számos módon közelíthető meg, leírásai 

így szükségszerűen redukált modellek. A tananyag másik fejezetében (6.1. fejezet) olvashat a személyiség 

megközelítéseiről és kialakulásáról. Az orvos számára az egészségpszichológiai szemlélet elsajátítását és 

alkalmazását azon elméletek segítik, melyek bemutatják a betegséggel szembeni ellenálló képességet, védelmet 

biztosító pszichológiai (és részben biológiai) mechanizmusok kialakulását és működését. 

14.2. 2. Egészségvédő személyiségtényezők 

A továbbiakban néhány, az egészségpszichológia szempontjából fontos személyiségtényezőt tekintünk át: 

reziliencia, optimizmus, szívósság és koherenciaérzés. A felsorolt koncepciók közeli kapcsolatban állnak 

egymással, a pszichológiai mechanizmusokat tekintve átfedések is találhatók köztük. Ennek oka, hogy a 

betegségekkel szemben védettebb, illetve a kialakult betegséggel hatékonyan megküzdő egyén jól körülírható 

tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezik. A bemutatott személyiségjellemzők mind az egészség 

megőrzését, mind a krónikus betegséghez való alkalmazkodást eredményesen segítik. 

14.2.1. 2.1. Reziliencia 

A reziliencia kifejezést régóta használják a fizikában, közgazdaságtanban, ökológiában. A pszichológia 

fogalmai közé néhány évtizede került be. Jelentését magyarul a rugalmasság és ellenállás együttes jelentése adja 

vissza. Úgy definiálják, hogy reziliens az a rendszer, mely az őt ért behatások után is visszaáll eredeti 

állapotába, megőrzi egyensúlyát, ahogy egy rugó visszaugrik eredeti helyzetébe. A pszichológiában a 

személyiség stresszekhez, erőteljes eseményekhez való pozitív alkalmazkodásának képességeként használják. A 

súlyosan károsító hatásoknak való kitettség ellenére a reziliens személy nem mutatja a szokásos és elvárt 

kedvezőtlen kimenetel jegyeit. Például gyermekkori traumatikus élmények ellenére nem alakul ki olyan súlyos 

pszichopatológiai állapot a reziliens személyeknél, mint amilyen súlyos következmények a nem-reziliens 

személyeknél jelentkeznek. A reziliencia kialakulásában biológiai, pszichológiai és társas tényezők 

együttesének tulajdonítanak szerepet. Összetevőiben különbség tehető az ellenállás és a rugalmasság között. 

Ellenállás: mennyire stabil az adott rendszer, mennyire áll ellent a behatásoknak, mennyire őrzi meg 

egyensúlyát. Rugalmasság: vissza tud-e kerülni eredeti állapotába, ha kibillentik egyensúlyából, alkalmazkodik-

e a környezeti feltételekhez. (1. ábra) 

A reziliens személyiség kialakulásában meghatározó a gyermekkor, a család és a tágabb közösség. Alapvetően 

két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a gyermek a nehéz helyzetekben is adaptív stratégiákat alakítson ki. 

Egyrészt a biztonságos, gondoskodó, támogatást nyújtó környezet, másrészt a képességeknek megfelelő 

elvárások, követelménytámasztás. A környezeti támogatás pozitív visszajelzéseket, dicséretet, megerősítéseket 

ad a gyermek számára a viselkedését, teljesítményeit illetően. A pozitív visszajelzések öngerjesztő körként 

működnek, a gyermek önbizalma megerősödik, önértékelése pozitív lesz, és képes lesz ennek megfelelően is 

viselkedni. Az elvárások, követelmények teremtik meg azokat a helyzeteket, melyek kihívást jelentenek a 

gyermek számára, és megoldásukra új és változatos stratégiákat kell kidolgoznia. A nehézség és erőfeszítés 

nélkül megoldható helyzetek nem segítik a reziliencia kialakulását. A családhoz és a közösséghez való kötődés 

biztonságot ad, a sikeres teljesítés pedig megerősíti kontrollérzetét önmaga és élete irányítása felett. 

7.73. ábra - 1. animáció (1. ábra): A reziliencia alapösszetevői 
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A reziliencia kialakulásának biológiai alapjai 

Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei tükrében biztosan állítható, hogy az agy igen nagy plaszticitással 

rendelkezik, azaz a fejlődés és tanulás során struktúráját és kapcsolatait jelentős mértékben képes változtatni. 

Adott funkciók fejlődését adott környezeti ingerek együttese indítja el, melyeknek ún. kritikus (azaz, a 

fejlődésre nyitott) periódusban kell elérnie az agyat. Feltételezhető, hogy a reziliencia kialakulása is egy ilyen 

koragyermekkori kritikus fejlődési szakaszhoz kötött (Curtis & Cicchetti, 2003). Az agyi plaszticitásról más 

fejezetekben olvashat bővebben az érdeklődő. 

A reziliencia kialakulásának affektív tényezői 

A reziliens személy képes önmaga érzéseit szabályozni. Az érzelmek kontrolljának kifejlődéséhez a szülők 

érzelemkifejezése, érzelmi toleranciája és a gyermekkel való kapcsolatukban mutatott érzelmi viselkedés teremti 

meg az alapot. A reziliens egyén stresszhelyzetekben mutatott érzelmi reakciója alacsonyabb intenzitású, mint a 

kevésbé rezilienseké. Jellemző rájuk a pozitív érzelmek átélése, pozitív életszemlélet, optimizmus és humor. A 

negatív érzelmi élményeket is képesek pozitív emóciókkal átélni, így a negatív élmények mintegy 

visszapattannak róluk (Tugade and Fredrickson). Társas kapcsolataikban képesek arra, hogy másokból pozitív 

viszonyulást váltsanak ki. 

A reziliencia kialakulásának kognitív tényezői 

A vizsgálatok alapján a reziliens egyéneket általában jobb intellektuális képességek jellemzik, az átlagnál 

jobbak a problémamegoldási készségeik, és különösen az emlékezeti és figyelmi funkciók terén mutatnak jobb 

képességeket a kevésbé reziliensekhez viszonyítva. A problémák megoldásában szívósak, kitartóak, 

energikusak, leleményesek, találékonyak, kíváncsiak. Képesek a negatív események átértelmezésére. 

A reziliencia kialakulásának társas tényezői 

Gyermekkorban jelentősen hozzájárul a rezilienciához, ha a károsító hatásoknak kitett gyermeknek 

rendelkezésére áll egy pozitív kötődési személy, pl. nagyszülő, akivel a fájdalmas élmények megoszthatók, 

akinél támogatást, törődést, vigaszt talál, s tapasztalatot szerez a szeretetteljes emberi kapcsolatok létezéséről. A 

nehéz élethelyzeteket, kríziseket átélő felnőttek képesek a reziliens viselkedés fenntartására, ha szociálisan jól 

integráltak és kapcsolati kötődéseik stabilak. Meg tudják osztani érzelmeiket társaikkal, támogatásukból erőt 

tudnak meríteni, és felismerik azokat a helyzeteket, amikor professzionális (pl. pszichológiai) segítséget kell 

kérniük. 

A reziliencia, mint védőfaktor 
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A reziliens személyiség alapvetően a gyermekkori tapasztalatok során formálódik ki. A kihívást jelentő 

élmények, megterhelő helyzetek sikeres kezelésével későbbi életkorban is fejleszthető a reziliencia. (Bár 

időskorban némi romlást jeleznek a kutatások.) Megbirkózási képességként hatékony és élethosszig tartó 

védelmet jelent az egyén egészségmegőrzésében és fejlesztésében. A reziliens felnőttek a nehézségeket az élet 

velejárójának tekintik, cselekvéssel (problémamegoldó megküzdéssel) reagálnak rájuk, realitásérzékelésük jó, 

képesek érzelmeik szabályozására. Nem a múltban mélyednek el, hanem a jövőre irányulnak, kompetensnek 

tartják magukat a helyzetek megoldásában. 

14.2.2. 2.2. Optimizmus 

Az optimizmus fogalma arra utal, hogy az egyén hajlamos azt hinni, hogy jó dolgok fognak történni, míg a 

pesszimizmus azt az általános beállítódást jelzi, hogy rossz dolgok történnek. A vizsgálatok szerint az optimista 

beállítódással ténylegesen több pozitív kimenetel (magasabb teljesítmény, nagyobb jóllét) jár együtt, mint a 

pesszimizmussal. Az optimizmus azonban adott körülmények között nehezítheti is az alkalmazkodást. 

A diszpozicionális optimizmus 

Az optimizmus, mint személyiségvonás az egyén célirányos viselkedéséhez kapcsolódik. Ha az egyén 

nehézségeket tapasztal a cél elérésében, újraértékeli a szituációt, az elérhető erőforrásokat, és felbecsüli a siker 

valószínűségét. Az optimisták nagyobb esélyt látnak a cél elérésére, ezért a nehézségek ellenére is kitartóbbak 

törekvéseikben. Optimista vonással rendelkező egyetemi hallgató a bukott vizsga után bízik abban, hogy 

tanulási stratégiája megváltoztatásával legközelebb sikert ér el. Pesszimista társa nagyobb valószínűséggel adja 

fel a küzdelmet („én ennek a megtanulására nem vagyok képes”), vagy alakít ki kerülő magatartást. Az 

optimisták jobban megőrzik önbizalmukat a nehézségek ellenére is. A cél feladása, megváltoztatása adaptív 

lehet, amikor az reálisan elérhetetlen. 

Az optimizmus mint kognitív stílus 

Az attribúciós teória szerint az emberek magyarázatot próbálnak adni a velük történő eseményekre, és az 

eseményt kiváltó okokhoz az alábbi dimenziókat társítják: belső-külső, stabil-átmeneti, globális-specifikus. A 

pesszimista magyarázó stílus a negatív eseményeknek belső, állandó és globális okot tulajdonít, pl. „képtelen 

vagyok levizsgázni, mert nem vagyok elég okos, és soha nem tudok diplomát szerezni”. Az optimista ezzel 

szemben inkább hajlamos külső okkal magyarázni, átmenetinek és specifikusnak látni a kudarcot. Jellemzőbb 

rájuk a problémaorientált megküzdés, többszöri megoldási kísérletek, alternatívák keresése. Az optimista 

magyarázó stílus hatékony fiatal korban, de az élet későbbi szakaszaiban maladaptív is lehet, amikor 

elháríthatatlan vagy megváltoztathatatlan körülményekkel szembesülnek az egyének. Ilyen például az egészség 

romlása, a betegségek megjelenése az életkor előrehaladtával. 

Optimizmus és egészség 

A diszpozicionális optimizmus, mint személyiségjellemző, szorosan kapcsolódik a jó egészségi állapothoz. 

Optimista attitűd csökkenti a stresszválasz intenzitását, élettani, érzelmi és kognitív szinten egyaránt. Mintegy 

pufferként védi ki a stresszor ártalmas hatásait azáltal, hogy a nemkívánatos eseményt külső, átmeneti okoknak 

tulajdonítja (szemben a tanult tehetetlenség attribúciós stílusával). Számos vizsgálat bizonyítja, hogy az 

optimizmus szignifikánsan összefügg a betegségek kedvezőbb lefolyásával, hosszabb túléléssel, jobb 

életminőséggel. Az optimista beállítódás enyhíti a betegségek intrúzióját (az életminőség károsítását a 

különböző életterületeken). 

Az optimizmus fejlődése és fejlesztése 

Az optimizmus és pesszimizmus alapjai örökletesek, de a környezeti, szociokulturális tényezők jelentős 

mértékben meghatározzák fejlődésüket. A kisgyermek korábbi tapasztalatai alapján becsüli fel az esélyt 

törekvéseinek sikerére vagy kudarcára. A tehetetlenség élménye, deprivált környezet, a kudarcot elővételező 

szülői minta a gyermek pesszimizmusát erősítik. Az ilyen családban a betegség gyakran végzetként, 

elkerülhetetlen sorscsapásként jelenik meg, melyet a kiszolgáltatottság és reménytelenség érzése kísér. A 

betegség terhét el kell szenvednie a családnak, a megküzdés és alkalmazkodás lehetőségei szűkösek és 

elégtelenek. A betege pszichológiai vezetését végző orvos azzal segíthet, hogy megpróbálja a pesszimizmusra 

jellemző negatív gondolkodást mérsékelni, és a negatív gondolatok helyett pozitívakat kidolgoztatni a beteggel. 

A szituációk torzító vagy egyoldalúan negatív értékelése helyett a realitást jobban tükröző pozitív tapasztalatok 

vagy alternatívák keresése erősítik a beteg pozitív gondolkodását. Például: Beteg: „A szívbetegségem miatt nem 
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tudok kirándulni a barátaimmal…” Orvos: „Milyen más programot tudna szervezni, ahol együtt lehetnek, és jól 

érezné magát?” 

14.2.3. 2.3. Szívósság (hardiness) 

Az ellenálló, „szívós” személyiség koncepcióját Kobasa dolgozta ki. Olyan személyiségtípust jelez, aki saját 

fejlődése, növekedése javára tudja felhasználni a stresszhelyzeteket. A szívós egyén az életet változásában 

tekinti, ahol a különböző helyzetekben szabad döntési lehetősége van, és választásai felelősséggel járnak. 

Három összetevője: 1) elkötelezettség, 2) kontroll, 3) kihívás. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy az egyén 

tudatosan tekint önmagára és céljaira. Hisz önmagában, tetteiben, értékeiben és céljaiban. Képes tudatosan 

alakítani életét és környezetét. A kontroll a személyes hatékonyságára utal. A szívós egyén belső kontrollal 

rendelkezik, vagyis meg van győződve arról, hogy lehetősége van tenni a jóllétéért, boldogságáért, egészségéért, 

vállalva cselekedeteinek felelősségét is. A kihívás a stresszhez való viszonyt jelzi: egy stresszhelyzet 

kihívásként való értékelése csökkenti az ártalmas stresszválasz mértékét. Például, egy tantárgy iránt érdeklődő 

hallgató a nehéz vizsgát is felkészültsége és helytállása megmérettetésének tekintheti. A bénító vizsgaszorongás 

helyett így képes a felkészülését eredményesen segítő megküzdő mechanizmusok – hatékony tanulás, pozitív 

érzelmi bevonódás – mobilizálására. A kihívásként megélt helyzetek megoldása biztosítja a folyamatos 

személyes növekedést, fejlődést; meghatározó szerepet játszik a kreativitásban és énhatékonyságban is. 

A szívósság és a biológiai funkciók összefüggése is számos klinikai vizsgálat tárgya. Egy 

pszichoneuroimmunológiai tanulmányban egészséges egyének immunválaszait elemezték. Funkcionális 

immunoassay-vel vizsgálták a természetes ölősejtek (natural killer cell, NK) aktivitását és proliferációját szívós 

és kevésbé szívós személyeknél. A szívósság mértékét a Diszpozicionális Reziliencia Skálával mérték, melynek 

faktorai tartalmazzák a szívósság komponenseit. A magas pontszámot elért (szívósabb) egyének szignifikánsan 

jobb immunválaszt adtak a vizsgált baktériumokra és gombákra, mint a kevésbé szívósak. (Christyn L. és mtsai., 

2000) 

14.2.4. 2.4. Koherenciaérzés 

Antonovsky szélsőséges fizikai és mentális stresszeket jelentős károsodás nélkül túlélt egyéneket – többek 

között holocaust túlélőket – vizsgált. Kérdésfeltevése az volt, hogy miként maradhattak egészségesek ezek a 

személyek a szélsőséges körülmények ellenére? Úgy találta, a károsodásnak ellenállókat személyiségük 

„koherenciája” jellemzi. A koherenciaérzést Antonovsky a személyiség tartós tulajdonságának tekinti, melynek 

alapját az adja, hogy az egyén az élet eseményeinek értelmet tud adni, és meg van győződve arról, hogy képes 

az eseményeket befolyásolni. Fejlett megküzdési képességekkel rendelkezik, és képes érzelmeinek 

szabályozására. A koherencia az egyén biztonságérzését fejezi ki, mely segíti őt a környezeti ingerek 

rendezésében és magyarázatában; mozgósítani tudja erőforrásait; kihívásként értelmezi a stresszhelyzeteket. A 

koherenciaérzés mérsékeli a stressz, a betegség káros hatásait, segíti az egyént a leghatékonyabb megküzdési 

mód megtalálásában. 

14.3. 3. Krónikus betegségek pszichológiai ellátása 

14.3.1. 3.1. Bevezetés 

Ahogy az egészségvédő személyiségtényezők áttekintéséből is látszik, a mai orvoslás szemléletét alapvetően 

meghatározza, hogy egy egészlegességre törekvő bio-pszicho-szociális modellben gondolkodunk az orvosi és 

gyógyító tevékenység minden vonatkozásában, mely tulajdonképpen összegzi a pszichoszomatika korszerű 

felfogását (Engel, 1977). 

Ez a modell azt is jelenti, hogy az egészség–betegség kontinuum igen széles spektrum mentén értelmezhető, és 

így a betegségekről való elképzeléseink multifaktoriális okok rendszerében fogalmazhatóak meg. Ezek sokféle 

aránya lehet felelős a megjelenő klinikai képért, a kórlefolyásért, és ezek figyelembevételével a terápiás terv is 

egyénre szabottá tehető, biztosítva ezzel a szubjektív életminőség legoptimálisabb szintjét a krónikus 

betegséggel küzdő személy számára. Egyben ez azt is mutatja, hogy a gyógyító munka során nem csak a 

betegséget gyógyítjuk, hanem a betegség és a személyiség viszonyában gondolkozva, a beteg is éppen olyan 

fontos, mint a konkrét fizikai tünetek. 

A krónikus betegségek egyre növekvő száma arra is felhívja a szakember figyelmét, hogy ha a gyógyulás nem is 

mindig elérhető cél, a gyógyító tevékenység folyamatába számos irányból csatlakoznak a társszakmák és 

multidiszciplináris teamben együttműködve minőségi változások érhetőek el, a kóros folyamatok lassíthatóak, 
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vagy megállíthatóak. Krónikus betegségek esetén feladatunk megtalálni a közreható változókat, és segíteni a 

beteg személyt abban, hogy a betegséggel együtt is minél egészségesebben, minél teljesebb életet tudjon élni, és 

a betegség okozta krízis fejlődési lehetőséggé is válhasson a számára, amely átértékeli, gazdagítja a 

személyiségét (lásd 6.1. fejezet). 

14.3.2. 3.2. Krónikus betegség 

Krónikus betegségeknek nevezzük azokat a különféle etiológiával, patogenezissel, tünettel és prognózissal 

jellemezhető kórképeket, melyek hosszan tartóak, jelenlegi tudásunk szerint nem gyógyíthatóak, potenciálisan 

veszélyeztetik a személy életét és életkilátásait (pl. szívbetegségek), de a betegek állapota többségében hosszú 

távon egyensúlyban tartható. A betegségekre általában jellemző az időszakos vagy folyamatos progresszió, 

melynek következményei többségében érintik a beteg munkaképességét, életminőségét, önellátási képességét, 

ezáltal kihat a szűkebb és tágabb értelemben vett szociális környezetre. A fent tárgyalt egészségvédő 

személyiségjellemzők mellett, illetve a személyiségjellemzők által befolyásolt módon a stressz, a 

megterhelésekre adott reakciók, a pszichofiziológiai vulnerabilitás és a beteg életvezetési szokásai hatással 

vannak a tüneti képre, súlyosságra, megjelenési gyakoriságra. Leggyakoribb krónikus betegségek a szív- és 

érrendszeri betegségek (koronária-betegségek, magas vérnyomás), rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, 

légzőszervi betegségek (asthma bronchiale), daganatos betegségek, bőrbetegségek (neurodermatitis, psoriasis), 

emésztőrendszeri betegségek (colitis ulcerosa és a Crohn-betegség, összefoglalóan krónikus gyulladásos 

bélbetegségek: IBD), különféle allergiás megbetegedések. 

14.3.3. 3.3. Epidemiológiai adatok 

A fejlett ipari országokban, így hazánkban is a legtöbb ember krónikus betegségek következtében hal meg. (A 

pontos adatok 1990-2011 közötti időszakra vonatkozóan a KSH 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html oldalán találhatóak meg.) Azonban a 

halálozási statisztikák nem mindig tükrözik megfelelően azt a betegségterhet, amelyet a krónikus betegségek 

okoznak az egész világon. A DALY (Disability Adjusted Life Years) a betegségteher számszerű kifejezője, 

hiszen megmutatja azoknak az éveknek a számát, amelyek az egészségügyi korlátozottság miatt vesztek el. A 20 

legnagyobb betegségterhet jelentő problémából 16 szerepel a halálozási statisztikákban is, a többi betegség 

általában az érzékszervek működési zavaraival van összefüggésben. 

Az 1. táblázatban szereplő adatok a KSH 2008-as adatait tartalmazzák a világ lakosságára vonatkozóan. 

7.74. ábra - 1. táblázat: A világ lakosságának betegségterhe évente (KSH, 2008) 
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A KSH (2009) által közölt adatok alapján a világon az emberek 60%-a nem fertőző betegségben hal meg, a 

halálozás 50%-a agyi/szív-érrendszeri betegségek miatt következik be, kb. a teljes népesség 10%-a légzőszervi 

problémák miatt hal meg, 6%-ban pedig az emésztőrendszer érintett, illetve a cukorbetegséget kell még 

kiemelni (kb. 5%). Az adott országok gazdasági helyzete hatással van a vezető halálokokra, amelyben a COPD-

nek (krónikus obstruktív légúti betegség) arányaiban kiemelt szerepe van, jelenleg a lakosság 4-7%-a érintett 

világszerte, és az ipari fejlődés miatt 5-7 éven belül a negyedik halálokká válhat. Az alacsony jövedelmű 

országokban a HIV-vírus, a közepes jövedelmű országoknál a magas vérnyomás okoz még nagy számban 

krónikus betegségeket, és a leggazdagabb országokban tölt be vezető szerepet a rosszindulatú daganatos 

megbetegedés, amellett, hogy az összes eddig említett krónikus probléma benne van szinte minden ország top 

ötös listájában, csak az arányszámokban jelenik meg az említett eltérés. 

Hazánk az Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003. kutatási jelentései alapján az alábbi kiemelt állításokkal 

került jellemzésre: 

A 65 év feletti népesség 80%-a a vizsgált krónikus betegségek valamelyikében szenvedett. 

Minden 6. fiatal allergiás, és a magasabb kvalifikáció, magasabb jövedelem növelte az allergia megjelenésének 

esélyeit. 

Minden 5. idős ember cukorbeteg, melynek esélye a korral egyenes arányban növekszik, a túlsúly, magas 

koleszterin és magas vérnyomás pozitívan korrelált a cukorbetegség kialakulásával, míg a magasabb iskolai 

végzettség negatív együttjárást mutatott a betegség megjelenésével. 

Magas vérnyomás a férfiak 25%-át, míg a nők kb. 33%-át érinti. 

A szívroham kialakulását is jelentős mértékben, azaz kétszeresére emeli a dohányzás. 

A rokkantnyugdíjasoknál az agyvérzés esélye 14-szeres volt az aktívan dolgozókéhoz képest. 

A felnőtt nők 40, a férfiak 30%-ának van diagnosztizált keringési betegsége, mely az életkor előrehaladtával 

növekszik, protektív tényező a minőségi társas támogatás és a magasabb iskolai végzettség. 
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A felnőtt népesség 25%-a, az idősek 50%-a szenved a reuma valamilyen formájától. 

Az idős nők 25%-a diagnosztizált csontritkulással küzd. 

A szorongás vagy depresszió növeli a krónikus betegségekre való fogékonyságot, elsősorban az 

emésztőrendszeri betegségek kapcsán. 

A középkorú nők 25%-a küzd migrénnel vagy visszatérő fejfájással. 

Hazánkban a halálozási statisztikák élén a keringési rendszer betegségei, a rosszindulatú daganatok, az 

emésztőrendszeri betegségek, a légzőrendszer betegségei állnak, melyek a halálesetek több mint 90%-áért 

felelősek. Az említett DALY 87%-át adják hazánkban a nem fertőző-betegségek, a maradékot a fertőző 

problémák, ez előbbi megoszlása azt mutatja, hogy a szív- és keringési problémák 23%-ban, a neuropszichiátriai 

betegségek 19%-ban és a rosszindulatú daganatok 17%-ban jelennek meg, és ezek jelentik a legfőbb problémát. 

A már említett COPD esetszámát az országban 500.000-re becsülik, de ehhez képest 76 nyilvántartott betegről 

tudunk, a számok közti eltérés lehetséges okait vizsgálják. 

A 18-34 év között nők 35%-a, a férfiak 25%-a szenved valamilyen krónikus betegségtől, leggyakrabban 

allergiától, majd csökkenő sorrendben a reuma, fejfájás, magas vérnyomás, depresszió és asztma fordul elő. 

(További részletes adatokat a 

http://www.oefi.hu/olef/OLEF2003/Jelentesek/KronikusBbetegsegekOLEF2003.pdf oldalon talál az olvasó.) A 

fiatalkorúaknál és gyermekeknél más vizsgálatok szerint 10%-ban fordulnak elő krónikus betegségek, általában 

cukorbetegség és asztma. 

A felsorolt adatok áttekintése is tükrözi, hogy a krónikus betegség megjelenésében több tényező együttesen 

játszik szerepet, a genetikai, környezeti okok mellett a szociális és pszichológiai tényezők szerepe is kiemelt, így 

kezelésük is ebben a kontextusban valósítható meg. 

14.3.4. 3.4. Krónikus betegségek kialakulásában és lefolyásában szerepet 
játszó pszichoszociális változók 

A krónikus betegségek megjelenésében több tényező kölcsönhatása játszik szerepet. A személyiség hatását a 

betegségek kialakulásában főként magatartásbeli tényezők, kognitív folyamatokból, a személyiségből és a 

környezeti hatásokból eredő rizikó- és védőfaktorok, a hibás érzelmi munkamódok és a negatív érzelmi 

viszonyulásmódok közvetítik, de ide tartozik a személyiség betegséggel kapcsolatos beállítódásának egy 

modellje is: az egészségkontroll helye.1 A személyiségtényezők és a biológiai folyamatok között az egyik 

legfontosabb közvetítőrendszer az immunrendszer, amelynek a krónikus betegségekhez kötődő releváns 

ismeretanyagával a pszichoneuroimmunológia foglalkozik (lásd 7.17. fejezet). Ahogy Kopp Mária (2003, 2007) 

is megfogalmazta, minden betegségben meghatározó és alapvető az agy, az idegrendszer szerepe, amely 

tulajdonképpen közvetít a pszichoszociális tényezők és az egészségi állapot között, és hangsúlyozottan kiemeli, 

hogy a krónikus stressz a folyamat kulcstényezője. 

A krónikus betegségek kialakulásában, lefolyásában és a betegségre adott reakciókban szerepet játszó 

(elsősorban mentális) distressz tényezők2 szorosan kapcsodnak a tartósan fennálló distresszre adott reakcióból 

eredő, a szervezetet megterhelő fiziológiai (vérnyomás változás, pulzusszám változás stb.) és érzelmi 

folyamatokhoz. (Pl. szorongás, kiszolgáltatottság, tehetetlenség,3 reménytelenség érzése,4 melyek depresszióhoz, 

tanult tehetetlenséghez,5 önfeladáshoz vagy egyéb jellegzetes pszichológiai állapotokhoz vezethetnek.6) 

A megküzdés módjai (lásd 4.11. fejezet) és a társas támogatás fontos szerepet játszik a distressz és a distresszre 

adott reakciók következményeinek enyhítésében, illetve hiányuk csökkent immunkompetenciát eredményezhet. 

                                                           
1A belső kontrollos személy, úgy véli, hogy sokat tehet egészsége megőrzése és a betegségek elkerülése érdekében, betegsége esetén ezért 

annak okát saját aktivitásában keresi, és ezért tesz annak megváltoztatásáért; a külső kontrollos egyén ezzel szemben úgy gondolja, hogy 
bármit is tenne, a betegségek úgysem kerülhetők el, azokat befolyásolhatatlan külső tényezők okozzák, így a betegség kivédhetetlen, a 

gyógyulás érdekében sem tehet semmit. 
2Ilyen distressz tényező lehet például a munka, minél kevesebb az egyén kontroll lehetősége a munkafolyamatokban, annál jelentősebb 
rizikótényezővé válhat; vagy a segítő foglalkozású szakemberek fokozott kiégés veszélye is ehhez kapcsolódik (lásd 7.15. fejezet). 
3Az egyén úgy érzi, csak mások segíthetnek rajta, azonban nem képes a segítő kapcsolatok mozgósítására, megjelenik a csalódottság, 

elhagyatottság érzése is. 
4Az egyén úgy érzi, külső segítség sem használna már, ő nem is érdemli meg a segítséget, hiszen haszontalan, feleslegesnek érzi magát, a 

kritika, önvád domináns érzések. 
5A stresszhelyzet befolyásolhatatlannak, kontrollálhatatlannak tűnik, így megjelenik a válaszkészség tanult visszafogása (Seligman, 1975). 
6A testi betegségek kialakulását, lefolyását és rosszabbodását befolyásoló pszichológiai tényezők. 
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Összegezve, a pszichológiai és a szociális tényezők tehát két úton képesek befolyásolni az egészség és betegség 

folyamatát: részben a pszichoszociális folyamatokon, részben az egészséggel kapcsolatos magatartási 

tényezőkön keresztül. Az előbbiekhez soroljuk például a lelki egészséget, hangulati tényezőket, a 

személyiségvonásokat és a megterhelésekre adott reakciókat. A magatartási tényezők közé tartozik például a 

mozgás, táplálkozás, dohányzás. Egyes tényezők erőforrásként működnek, vagyis növelik az ellenálló 

képességet a megterhelésekkel szemben, ilyenek például a rendszeres testmozgás és társas támogatás. Más 

hatások a betegségekkel szembeni hajlamot növelik, például a depresszió és a dohányzás. 

A bio-pszicho-szociális modellben ezek a tényezők kölcsönhatásba lépnek az egyén biológiai adottságaival, 

amely létrehozza a betegségre való fogékonyságot. Az adott betegségre való genetikai hajlam addig rejtett 

maradhat, míg az egyént ért megterhelések szintje el nem éri azt a kritikus szintet, amikor a betegség 

manifesztálódik.7 

Hiányzó kompetencia és kontrollérzés növeli a distresszt. Többszöri tapasztalás után, tanulás révén kifejlődik a 

már említett tanult tehetetlenség, melynek következménye a motivációs, kognitív, érzelmi deficit a testi 

változások mellett. Tehát, ha a személy az élete során korábban azt a tapasztalatot szerezte, hogy a rossz 

események fölött képtelen kontrollt gyakorolni, akkor a későbbiek során, pl. a betegség keltette krízisállapotban 

akkor is tehetetlenül, passzívan viszonyul állapotához, ha valójában meglenne a lehetősége a helyzettel való 

megbirkózásra vagy a lefolyás enyhítésére, befolyásolására. A hiányzó motiváció és tehetetlenség 

anticipálásának eredménye a passzivitás, pesszimizmus, apátia, mely a környezeti ingerek általános negatív 

kiértékeléséhez, majd depresszióhoz is vezethet. A halmozódó megterhelések hatását a szubjektív kontrollérzés 

közvetítheti az immunstátuszra. A pszichoszociális megterheltség élménye depresszív hangulatot 

eredményezhet, ami circulus vitiosus-ként tovább növeli a stresszhelyzet negatívabb megélését, fokozza a 

tehetetlenségérzetet. 

A felsorolt tényezők egészség-betegség kontinuummal való kapcsolatát az 2. ábra szemlélteti. 

7.75. ábra - 2. ábra: Az egészséget és betegséget alakító tényezők 

                                                           
7A betegség kialakulását bemutató mecahnizmusok a 7.16. fejezetben kerülnek részletes kifejtésre. 
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14.3.5. 3.5. Krónikus betegségek és a kezelés okozta megterhelések 

A krónikus betegségek esetében a beteg és családtagjainak mindennapi rutinjához tartoznak a betegség 

kezelésével kapcsolatos feladatok, ez lehet pl. a rendszeres vércukormérés vagy diéta cukorbetegek esetében; 

gyógyszerek rendszeres szedése, vagy sztómazsák cseréje más betegségek kapcsán. A betegségekhez 

kapcsolódó feladatok szerteágazóak és sokfélék lehetnek, van hogy a beteg szívesen végzi ezeket a feladatokat, 

megerősítést, kontrollérzetet jelent a számára; előfordul, hogy életkora miatt (gyermek, idős személy) más 

családtagra van utalva; vagy a rendszeres kezelés, vizsgálatok elvégzése mindenképpen egészségügyi 

képzettséget igényel (rendszeres kontroll CT-vizsgálat daganatos betegségek esetében). Akármennyire 

rutinszerűek is ezek a feladatok, mégis valamilyen mértékű megterhelést jelentenek a beteg számára, melyet 

szakemberként hosszú távon figyelembe kell vennünk, és ezt a támogatás és lehetőségek felajánlásánál szem 

előtt tartanunk. 

Ma már az egészségügyi ellátás alapvető részei a betegségre vonatkozó információk, a megfelelő 

problémamegoldó stratégiák átadása, a betegséggel kapcsolatos teendők tréningjei, például vércukor-, 

vérnyomásmérés, sztómazsákcsere vagy a stresszkezelés megtanítása. Az edukatív és tréningprogramok a 

betegek és családtagjaik számára rendkívül hatékonynak bizonyultak az elmúlt évtizedben, magasabb 

életminőséget, szubjektív kontrollt, jobb együttműködést, kevesebb szövődményt, lassabb progressziót, jobb 

társadalmi beilleszkedést tettek lehetővé. A kapcsolódó önszabályozási modellek a pozitív pszichológia 

eszközeit és célkitűzéseit szem előtt tartva igyekeznek a beteg motivációjához, képességeihez adaptált, aktívan 

elérhető, reális célokon alapuló feladatokat megoldani. A világos célok, mint például a megfelelő diétás étrend 
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kidolgozása és betartása, átlátható és konkrét folyamatok növelhetik a motivációt, kontrollt, személyes 

hatékonyság érzetét, amely optimizmust és sikerélményt ad a betegnek, csökkenti a szorongást és a krónikus 

betegséghez gyakran társuló érzelmi zavarok megjelenését is. Ennek egyik alapja, hogy a laikus 

betegségelméletek téves és gyakran félelmeken alapuló elképzeléseit feltárjuk, konkrét, világos, érthető 

információkra cseréljük fel, amelyek illeszkednek a beteg személyes élettörténetébe, és ezért valódi információs 

tartalommal bírnak a számára.8 

Példaként említjük a Magyarországi ILCO Szövetséget (http://www.ilco.hu/), amely abból a szempontból 

speciális, hogy a betegek kezdeményezésére alakult, önsegítő szervezet a bélkivezetéssel élők számára. 

Tevékenységük jelentős része arra irányul, hogy a betegek egymást átsegítsék az érzelmileg nehéz időszakon a 

betegség, a bélkivezetés műtétje és a kezelések folyamatában, támogatják egymást a mindennapi gondozást, 

önkezelést igénylő feladatokban, és az ehhez szükséges szakmai háttér, információs és kapcsolati rendszer 

megteremtését is igyekeznek hatékonyan segíteni. Ehhez anyagi forrásokat teremtve (felajánlások gyűjtése, 

pályázatok írása), nővérek képzését és orvosok továbbképzését segítve, információkkal, konferenciákkal, 

amelyek közös álláspontot, szemléletet, párbeszédet teremtenek a beteg és az egészségügy között. Emellett a 

prevenció, szűrés, megelőzés területén is aktívan tevékenykednek, amely nem csak a beteg, de a genetika és a 

hasonló életvitel miatt is veszélyeztetett családtagok számára is biztosít egy plusz kontroll lehetőséget az 

egészség megőrzése, illetve a megelőzés kapcsán, tovább erősítve és kihasználva a családban rejlő támogatási 

erőforrások pozitív hatását. 

Természetesen számos krónikus betegeket összefogó csoport (http://www.diabion.hu/index.php/keresk-

kalkulatorok-87/cukorbeteg-klub-keres), alapítvány (http://www.daganatos.eu/; http://daganatok.hu/onkologiai-

adatbazis/betegeket-segito-szervezetek/), szervezet működik, amelyek nem csak a betegséggel kapcsolatos 

információk átadását, de a társas támogatás különféle forrásait kihasználva működnek, azonban valódi sikereket 

az egészségügyi rendszerrel, szakmai háttérrel működő közösségi összefogások érnek el. Ma már léteznek 

közösségi portálok betegeknek is, melyre példa a www.betegszoba.hu. 

14.3.6. 3.6. A krónikus beteg gyermek 

Gyermekkorban a krónikus betegségek előfordulási aránya kb. 10%, amely az egyéb pszichés zavarok 

megjelenésének valószínűségét háromszorosára, ötszörösére növelheti. A leggyakrabban depresszív hangulat, 

szorongás, szociális visszahúzódás és agresszív viselkedés fordul elő ezekben az esetekben, melyek 

következménye az együttműködés hiányában, iskolai nehézségekben és a kortársakkal való konfliktusokban 

manifesztálódik. 

A gyermek krónikus betegsége mindig megterhelő a családnak, ezért a családtagok támogatására és edukálására 

kiemelt figyelmet kell fordítani, mert a krónikus betegséggel való sikeres megküzdés eredményességének a 

legfőbb forrását a család és a családi támogatás jelenti. A gyerekek rezilienciája a személyiségfejlődés 

folyamatából, a korai tapasztalatok, a kötődés9 és bizalom élményéből táplálkozik, és ez pozitív előfeltételeket 

teremt az esetek többségében. Az alkalmazkodás egyik kritikus pontja a serdülőkor, ekkor a serdülő az 

autonómiáját szeretné a betegséggel szemben is megvívni, és ez a konfliktus számos nehézség forrásává válhat. 

Ugyanakkor a gyermek reakciójában hangsúlyos nem csak az életkora, hanem az érzelmi és kognitív fejlődési 

szintje (mit ért meg a szabályokból, vagy milyen érvekkel könnyebb elfogadtatni azt, hogy otthon kell maradnia, 

nem jöhetnek látogatók a kórházba), a meglévő megküzdési stratégiái. A nemi szerepek is kiemeltebbek, hiszen 

azok esetleg épp a betegség kialakulásakor alakulnának, de azt a probléma jelentősen befolyásolja (pl. psoriasis, 

amely a külső megjelenést, vonzóságot, a testről kialakult képet ilyenkor még nagyobb mértékben befolyásolja), 

és gyermekek esetében a stigmatizálás, csúfolás, izolálódás veszélye is nagyobb. 

Krónikus betegségek esetén a család érzelmi egyensúlya megváltozik, megjelennek negatív érzések is, mint a 

reménytelenség, csalódottság, félelem, szorongás, depresszió, harag. A mindennapi küzdelmekkel járó veszély, 

hogy a negatív érzések mellett megjelenik a fáradtság, a családtagok kimerülése. Az anyák stressz-szintje 

általában magasabb, mint más családtagoké, azonban az anya szorongása és aggodalmai növelik a gyermek 

szorongásait, hiszen az érzelemszabályozás folyamatának elsajátítása elsődlegesen ebben a kapcsolatban 

történik. A kóros egészségszorongás felnőttkorban is megmaradhat, amely növeli például a későbbi 

szomatizáció esélyét. További veszélyforrás még, ha a család működése diszfunkcionálissá válik, melyhez a 

túlvédés, az elhallgatás, a kettős kommunikáció nagymértékben hozzájárulhat. A betegség és az abból fakadó 

                                                           
8A terápiás helyzetekre, lefolyásra vonatkozó információk a tankönyv további fejezeteiben kerülnek részletezésre: az orvos-beteg kapcsolati 

helyzet az 5.8.; a magatartásorvoslási szempontok a 7.10., 7.11., és a 7.17. fejezet részei; a pszichoterápiás hatásmechanizmusokkal a 9.10. 

fejezet foglalkozik részletesen. 
9A szülő-gyermek kapcsolattal részletesebben a 2.10. fejezet foglalkozik. 
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családi szerepek negatív módon is megerősíthetőek. Ha például ezáltal kellemetlen helyzetek válnak 

elkerülhetővé, ilyen eset lehet, ha a szülők veszekedésének a gyermek egyik tünete, fájdalomjelzése vet véget. 

Ekkor a gyerek érdekében össze tudnak fogni, és a konfliktusaikat háttérbe tudják szorítani. Ha a beteg gyermek 

tünetei erősödésével el tudja kerülni a kellemetlen helyzeteket, akkor a javulást segítő tényezők negatív 

megerősítő hatásúakká válnak, azaz hatástalanok lesznek, a tünet fenntartása a kapcsolatok rendszerében a beteg 

„érdekévé” válik. 

A családtagok szerepmegosztása is megváltozik, új egyensúly alakul ki, esetleg az elsődleges gondozó feladja 

munkahelyét, beszűkül ezzel az élettere, illetve a beteg gondozása lesz a legfőbb feladata. Ilyenkor kiemelt 

veszélyforrás lehet, hogy a szülő, aki életét a gyermeke gondozásának szenteli, elbizonytalanodik egyéb 

szociális szerepeiben, és ezért esetleg nem erősíti meg a jobbulást eredményező viselkedést. Saját jövőjével 

kapcsolatos nem tudatos félelmei miatt esetleg nem mer kilépni a gondozói szerepből, és fenntartja az 

egymásrautaltságot, vagy a szoros, szimbiotikus viszonyt akkor is, amikor ez már nem lenne indokolt. Gyakori, 

hogy a gyermek serdülőkorba érése és/vagy nagyobb önállóságigénye is megtöri az addig jól működőnek tűnő 

egyensúlyt. 

A megküzdés hatékony módjai általában a betegség típusától és a kapcsolatok minőségétől függenek, és a 

gyermek életkorának előrehaladásával a családi megküzdés szerepe egyre inkább csökken. (A megküzdés 

további forrásairól és a társas támogatás nyújtotta lehetőségekről a 4.11. és 7.13. fejezet ad információt.) 

A krónikus betegség családi szintű feldolgozásánál a szakembernek érdemes felhívnia a család figyelmét arra, 

hogy az összefogás, a kiemelt figyelem és gondozás mellett az egészséges gyermek ne szoruljon a háttérbe, ne 

hanyagolódjon el, de ez természetesen igaz más családtagokra is (pl. apa).10 

14.3.7. 3.7. Krónikus betegségek és az alkalmazkodást befolyásoló tényezők 

A krónikus betegségekhez való viszonyulást számos tényező együttese határozza meg, mely a beteg és 

környezetének reakciójára is jelentős hatással van, segítve vagy nehezítve az alkalmazkodást és megküzdést. Ide 

tartoznak: 

A betegség lefolyásának kiszámíthatósága, súlyossága, a kórházi ellátás szükségessége, az aktivitásban 

megjelenő korlátozottság mértéke, amely más lesz cukorbetegség, HIV-fertőzés, vagy sclerosis multiplex 

esetében. Ez alapján érthető meg egy-egy betegség emocionalizálódása (lásd 7.13. fejezet), a környezet 

támogató vagy elutasító reakciója. 

A betegség befolyásolhatósága, mely egy a beteg által is hatékonyan kontrollálható asztma esetében könnyebbé 

teheti a megküzdést, szemben a jóval kiszámíthatatlanabb és ezért nagyobb megterhelést is jelentő sclerosis 

multiplex-szel, vagy krónikus fájdalomszindrómával, ahol a szubjektív befolyásolhatatlanság érzése az 

önfeladás, depresszió, tehetetlenség irányába tolja el az egyensúlyt. 

A krónikus betegségek számos kihívás elé állítják mind a beteget, mind a családtagokat, amelyek ún. 

alkalmazkodási feladatokként foglalhatók össze, melyek konkrét tartalma vagy jelentősége a betegség típusától 

és az állapot súlyosságától függően eltérőek lehetnek: 

Megzavart érzelmi egyensúly: 

új vagy intenzívebbé váló érzelmek 

kívülről és belülről megélt fenyegetettség 

A közérzet és a testi integritás megváltozása: 

rokkantság vagy korlátozottság 

fájdalmak és panaszok a betegséggel vagy a kezeléssel kapcsolatban 

Az önmagáról kialakított kép megváltozása: 

                                                           
10A gyermekek és a krónikus betegségek viszonyának specifikumait és a krízishelyzet megjelenítését a PTE Gyermekklinikája 

Onkohematológiai osztályának alapítványi honlapja is szemléleti, a viharba kerülés esetén alkalmazott teendők számbavételével, 

megjelenítve a reményt és a társas támogatás erejét: 
http://www.eurakvilo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=469&lang=hu 
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az autonómiában és kontrollérzésben történt veszteség 

a testséma vagy az önkép megváltozása 

bizonytalanság a betegség lefolyásában, a jövőbeni családi és szociális körülmények vonatkozásában 

Elbizonytalanodás a szociális szerepekben és feladatokban: 

a családtól, barátoktól, ismerősöktől történő elválás 

fontos szociális funkciók feladása 

új szociális függőség 

A környezet megváltozása: 

új kapcsolatok az egészségügyi személyzettel 

hospitalizáció 

új viselkedési szabályokkal, értékekkel, (szak)nyelvvel történő konfrontáció 

Az élet fenyegetettsége, félelem a haláltól: 

akut krízis vagy krónikus progresszió a lefolyásban 

a veszteségélmények halmozódása (Heim, 1998). 

Mindezen tényezők hatással vannak a beteg életminőségére (lásd 7.12. fejezet), azonban sikeres alkalmazkodás 

esetén azt mutatják a vizsgálatok, hogy a páciensek általános életminőségüket következetesen jobbnak ítélik 

meg, mint orvosaik, környezetük, és hogy az egészségesek és a krónikus betegek közötti különbség nem 

jelentős. 

14.3.8. 3.8. Krónikus betegség mint krízis 

A bármely életszakaszban megjelenő krónikus betegség krízishelyzetet teremt. A krízisintervenció általános 

lépései specifikus tartalommal, figyelembe véve a betegség hatásait, ebben a kontextusban is hasznosak. Azaz 

az információnyújtás és a segítségnyújtás lépéseiben fontos 

a feszültség csökkentése, 

a támasznyújtás kialakítása, a segítségnyújtás, kezelés elfogadásának elérése, 

az érzelmi realitás megőrzése, 

az akció-irányultság, azaz az érzelmi és fizikai terhek kapcsán megjelenő beszűkülés elkerülése, mérséklése, 

a felmerülő nehézségek azonosítása, 

a realitás elfogadhatósága és elfogadásának segítése, 

a megoldás megtervezése, kivitelezése. 

A döntés és megoldások meghozásában a személyes kontroll11 érzete mindig kulcsfontosságú, alapvetően a 

beteg személy kompetenciájába tartozik, mely csak egyénileg teremthető meg, kölcsönös kommunikációval, 

hiszen ez teszi lehetővé, hogy a beteg reálisnak, megvalósíthatónak, magáénak érezze. Ez a fejlettebb 

egyensúlyi állapot elérésének kivitelezhető módja, melyben a kognitív terápiás módszerek,12 az egészség- és 

pozitív pszichológia ismeretanyaga nagymértékben szerepet játszanak. 

A krízisre adott reakciókat a krónikus betegségek vonatkozásában a 3. ábra összegezi. 

                                                           
11Sokszor csak az áttolt kontroll ill. a következmények fölött gyakorolt kontroll tűzhető ki reális célként. 
12Például: kognitív orientációs terápia; kognitív attitűdközpontú terápia; kognitív megküzdés-terápia; operáns kondicionálás. 
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7.76. ábra - 3. ábra: A krónikus betegségre mint krízisre adott reakciók 

 

A krízis feldolgozása egy komplex, erőtartalékokat mozgósító folyamat, amely a krónikus betegségek kapcsán 

pozitív tanulási folyamatként is zárulhat. Ennek lépéseit a 4. ábra szemlélteti, tartalmát az alábbiakban 

részletezzük: 

Az I. Bevezető szakaszban a kognitív folyamatok vannak előtérben, és itt még minden bizonytalan, ami a 

betegséggel kapcsolatos. A beteg elvárásai az egészség visszanyerésére irányulnak, azonban korábbi 

tapasztalataival ellentétes információkkal szembesül, új kihívásokkal találkozik. Nem érti, mi folyik körülötte, 

az események miért történnek. Az önmagáról, teherbírásáról, egészségességéről alkotott eddigi tudása 

bizonytalanná válik, meginog és ennek következtében mintha külső, abszurd szemlélője lenne a „kívülről 

irányított” eseményeknek, kontrollját elveszíti. Az első szakasz következő lépése a bizonyosság köré 

szerveződik, a személy felfogja, mi történik, de azzal a tartalommal, rácsodálkozással és kérdésfeltevéssel, hogy 

mindez hogyan történhetett meg, hogyan következhetett be az életében. 

A II. szakasz az Átmeneti szakasz, amelyben a kognitív folyamatok szerepét felváltják az érzelmi folyamatok, 

amelyek még irányíthatatlanok a számára. Megjelenik az agresszió, düh érzete, felmerül a kérdés, hogy miért 

éppen vele történik mindez. Majd az alkudozás időszaka következik, amelyben kísérletet tesz a szubjektív 

kontroll megszerzésére valamilyen módon. Gyakori példa, hogy a beteg megfogadja, ha a következő lelet jobb 

lesz, akkor megváltoztatom az étrendemet, vagy akkor abbahagyom a dohányzást, ha ettől biztos, hogy 

meggyógyulok. Ez az időszak az „akkor…ha” típusú gondolatmenet köré szerveződik, majd többnyire felváltja 

a depresszió stádiuma,13 amelyben a reménytelenség, értelmetlenség érzése mellett elkezdődik az érzelmi búcsú 

az addigi életmódtól, életviteltől, melyet felválthat majd a betegséggel kapcsolatos megküzdéseket is magába 

foglaló új. A korábbi jövőképet is fel kell adni, és a megváltozott helyzetnek megfelelő, sokszor a 

korlátozottságokkal járó állapothoz illeszkedő új jövőkép kidolgozása válik szükségessé. Érzelmileg nehéz 

időszak ez, azonban szükséges feltétele és előkészítője az elfogadásnak. 

A III. Lezáró szakaszt a cselekvés, aktivitás, önirányítottság jellemzi, a személy elfogadja fizikai állapotát, 

betegségét, felismeri annak jelentőségét és következményeit. Erre épül az aktivitás lépése, amelyben a konkrét 

cselekvések, pl. betegoktatáson való részvétel, az önkezelés megtanulása, a kontroll megszerzése játsszák a fő 

szerepeket. Az utolsó lépésben pedig kialakul az önmeghatározás olyan formája, amelyben a szolidaritás, a 

sorsközösség, a krónikus betegség kapcsán megerősödhet. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a személy 

betegszerepben határozza meg önmagát, hanem az esetek többségében inkább egy olyan plusz, elsősorban 

közösségi erőforrás kihasználásáról van szó, amely segíti az adaptív megküzdést, a társas támogatás maximális 

igénybevételét, az önmeghatározás és önmegvalósítás azon dimenzióját, amely a mindennapi rutinokba beleépíti 

az egészségmagatartás, öngondoskodás dimenzióit, jó esetben magas életminőséget biztosítva. Többnyire ekkor 

a beteg bekapcsolódik valamilyen klub, alapítvány életébe, a fejlődés lehetőségét jelenti a prevencióban való 

részvétel, önkéntesség stb., melynek a megelőzés mellett nem titkolt célja a példamutatás és az egészségesség 

dimenziójának egyéni újraértelmezése, bekapcsolódva a társadalom vérkeringésébe. Sokan nem jutnak el a 

Lezáró szakasz végső pontjáig, de az elfogadás és az ezáltal nyíló további lehetőségek is sikerként 

könyvelhetőek el, hosszútávon jó színvonalú életminőséget eredményezve. Ugyanakkor nem minden beteg 

megy végig az összes stádiumon, sokan beleragadnak egy korábbi szakaszba, betegszerepbe süllyednek, vagy 

nem képesek erőforrásokat mozgósítani, újrateremteni önmagukat. A szomatikus terápiák eredményessége és a 

                                                           
13Ahogy az a 7.13. fejezet vonatkozó részében részletes kifejtésre kerül, a depresszió stádiuma nem azonos a klinikai depresszió fogalmával, 
ez a szakasz a nevét a negatív érzések dominanciája miatt kapta. 
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Lezáró szakasz pozitív elérése érdekében javasolt a különféle pszichoterápiás módszerek igénybevétele is, 

amely segíti a hatékony megküzdés megtalálását mind egyéni, mind családi szinten. 

7.77. ábra - 4. ábra: Krízisfeldolgozás krónikus betegségekben 

 

14.3.9. 3.9. A krónikus betegségek és a pozitív pszichológia 

A megküzdési módok adaptív, célravezető alkalmazására elsősorban az alábbi tényezők vannak hatással: 

a társas támogatás; 

szociális háló; 

kohézió; 

koherenciaérzés; 

a bizalom kialakításának képessége; 

az adaptív attitűdök és beállítottság; 

a negatív megterhelésekkel (distresszel) való hatékony megbirkózás alapjai; 
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tanult optimizmus,14 

az egészségmagatartás tekintetében a belső kontroll; 

és a belső kontrollból fakadó motiváltság; önreguláció. 

A kognitív átstrukturálás az egyik legsikeresebb konfliktusmegoldási stratégia, amely azt eredményezi, hogy 

egy olyan lehetséges negatív élethelyzetből, amit a krónikus betegség jelent, pozitívan, gazdagabb, fejlettebb 

személyiségként kerülünk ki. A kognitív átstrukturálás első lépése az érzelmi feszültségek csökkentése, az 

esetleges diszfunkcionális attitűdök, a kontrollvesztést fokozó teljesítmény- és perfekcionizmusigény, a 

hosztilitás vagy ellenséges attitűd,15 szorongás felismerése és alakítása.16 E tényezők csökkentése lehetővé teszi a 

problémahelyzet elemzését, a probléma (betegség) kontrollálható okainak meglátását, esélyt teremtve az 

elveszettnek hitt kontroll megszerzésére. 

Az ellenséges viselkedés ellentéte a bizalom érzete lenne, melynek kialakítása nem csak a társadalmi tőke 

legfontosabb jellemzője, hanem a személyiség egyik legfontosabb kialakítható képessége is. 

A légzés szabályozásának megtanulása kiemelt szerepet játszik a betegséggel kapcsolatos kontrollérzés 

kialakításában, mely egyrészt abból fakad, hogy a légzés irányító szerepet tölt be más vegetatív és 

szomatomotoros működés regulációjában, másrészt belégzés alatt szimpatikus, kilégzés alatt paraszimpatikus 

aktivitásfokozódás tapasztalható. Összességében tehát szabályozza a keringést és az anyagcserét, amelynek 

hasznossága a szabályozás paraszimpatikus irányba való áthangolásában mutatkozik meg, azaz a lassú, 

elnyújtott kilégzés megtanulásában, védve a szívműködést és csökkentve a szorongást. Ezt támogatja meg a 

rendszeres testmozgás, a megfelelő és rendszeres fizikai igénybevétel is. 

A krónikus beteg adherenciája a páciens tartós, elkötelezett és aktív együttműködését jelenti, a lehető 

legmagasabb életminőség elérése és megtartása érdekében. Mindezen aktivitás és alkalmazkodás 

megvalósításában a személyes hatékonyság érzése is szerepet játszik, amely motivációt, kitartást ad a betegnek 

abban az esetben, ha a személy azt érzi, hogy a konkrét és specifikus betegségmagatartásra vonatkozó elvárások 

a képességeinek megfelelőek. 

A személyes kontrollt és a pozitív szemléletet segít fenntartani az értelemkeresés, a társas összehasonlítás, a 

tanult sikeresség, a rugalmasság (azaz reziliencia), szívósság, optimizmus és koherenciaérzés. A beteg 

pszichológiai vezetése során az orvosnak e személyiségjellemzők érvényre jutását kell segítenie. 

14.3.10. Tesztkérdések 

TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 

A = 1., 2. és 3. válasz helyes 

B = 1. és 3. válasz helyes 

C = 2. és 4. válasz helyes 

D = csak a 4. válasz helyes 

E = mind a 4 válasz helyes 

Intenzív stressz elszenvedésekor a reziliens személyiség 

megőrzi stabilitását 

érzelmi elfojtást szolgáló mechanizmusai megerősödnek 

károsodás nélkül küzd meg a stresszorral 

                                                           
14A belső kontroll érzés az alapja, egy olyan tanult hozzáállás, amely az élet történései felett érzett reális kontrollt adja vissza, és ezáltal 
csökkenti a szervezetet érő distresszt. 
15Az ilyen személy nem bízik senkiben, alapvető beállítottsága, hogy a másikat aljasnak, önzőnek minősíti, önmagát ezért magára 

hagyatottnak érzi, és ellenséges viselkedésével önmagát akarja megvédeni. 
16A magatartásorvoslás vonatkozó szempontjait részletesen a 7.10.; 7.11.; és 7.17. fejezet tartalmazza. 
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kerülő magatartást alakít ki 

Reziliencia kialakulásának feltételei a gyermekkorban 

támogató környezet 

követelménytámasztás 

kihívást jelentő helyzetek 

biztonságos kötődés 

A reziliencia kialakulását segíti a gyermeknél 

ha képességeinél magasabb elvárásokat támasztanak vele szemben 

ha büntetéssel ösztönzik a jobb teljesítményre 

ha számos könnyen megoldható stresszhelyzettel találkozik 

ha a helyzetben új megoldási stratégiák kialakítására kényszerül 

A reziliens gyermek 

elfogadja a szülői kontrollt 

átértelmezi a negatív eseményeket 

kevésbé kötődik a családhoz 

érzelmeit szabályozni tudja 

A reziliens személy 

az adott helyzetre koncentrál, nem foglalkozik a jövővel 

könnyen elfelejti a múltbeli tapasztalatokat 

érzelemkifejezése visszafogott 

emocionálisan pozitívan éli át a negatív élményeket is 

A pesszimista magyarázó stílus attribútumai 

a kiváltó okot az egyén önmagában keresi 

az aktuális kudarcot átmenetinek tartja 

nehézségeit általános érvényűnek tekinti 

a fentiekből egyik sem igaz 

Az optimizmus kialakulása és jellemzői 

kialakulásában meghatározóak a szülői környezet attitűdjei 

a tapasztalatok kevéssé befolyásolják az egyént 

a negatív eseményt külső oknak tulajdonítja az egyén 

az optimista egyén céljához akkor is ragaszkodik, ha az elérhetetlen 

A szívósság összetevői 
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belső kontroll 

érzelmi bevonódás 

a stresszhelyzetet kihívásnak tekinti 

veszélykerülés 

A szívós egyénre NEM jellemző 

a stresszhelyzetek nehezítik személyes fejlődését 

választásaiban döntőek az intuíciók 

felelősségét képes másokra áthelyezni 

céltudatos 

A koherens személyiségre jellemző 

erős érzelmekkel reagálnak megterhelő helyzetekben 

elfogadják, hogy nem képesek befolyásolni az eseményeket 

biztonságérzetük hiányát a környezeti ingerek rendezésével kompenzálják 

értelmet keresnek az élet eseményeiben 

Ha a személy életében, tapasztalatai révén kialakul a tanult tehetetlenség, akkor krónikus betegség 

kialakulásakor ez az alábbi viszonyulásokat eredményezi: 

passzivitás 

komplementer medicina lehetőségeihez való fordulás 

apátia 

kiégés 

Az egészség-betegség kontinuum alakulására az alábbi tényezők NEM hatnak: 

kötődési stílus 

tanulási folyamatok 

társas támogatás 

fájdalomküszöb 

A betegek és családtagjaik edukálása, tréningprogramok segítik a beteg: 

magasabb életminőség elérését és megtartását 

a beteg adherenciájának alakulását 

lassítják a progressziót, csökkentik a relapszusok előfordulásának esélyét 

a betegségre vonatkozó szabályok megértését 

A krónikus betegségek alkalmazkodási feladatok elé állítják mind a beteget, mind annak családját, a 

felsoroltak közül mely(ek) NEM tartoznak ide: 

a környezet megváltozása 
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a stressz elkerülése 

félelem a haláltól 

a diatézis megértése 

A krónikus betegség által kiváltott krízishelyzet kezelésében lényeges elem: 

a feszültség csökkentése 

az érzelmi realitás megőrzése 

a megjelenő nehézségek reális feltérképezése 

pszichoterápiában való részvétel 
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[Szakmai lektor: Csörsz Ilona] 

Elkötelezett gyakorlója számára az orvosi hivatás tartós örömforrás, a személyiség mélyen gyökerező 

szükségleteit elégíti ki. Ugyanakkor a leginkább megterhelő foglalkozások egyike, a veszteségek, 

sikertelenségek is szükségszerűen részei az orvos munkájának. A követelmények magasak, egyeztetésük más 

életterületekkel (pl. család) és személyes szükségletekkel rendszeres konfliktusok forrása. Az orvosnak nap mint 

nap helyt kell állnia, munkája erőteljesen igénybe veszi energiáit, erőforrásait. Rekreációjára, önmaga 

egyensúlyának és egészségének megőrzésére nem mindig fordít kellő figyelmet. Az orvosi hivatás nem 

kockázatmentes foglalkozás. Mind a munka jellegében, mind az orvos személyiségében jelen vannak olyan 

rizikófaktorok, melyek fel nem ismerése vagy elhanyagolása súlyosan veszélyezteti az orvos mentális és testi 

egészségét. A mentális egészség megőrzése érdekében a veszélyeztető tényezőkre a szakmai szocializáció 

kezdetétől figyelmet kell fordítani. A medikusokban már képzésük ideje alatt elő kell segíteni az 

egészségtudatos magatartás kialakítását, hogy felismerjék az egészségüket veszélyeztető rizikófaktorokat, 

érzelmi konfliktusokat, és képesek legyenek azokat kezelni, megoldani. 

A fejezetben az orvosképzés és az orvosi munka leggyakoribb stresszorait és kockázatait mutatjuk be, 

felvázolva a mentális egészség megőrzésének lehetőségeit is. Kiemelten foglalkozunk a segítő hivatásúak 

munkájának legveszélyesebb jelenségével, a kiégéssel. 

15.1. 1. Pályaválasztás, szocializáció 

15.1.1. 1.1. Az orvosi hivatás választásának motivációs háttere 

Az orvosi hivatás választásának motívumai a személyiségben gyökereznek, rendszerint mélyen beágyazottan. 

Az egyén tudatos döntése mögött gyakran rejtettek maradnak az erős elkötelezettséget biztosító hajtóerők. 

A kora gyermekkori élmények szerepe: 

azonosulás az orvossal – a kisgyermek saját betegségei során megélt orvos-beteg kapcsolat. Az orvos 

tekintélyes, omnipotens személyként jelenik meg, akinek tudása és hatalma megszabadítja a gyermeket a 

szenvedéstől. Az orvos utasításokat, tanácsokat ad a gyermek szüleinek is, amit azok elfogadnak. 
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azonosulás az agresszorral – identifikáció a saját betegségek kapcsán megélt agresszió vagy traumatizáció 

okozójával. Injekció adása, fül felszúrása, kisebb sebészi beavatkozások, fájdalmas élmények a függő 

helyzetét megélő gyermek számára. 

a gyermekkori játékokban az orvosszerep próbálgatása, szerepjátékok babával, játék mackóval, illetve 

játszótársaival. Az identifikáció folyamata, erős elköteleződést hozhat létre. 

A környezet szerepe: 

erős szülői nyomás hatására a gyermek az elvárások szerint választ pályát, ami személyiségfejlődésében korai 

záráshoz (Erikson) vezethet. Az egysíkú önkép, önismeret kockázatos lehet, ha az egyén képességei nem 

teszik alkalmassá a pályára, vagy foglalkozása nem biztosítja hosszú távú örömforrását és elégedettségét. 

Korai záráshoz az a szülői magatartás vezethet, amely egyoldalúan az általuk választott pálya iránti 

orientációt erősíti a gyermekben. 

Segítő attitűd, helper személyiség 

humanista, altruista szükségletek határozzák meg a pályaválasztást. Ha ezek a motívumok a személyiség 

egyensúlyának megőrzésében alapvetőek, akkor a hivatás kockázatát jelenthetik és kiégéshez vezethetnek. 

Természettudományos érdeklődés 

rendszerint a középiskolás években kidolgozott racionális választás, kognitív szükségleteken alapul 

Modellkövetés 

a családban vagy a szűkebb környezetben látott orvos minták alapján történő választás („apám orvos, ez nekem 

is jó lesz”) 

Társadalmi státusz 

az orvosi pálya magas presztízse, autonómiája vonzó 

Az orvossal való személyes találkozások élményei, betegségek vagy haláleset a családban befolyásolják a 

pályaválasztást. Segíthetnek egy reális pályakép kialakításában, de megerősítheti annak egyoldalú idealizációját 

is. Egy nagytekintélyű, idealizált orvos a családban olyan idolként lehet jelen, akinek virtuális jelenlétével meg 

kell küzdenie a fiatalnak. Az idealizált orvos személyéhez magas – gyakran irreális – elvárások fűződhetnek. 

Az orvos a történelem során többnyire a társadalom nagyra becsült, tekintélyes tagja volt, az orvosi hivatás 

mindig a magas presztízsű pályák közé tartozott. Sok fiatal számára az orvossá válás felfelé mobilitást jelent a 

társadalomban. Családjukban gyakran társulnak olyan képzetek az orvos személyéhez és munkájához, amelyek 

igen magas elvárásokat közvetítenek a pályát választó fiatal számára. A medikusokat környezetükben félig-

meddig már orvosnak tartják, kikérik tanácsaikat. A társas nyomásnak ez a formája szerepfeszültséget okozhat a 

hallgatónál, de erősítheti a hivatási csoport tagjaihoz való tartozás érzését is. 

A tradicionális biomedikális orvos-beteg kapcsolat alapvetően tekintélyelvű, autoriter. Az utóbbi évtizedekben 

változtak a társadalom igényei, az orvos és a beteg kapcsolata differenciálódott. A betegek autonómabb 

személyként jelennek meg az orvosnál, attitűdjeik és igényeik szimmetrikusabb és partneribb gyógyító 

kapcsolatot követelnek. Egyre inkább részt kívánnak venni a gyógyításukat érintő döntésekben, igényt 

támasztanak arra, hogy személyes szükségleteiket, élethelyzetüket és életvezetésüket vegye figyelembe az 

orvos. A szaktudás sem orvosi privilégium többé, a világhálón mindenki számára hozzáférhetővé vált a 

medicina tudományos tudástára. Az utóbbi évek kiformálták az e-betegek nemzedékét, akik az interneten 

tájékozódnak, felkészülten érkeznek az orvoshoz, igényesek, és partnerként kívánnak együttműködni. Az 

orvosképzés némi látenciával követi ezeket a változásokat. A medikus a pálya ilyen jellegű kihívásaihoz 

tanulmányai során kevés segítséget kap. 

15.1.2. 1.2. Az orvosi pályára szocializálás, orvosi identitás 

Az egyetemi évek alatt elsősorban ismeretszerzés, az orvosi munkához szükséges tudás elsajátítása folyik. Az 

orvossá válásnak azonban számos más tényezője van. A hallgatónak ki kell dolgoznia hivatásának olyan 

attribútumait, azaz attitűdöket, értékeket, morális szemléletet, melyeket a társadalom a „jó orvos” képzetéhez 

társít és elvár. Hatékony és tudatos kommunikációs stílust kell elsajátítania a betegekkel és a kollégákkal való 
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érintkezéshez. Érzékennyé kell válnia a másik ember érzelmi világára, meg kell értenie a szenvedés és 

aggodalom érzéseit. 

A biomedikális orvosképzés kockázatai 

Az orvossá válás tehát nem csak tananyagok elsajátítását és vizsgák sorát jelenti. Az orvosképzés a mai 

egyetemeken is döntően biomedikális keretben zajlik, a lexikális anyag megtanítására koncentrál. Ennélfogva 

kevés segítséget ad a hallgatóknak szocializációjuk más aspektusaiban. Kitűnő elméleti és klinikai oktató 

orvosok azonosulásra alkalmas modellként jelenhetnek meg, azonban ennek is vannak kockázatai. Nevezetesen, 

a szocializációs folyamat támogatásában az orvosképzésben részt vevő szakemberek sem képzettek. A 

hallgatókkal való viszonyban is saját civil attitűdjeiket, kommunikációs mintáikat jelenítik meg, így akaratlanul 

is az autoriter viszony, a diszfunkcionális beállítódások, vagy az érzelemszabályozás hibás modelljeit 

közvetíthetik. A kurrikulumban szereplő magatartástudományi tárgyak nélkülözhetetlenek, de hatásuk egyelőre 

kevés ahhoz, hogy kompenzálja a biomedikális képzési szemlélet egyoldalúságát. 

A pályaszocializáció követelményeit és a hallgatók támogatásának szükségességét felismerve, ma már szinte 

minden egyetem (vagy orvosi fakultás) biztosít olyan pszichológiai tanácsadó vagy támogató szolgáltatásokat, 

melyek a hallgatók pályaszocializációs, vagy tanulmányaikkal összefüggő nehézségeinek a megoldását segítik. 

15.1.3. 1.3. A rejtett kurrikulum 

Az orvosképzésben az elsajátítandó tudományos ismereteket a tanulmányi rend, a formális kurrikulum foglalja 

magában. Az orvosi szocializáció folyamata azonban a tanrend mellett egy vele párhuzamos síkon, az ún. 

„rejtett kurrikulumon” keresztül is zajlik. A rejtett kurrikulum az orvosi kultúrába és kontextusba ágyazódik. 

Olyan üzeneteket közvetít a hallgatók felé, melyek ellentétesek lehetnek a tanított ismeretekkel. A rejtett 

kurrikulum a hallgatólagos megállapodásokat, szokásokat, rituálékat és az orvosképzés „természetesnek vett” 

más vonatkozásait tükrözi. Az üzeneteket az oktatók és orvosok viselkedése, szerepmodelljei, a jutalmazás és 

szankcionálás módjai jelenítik meg. Kifejezik a valóságban működő szakmai játékszabályokat, az intézményi 

hierarchia működését, az orvosi nyelvet. A deklarált normáktól eltérő viselkedésformák, az értékek, attitűdök, 

sztereotípiák többé-kevésbé hallgatólagos konszenzuson alapulnak az orvosi kultúrában. A rejtett üzenetek 

alááshatják a tanítás során kívánatosnak tartott kommunikációs mintákat, kompetenciákat, a 

professzionalizmust. Hatásuk rendszerint erősebb és maradandóbb, mint az explicit tartalmaké. Az orvossá válás 

folyamatában a hallgatók identifikációja inkább a rejtett attitűdökkel, értékekkel és viselkedésformákkal 

történik. Az oktatási intézmény szerepe, hogy egyértelmű képet adjon a hallgatónak az orvosi hivatásról. A 

koherens orvos- és pályakép bemutatása érdekében az intézménynek fel kell ismernie és korrigálnia kell a 

negatív tartalmú rejtett üzeneteket, melyek gyakran hátráltathatják az oktatás fejlődését is. 

A rejtett kurrikulum példái 

A hallgatót arra tanítják, hogy vállalja bizonytalanságát is. Ezzel szemben nem ritkák az oktatásban vagy a 

vizsgán a bizonytalan hallgatókkal szembeni megalázó megnyilvánulások, negatív minősítések. Döntést várnak 

a hallgatótól (pl. esetmegbeszélésnél, vizsgán), anélkül, hogy elegendő információt vagy ismeretet kapna hozzá 

(szemben a „csak megalapozott döntést hozzon” deklarált elvárásával). Az oktatók egymás tantárgyait vagy 

diszciplínáit minősíthetik azok vélt „fontossága” alapján. Szexista attitűdök is előfordulhatnak az oktatók 

részéről, például a nők orvosi pályára való alkalmasságának vagy más képességeinek megkérdőjelezése. Nem 

ritkák az előítéletek, a negatív diszkrimináció, vagy az indulatok egyes társadalmi vagy betegcsoportokkal 

szemben (alkoholbetegek, idősek). Egyenlőtlenségek, informális hierarchia kifejeződése a képzés és gyógyítás 

intézményeiben: egyes pozíciók birtokosai előjogokkal rendelkeznek. Az erőforrások korlátozása: „nincs idő 

minden beteggel annyit foglalkozni”. 

A rejtett kurrikulum hatásai 

Az ellentmondásos üzenetek feszültséget és zavart keltenek a hallgatókban, ami hosszabb távon szerepet 

játszhat az értékvesztésben, a hivatásból való kiábrándulásban és ezek pszichológiai-egészségi 

következményeiben. A rejtett kurrikulum üzenetei szorosan kapcsolódnak a hallgatók mindennapi 

tapasztalataihoz és élményeihez, ezért befolyásuk erősebb a formális üzeneteknél. 

Védőfaktorok a rejtett kurrikulummal szemben 
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Védettséget vagy nagyobb ellenállást jelent a negatív üzenetekkel szemben, ha a hallgató érettebb személyiségű, 

idősebb; ha már néhány évnyi felnőtt életpálya áll mögötte; ha betegközpontú a gondolkodása, illetve 

érdeklődése az általános orvoslásra – pl. családorvoslás – irányul. 

A rejtett kurrikulum pozitív vonatkozásai 

A rejtett kurrikulumot alapvetően negatív tartalmú jelenségnek tartják, mely szemben áll az orvosképzés 

deklarált értékeivel. Lehetnek azonban pozitív hatásai is. Segíthet például a formális oktatásban néha 

túlidealizált, túlzóan magas elvárásokat – perfekcionizmus, omnipotencia – a realitásokhoz közelíteni. Ha nem 

sért alapvető etikai vagy szakmai értékeket, akkor segítheti a hallgató, illetve a fiatal orvos beilleszkedését is az 

egészségügy intézményrendszerébe. 

15.1.4. 1.4. A képzés kritikus szakaszai 

Az orvosnak készülő és egyetemi felvételt nyert hallgató számára az alapozó tárgyak időszaka jelenti az 

alkalmazkodás legnagyobb próbáját. 

A gyógyítás, másokon segíteni akarás vágyával lép be a képzésbe, ahol természettudományos tantárgyak 

fogadják, a betegről nem esik szó. Az alapozó tárgyak sikeres teljesítéséhez átmenetileg fel kell függesztenie 

a gyógyítás vágyát. 

Az egyetem más tanulási stratégiák kidolgozását kívánja meg, mint a középiskola. Szelektálni kell az 

ismereteket, hatékonyabban gazdálkodni az idővel és más erőforrásokkal. Egymás segítése, a 

munkamegosztás (pl. vázlatok vagy tételek kidolgozása) is felnőtt típusú kooperációt kíván. 

Önállóságot és aktivitást igényel az egyetemi közösség és az intézmény működési szabályainak megismerése, 

hozzá való alkalmazkodás (pl. tanulmányi ügyek intézése). A hallgatónak tisztába kell jönnie lehetőségeivel, 

érdekei érvényesítésének módjával, a rendelkezésre álló támogató források elérhetőségével. 

Alapozó időszak 

Az első két év azon hallgatók számára nehéz, akiknek személyisége nem elég rugalmas és nyitott ahhoz, hogy 

az egyetemi oktatás elvárásaihoz alkalmazkodjon. A túlidealizált pályaképet fenntartó hallgatók számára 

bénítóan frusztrálók is lehetnek az első évek követelményei. 

A túlidealizált pályakép az orvosi hivatásnak csak a pozitív, magasztos oldalát láttatja: „olyan szép dolog 

gyógyítani, embereken segíteni”. Figyelmen kívül hagyja, vagy jelentéktelennek véli az orvoslás árnyoldalait: az 

erőfeszítések ellenére kudarcok és veszteségek is vannak, a betegek meg is halhatnak. A hivatás és más 

életterületek (pl. család) kívánalmai is ütközhetnek egymással. 

Egy vizsgálatban, ahol a pályaalkalmaság mérésére próbáltak módszert kidolgozni, a kutatók azt találták, hogy 

annál sikeresebb volt a hallgató tanulmányi előmenetele, minél flexibilisebb volt a személyisége, minél inkább 

több szempont alapján tudott mérlegelni és problémákat megoldani, illetve minél reálisabb pályaképe volt az 

orvosi hivatásról (Tigyi és mtsai., 1987). 

Preklinikai szakasz 

A preklinikai időszakban már olyan tárgyakat tanul a hallgató, melyek a gyógyítandó betegségek 

megismeréséhez vezetnek, és a propedeutikán keresztül valóságos betegekkel is kapcsolatba kerül. Ebben az 

időszakban a beteggel való kommunikáció jelenthet nehézséget. Az idegen ember meztelen testének 

megérintését, megvizsgálását ugyancsak sok hallgató érzi kihívásnak. 

Klinikai tárgyak, gyakorlóév 

Az orvosi munkához szükséges készségek kidolgozása, megerősítése, rutin szerzése. Segítőkész osztályvezetők, 

siker a betegekkel, pozitív visszajelzések megerősítik a hallgató magabiztosságát, önbizalmát. 

Diploma után 

A hallgatói létből a jogokkal, kompetenciákkal felruházott orvosi szerepbe lép át a frissen végzett orvos. Sokan 

elbizonytalanodnak, úgy érzik, keveset tudnak, különösen gyakorlati felkészültségük nem elegendő. A gyógyítás 

intézményrendszerében a hierarchia alján találják magukat. A rezidensi évek immár az orvosi identitást erősítik 
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meg, a szakvizsga után saját jogán végezheti munkáját az orvos. A pálya első időszaka (5-15 év) kritikus. Más 

társadalmi szerepkötelezettségeknek is meg kell felelnie (családalapítás), alkalmazkodnia kell az orvosi munka 

realitásaihoz, követelményeihez (ügyeletek, időbeosztás, munkafeltételek), és számos külső és belső stresszorral 

kell megbirkóznia. A megoldási kísérletek eredménytelensége elindíthatja az orvost a kiégés útján, melyről a 

későbbiekben írunk ebben a fejezetben. 

15.2. 2. Az orvosképzés stresszorai 

Az orvoskarra felvett fiatal intellektuálisan képes arra, hogy tanulmányait elvégezze. Azonban személyisége 

más tényezőiből fakadóan a kihívások meghaladhatják erőit, ronthatják jóllétét, tanulmányi és szociális 

funkcióit. Az alkalmazkodási problémák hátterében a leggyakrabban önbizalomhiány, önértékelési problémák, 

következményesen jelentős szorongás, nem eléggé hatékony megküzdő mechanizmusok állhatnak. 

15.2.1. 2.1. Az orvostanhallgatókat érő stresszek 

Az orvostanhallgatókat érő stresszek három nagy csoportba sorolhatók (1. ábra): 

A tanulmányi feladatokkal összefüggő stresszorok 

túl sok a tananyag 

nem célravezető tanulási stratégiák 

nem tud az idővel és más erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodni 

a követelmények felnagyítása, életvezetés beszűkülése a tanulásra 

a vizsgaidőszak fokozott megterhelései 

a szóbeli vizsgákon való megfelelés követelményei, szociális gátlások 

sikertelen vizsgák feldolgozása, kapacitások átrendezése, hatékonyabb felkészülési stratégiák megtalálása 

a szelekció folyamatossága 

Az orvosképzés érzelmi stresszorai 

orvosi identitás fejlődésének ellentmondásai 

találkozás a tetemmel, anatómiai, majd patológiai boncolás 

találkozás a betegséggel, szenvedéssel, nyomorúsággal, az emberi minőség romlásával, a hanyatlással, a 

gyógyítás kudarcaival 

találkozás az elmúlással, a halállal 

Ezek az élmények az orvosképzés többé-kevésbé specifikus stresszorainak tekinthetők. A felsőoktatásban 

kevés helyen érik a hallgatókat a fentiekhez fogható érzelmi megterhelések. 

A hallgatók életszakaszából adódó problémák, fejlődési krízis 

A hallgatók tanulmányi éveik alatt életük legfontosabb fejlődési krízisét élik meg: a serdülőkorból a 

felnőttkorba vezető változásokat. Jellegzetes konfliktusok: 

leválás a szülőkről, távollét a családtól 

autonómia fejlődése, önálló életvitel kialakítása 

új közösségbe való beilleszkedés (kollégium) 

barátságok megteremtése és fenntartása; izoláció, magányosság, kapcsolatnélküliség kockázatai 

szerelem, párkapcsolat, együttjárás, szakítás konfliktusai, szexuális szerepek kimunkálása 
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önértékelés, önbecsülés, önbizalom; a változó identitás bizonytalanságai 

veszteségek feldolgozásának nehézségei 

Szerencsére a fenti problémák rendszerint megoldhatók a szokásos kapcsolati rendszereken belül (család, 

barátok). Tartós fennállásuk azonban rontja a hallgatók tanulmányi teljesítményét és életminőségét. 

Rendezetlenségük, rögzülésük hosszú távon is veszélyt jelent a pályán való boldogulásban, ezért az 

intézménynek segítséget kell nyújtania a hallgatónak. 

7.78. ábra - 1. ábra: A medikusokat érő stresszek forrásai 

 

15.2.2. 2.2. A beteg teste – a hallgatók teste 

A hagyományos biomedikális orvos-beteg modell erősen aszimmetrikus, autoriter. Olyan távolságot teremt a 

beteg („hibás, elromlott”) és az orvos („egészséges”) között, ami gyakran nehezen hidalható át. A biomedikális 

képzés a testre fókuszál. A hallgatók mindent megtanulnak a beteg ember testéről, de tudásukat önmagukra 

nehezen vonatkoztatják. Ennek hátterében a lehetséges megbetegedés fenyegetésével szembeni tudattalan 

hárítás, távolítás mechanizmusa feltételezhető. Az orvosszerep több módon is védelmet nyújthat a testi integritás 

fenyegetettsége ellen. Maga a biomedikális szemlélet, a döntően természettudományos orvosi alapbeállítódás 

(gyógyszeres, műtéti-technikai kezelések), a túlzott racionalizálás mind tipikus védekezés a szenvedő 

szubjektummal szemben. Az orvos saját életvezetésének, személyiségének rizikófaktorait is leértékelheti. Saját 

testi percepciójának tompulása, gátlása is kockázatos, mert rontja az orvos képességét, hogy a betegség jeleit 

önmagán idejében észrevegye. Nem ritka, hogy orvosok csak betegségük előrehaladott stádiumában keresik fel 

kollégájukat, mert a korai jeleknek nem tulajdonítottak jelentőséget. Az orvos védettsége illúzió, vágyteljesítő 

fantázia, mintha a szaktudás megvédené a beteggé válástól. Ezenfelül, ha az orvos nem fogékony saját testének 

jelzéseire, aligha fogja megérteni betege szubjektív panaszát. 

Hallgatók relaxációs (autogén tréning) csoportjaiban a résztvevők testélményeit vizsgálták a csoportvezetők 

(Varga és mtsai., 2011). (Az autogén tréning módszerének központi eleme az interocepció érzékenyítése, a 

testből származó érzékletek megfigyelése, tudatosítása.) Megkérték a hallgatókat, hogy élménynaplójukban 

rögzítsék a tanulmányaikkal összefüggő eseményeket is. A feldolgozás során kiderült, hogy érzelmileg 
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megterhelő élmények jelentős hatással voltak a hallgatók testélményeire. Ilyen érzelmileg megterhelő élmények 

voltak: politraumatizált beteg ellátása, komplikált nagyműtét, haldokló kisgyermek látványa, durván elvégzett 

nőgyógyászati vizsgálat stb. Az oktatási gyakorlaton látott események érzelmileg felkavaróak, de látszólag 

mégis kezelhetőek voltak a relaxációs csoport résztvevői számára. A relaxációs élmények azonban kifejezték a 

tudattalan védekezést: napokra vagy hetekre gátlás alá került az a korábban jól kidolgozott képességük, hogy 

testi élményeiket megfigyeljék és regisztrálják. Testük nem jelzett, néma maradt, védekezett az integritás 

lehetséges sérülése ellen. A gátlás feloldása a megterhelő élmény feldolgozásával vált lehetségessé. 

Hasonló jelenséget figyeltek meg a pszichológiai segítő szolgálat szakemberei egy, az orvoskaron történt durva 

fizikai agresszió, illetve az azt követő krízis során (Kerekes és mtsai., 2011). A testi épség veszélyeztetettsége, 

sérülékenysége a testtel való szubjektív kapcsolat elvesztésével járhat, ami az orvos számára kritikus lehet. 

15.3. 3. A hallgatók egészségének és életminőségének 
megőrzése 

15.3.1. 3.1. Az egészségpszichológia általános elveinek érvényesítése 

1. Életmód, életmód-változtatás 

Az egészségmegőrzés általános elvei követendőek. 

Rendszeres fizikai aktivitás, sport, testedzés, tánc, kirándulás 

Egészséges étkezés, alvásminőség 

Rekreációs programok – hobbi, zene, kikapcsolódás 

Időbeosztás, a stresszkezelés egyszerű technikáinak ismerete, relaxáció 

2. Társas kapcsolatok 

A társas támogatás az egyik leghatékonyabb egészségvédő faktor. Tartalmas kapcsolatok, barátságok 

fenntartása, a közösségi életben való részvétel segíti a személyiség kibontakozását, a társas készségek 

gyakorlását, tág perspektívájú gondolkodás és érzelmi élet fenntartását. Mélyíti a toleranciát, a másik ember 

megértését, és szükség esetén támogatást biztosít. 

3. Az önmegvalósítás lehetőségeinek keresése 

Nyitott beállítódás a környezet és a világ iránt, saját szükségletek és örömforrások felismerése, tudományos 

diákköri munka vagy hasonló elköteleződés, alkotó tevékenység, cseregyakorlatok lehetőségeinek kihasználása 

stb. 

A leghatékonyabb védőfaktor a kimunkált énkép, önbecsülés és önbizalom. Összefüggéseiket vázolja a 2. ábra. 

7.79. ábra - 2. ábra: Az önbecsülést alakító tényezők 
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15.3.2. 3.2. A hallgatókat segítő tanácsadó szolgálatok 

Ma már szinte minden egyetem működtet hallgatói segítő, tanácsadó szolgálatokat. Az orvosi karokon gyakran a 

medikus speciális igényeinek megfelelő pszichológiai szolgálat működik. A Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karán Egészségpszichológiai Konzultációs Szolgálat néven érhető el az érdeklődők számára. 

A szolgálat egészségpszichológiai szemléleti keretben működik. A hallgatókat egészséges, felelős, önmagukért 

tenni tudó személyeknek tekinti, akik aktuálisan segítséget igényelnek egy nehezebb élethelyzet vagy 

pszichológiai probléma megoldásához. Minden olyan probléma kezeléséhez segítséget nyújt, amelyeket az 

orvosképzés stresszorainak körében részleteztünk. Mivel nem patológiai szemléletben működik, ezért diagnózist 

nem ad, gyógyszert nem rendel. A konzultációt szakképzett pszichoterapeuták, klinikai pszichológusok nyújtják. 

Ha a hallgató állapota formális pszichoterápiát vagy orvos-beteg kapcsolatot igényelne, a megfelelő 

szakellátókhoz irányítják a hallgatót. Az egyéni konzultáció lehetőségét minden évben sok hallgató veszi 

igénybe, de csoportos formában is megismerkedhetnek a stresszkezelő módszerekkel. 

15.3.3. 3.3. Hallgatói támogató rendszer 

Kortárssegítő szolgálat is sok egyetemen működik, melynek lényege, hogy felsőbb éves hallgatók segítik az 

elsőéveseket a beilleszkedésben az egyetemi létbe, megismertetik velük az egyetemi élet sajátosságait, és 

szükség esetén gyakorlati segítséget nyújtanak. 

15.3.4. 3.4. Segítségkérés tanulmányi nehézségek esetén 

A tanulmányok és vizsgák nehézségeivel küzdő hallgatók egy része úgy véli, neki magának kell megoldania 

gondjait. Megterhelő lehet a szülők, a család magas elvárása tanulmányi előmenetelüket illetően. Néha azt 
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gondolhatják, nem volt jó választás az orvosi pálya, nem nekik való, talán túl erős volt a szülői nyomás is. 

Szégyenérzettel élik meg tanulmányi sikertelenségüket, titkolják kételyeiket, és nagyon nehéz lehet még maguk 

előtt is elismerni, hogy segítségre szorulnának. 

A tanulmányi követelményekkel járó tartós megterhelések tünetek formájában is megjelenhetnek. Alvászavar, 

az étvágy megváltozása, visszahúzódás illetve szorongás, később depresszió jelentkezhet. Hatékonyabban 

kezelhetők a stresszel összefüggő problémák, ha minél korábban konzultál pszichológussal vagy orvossal a 

hallgató. A késői következmények rendezése mindig nehezebb. A halogatás taktikája: „túléltem a 

vizsgaidőszakot, fellélegezhetek, legközelebb minden másképp lesz”, rendszerint a realitás tagadása. A 

diszfunkcionális alkalmazkodási mechanizmusok megváltoztatása kellő önismeretet igényel. Bizalmas baráti 

kapcsolatok, segítő beszélgetések vezethetnek a felismeréshez, hogy a segítség elérhető. 

15.3.5. 3.5. Segítségkérés személyes nehézségek esetén 

A mindennapi élettel együtt járó konfliktusok – családi, kapcsolati problémák – jelentősen befolyásolhatják a 

hallgató tanulmányi teljesítményeit. Ha felkészülése tartósan nehezített, eredményei romlanak, jólléte 

veszélyben van, és úgy érzi, hogy önerőből nem tud nehézségein túljutni, érdemes konzultációs segítséget 

kérnie. 

A tanulmányi és személyes problémák megoldásának legjobb színterét a közösség biztosítja. A bensőséges, 

baráti, nyílt, önzetlen kapcsolatokban a társak figyelnek egymásra, észreveszik ha valaki bajban van. Az 

interakciók reális visszajelzéseket adnak az önismerethez, megoldási modelleket és tartós támogatást kínálnak. 

A szenvedő – és gondjait szégyellő, rejtegető – egyén hamar felismerheti, hogy problémáival nem áll egyedül és 

a nehézségeknek van megoldásuk. 

15.3.6. 3.6. A külföldi hallgatók mentális egészsége 

Az orvoskarok többségén más országokból, eltérő kultúrákból származó fiatalok tanulnak. Tanulmányi 

nehézségeikben – a nyelvhasználatot kivéve – nincsenek lényeges különbségek a honi fiatalokhoz képest. 

Számukra leginkább a saját és a befogadó ország kultúrája közötti különbségek okoznak adaptációs 

nehézségeket. Egy vizsgálat szerint (Varga és mtsai., 2010) a következő területek tették leginkább próbára a 

külföldi hallgatók alkalmazkodási készségeit: a kapcsolat és kommunikáció nehézségei a honi hallgatókkal; 

egészséges étkezés; hivatalok és szervezetek bürokratizáltsága; számukra érthetetlen indulatok, hosztilitás az 

élet különböző területein. Jelentős stresszor az otthontól, családtól, barátoktól való távolság is. 

A pszichológiai tanácsadó szolgáltatásnak fel kell készülnie a más kulturális hátterű, más körülmények között 

szocializálódott hallgatók nehézségeinek megértésére és kezelésére is. 

15.3.7. 3.7. Az intézmény szerepe 

Az egyetem alapvető feladata és érdeke, hogy hiteles intézményként jelenjen meg munkatársai és a gondjaira 

bízott hallgatók előtt. Deklarálja céljait, legyen egyértelmű a missziója. Világosan és nyilvánosan képviselje, a 

gyakorlatban pedig tartsa be azt az értékrendet, amit követendőnek tart. Működési szabályai és mechanizmusai 

legyenek átláthatóak és következetesek: a problémáknak mi a megoldási módja, milyen következményei lesznek 

egy eseménynek. 

A bizalom légköre az egyetemi intézményben kulcsfontosságú. Akkor alakul ki, ha az egyetemi közösség 

egyértelműen érzékeli, hogy az intézmény képviseli az érdekeiket és segíti a feladatok tejesítését, a közös célok 

elérését, azaz felkészült orvosok képzését. 

15.4. 4. Az orvos lelki egészsége 

Az orvosi hivatás az egészséges személy számára is megterhelő. Nap mint nap új és új kihívásokkal találkozik, a 

sikerek és a gyógyítás öröme mellett a kudarcokkal is szembe kell néznie. A vele szemben támasztott elvárások 

nagyok, naprakész tudást, kapcsolati készségeket és morális viselkedést várnak tőle. Sikerei örömet adnak, a 

terhelések tartalékait fogyasztják. Szembesül azzal, hogy hivatását össze kell egyeztetnie életének másik nagy 

szférájával, a családdal, magánélettel; mindkettő időt és figyelmet kíván. Miközben mindent megtesz betegeiért, 

nem fordít gondot saját megújulására, fizikai és érzelmi egyensúlyának megőrzésére. Szocializációja során is 

számos irreális elvárással találkozott munkáját illetően, de kevésbé hívták fel figyelmét önmaga 

karbantartásának fontosságára. A mindig rendelkezésre álló, omnipotens orvos ideája veszélyeket rejt, nem csak 
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önmaga, hanem betegei és magánkapcsolatai számára is. A „mindenkin segíteni” vágyát nap mint nap próbára 

teszi a realitás. 

Az orvosok hivatásbeli kockázatait jelzi az a tény, hogy számos egészségi probléma prevalenciája nagyobb a 

csoportjukban, mint a népesség átlaga. Ki vannak téve a kiégés veszélyének, ami a segítő foglalkozásúak, 

legjelentősebb szakmai kockázata. 

Önismeret 

Az orvosok egészségmegőrzésének, jóllétének és a foglalkozásbeli csapdák elkerülésének kulcsa az önismeret. 

A képzés során önismeretük fejlődését segítő tudatos támogatást alig kapnak a hallgatók. A visszajelzések 

alapvetően a tudásra, intellektuális teljesítményre vonatkoznak. Ezen felül kevés olyan kommunikációs és 

kapcsolati készséget sajátítanak el, melyek közvetve fejleszthetnék önismereti készségeiket. A stresszkezelés, az 

idővel és más erőforrásokkal való gazdálkodás, önreflexív készségek fejlesztése a választható kurzusokon csak a 

hallgatók néhány százaléka számára érhető el. Meghatározó élményekhez és hasznos felismerésekhez juthatnak 

a népszerű junior Bálint-csoportokon is. 

A hallgatókkal ellentétben, az orvosok életminőségének, mentális jóllétének és egyensúlyának megőrzésével 

kevés helyen foglalkoznak intézményi keretek között. A gyógyító hivatás ellentmondásainak felismerése és 

személyes igények teremtik meg egy-egy informálisan szervezett Bálint-csoport lehetőségét, pl. a családorvosok 

számára. A kockázatok ismerete azonban felhívja a figyelmet a veszélyes előjelekre, és segíthet megelőzni a 

megbetegedést és más következményeket. 

15.4.1. 4.1. A gyógyítás munkahelyi kockázatai 

A munkahely kultúrája meghatározó hatással van a jóllétre. A gyakorló orvosok munkakörülményei gyakran 

mutatják a krónikusan stresszelő munkahely jellemzőit: sok feladat, kevés idő, hosszú munkaidő, váltott 

műszak, társas támogatás (kollegialitás) hiánya, munkakörülmények befolyásolásának hiánya. Kezdetben 

örömforrás lehet a betegekkel való törődés, gyógyítás. Az osztály (vagy intézmény) kultúráján nagyban múlik, 

hogy miként szabályozza a fiatal orvos interakcióit a betegekkel. A rezidens csak szakorvosi felügyelettel 

dolgozhat, de a 4-5 év múlva elérhető szakvizsga perspektívát és célt biztosít számára. A munkahelyi 

stresszekkel való megküzdés nagyban múlik a személyiségen, de a jól működő munkahelyi közösség jelentős 

támogatást is adhat a jóllét és egyensúly megőrzésében. 

15.4.2. 4.2. A gyógyítás személyiségbeli kockázatai 

Az orvos személyiségében, fejlődésétől és orvosi szocializációjától függően, kockázatos működésmódok 

lehetnek, melyek hosszabb távon részben szomatikus, részben mentális betegségekhez (szorongás, depresszió, 

addikció) vezethetnek (3. ábra). Legsúlyosabb következményük a kiégés. 

1. Segítő személyiség 

A másokon való segítés motívuma minden segítő számára komoly hajtóerő és tartós örömforrás. Az egyén 

számára akkor kockázatos, ha a személyiség egyensúlyának fenntartásához elsődlegessé válik a másokon való 

segítés igénye. Ekkor a segített személy eszköz a segítő rejtett szükségletének kielégítésére. 

2. Túlidealizált pályakép 

Az orvosi hivatáshoz kötődő, döntően pozitív elképzelések, elvárások, melyekkel sok fiatal az egyetemre 

érkezik, a képzés évei alatt többnyire átalakulnak, reálisabbá válnak. Azonban nem mindenki tudja pályaképét a 

realitáshoz igazítani. Diplomával a kezükben túlzott lelkesedéssel, entuzianizmussal vetik bele magukat a 

gyógyító munkába. Újult erővel jelenhet meg a segítés motívuma: eljött az idő, amire vártak, amikor bajban levő 

embereken segíthetnek. A gyógyítás mindennapjaiban szerzett tapasztalatok hamar próbára teszik a fiatal orvos 

egyoldalú lelkesedését. A kiégéshez vezető úton gyakran ez az első lépés. 

3. Perfekcionizmus 

Tökéletességre való igény, diszfunkcionális beállítódás. Mindig mindent hibátlanul, „tökéletesen” akar 

megcsinálni, ha ez nem sikerül – márpedig nem sikerülhet –, úgy érzi, elégtelen a munkája, nem jó orvos. A 

tökéletesség igénye teljesíthetetlen. Hallgatóknál a „mindent megtanulni” törekvésben fejeződik ki a 

perfekcionista attitűd. 
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4. Omnipotencia 

Mindenért felelősnek tartja magát, úgy érzi, mindent meg kell oldania, minden beteget meggyógyítania. Az 

irreális vállalások kudarcokhoz, illetve szorongáshoz, lelkifurdaláshoz, önbecsülése csökkenéséhez vezethetnek. 

5. Érzelmi azonosulás, involváció 

Az orvos személyéhez kötődő laikus elképzelések egy részétől az orvosok sem mentesek. Gyakran hallani, hogy 

egy-egy kudarc „megviseli” az orvost. Betege tragédiáján „az orvos sem tud túljutni”. „Nem lehet feldolgozni” 

egy-egy megrázó eseményt, betegsorsot. Az ilyen kijelentések a beteggel való érzelmi azonosulást tükrözik, ami 

veszélyes lehet. A betege sorsába bevonódó orvos éppúgy szenved, mint betege. Alkalmatlanná válik arra, hogy 

érzelmi elárasztottságtól mentesen, teljes figyelmével forduljon a következő beteg felé, vagy a megterhelő 

érzelmeket kontrollálva térjen haza családjához. A képzés során az empátiára való érzékenyítés mellett az 

érzelmek szabályozásának képességét kellene megtanulnia a leendő orvosnak. Mindkettő az érett személyiség 

attribútuma. Az empátia nem egyenlő az érzelmi azonosulással. Utóbbi esetén az orvos éppúgy érez, mint a 

beteg, így nézőpontja is hasonló. Empátiás kapcsolatban belehelyezkedik betege érzelmi világába, megérti ami a 

betegben zajlik (még ennél többet is), de egyúttal megőrzi kívülállását és érzelmi függetlenségét. Az érzelmek 

kontrollját személyiségfejlődése során tanulja meg az egyén. Fejlesztésében segíthetnek az önismereti és Bálint-

csoportok. Az orvosi hivatás professzionalizmusa abban (is) áll, hogy az orvosnak együtt kell megtanulnia az 

empátiát és az érzelmek határainak meghúzását, kívül maradását a szenvedésen. Szakmai attitűdje segíti abban, 

hogy kompetenciájának határait tisztán lássa. 

6. Munkahely és magánélet konfliktusa 

A két életterület egyeztetésének nehézségeiről szóltunk korábban, és a kiégés kapcsán is visszatérünk rá. Az 

egészségmegőrzésben betöltött szerepe miatt itt csak ismételten hangsúlyozzuk az érzelmek kontrolljának 

fontosságát. Kompetenciáinak és határainak ismeretében az orvos képes arra, hogy a munkahelyén hagyja 

érzelmi terheit, ahogy megtanulja azt is, hogy otthoni gondjai se befolyásolják viselkedését betegeivel. Jelentős 

stresszorokkal (veszteség, válás) járó érzelmek interferálhatnak a munkabeli képességekkel, ez esetben szakmai 

kontroll, szupervízió igénylése segíthet. 

7.80. ábra - 1. animáció (3. ábra): Gyakori kockázatok az orvos személyiségében 

 

15.5. 5. Az orvosi hivatás veszélye: a kiégés 

15.5.1. 5.1. A kiégés definíciója 
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Az elmúlt majd három évtized során számos kutatás irányult a burnout (kiégés) jelenség megértésére, 

feltérképezésére, a kialakulás folyamatának minél pontosabb meghatározására, a megelőzés hatékonyabbá 

tételére. 1974-ben jelent meg az amerikai orvos és pszichoanalitikus Herbert J. Freudenberger tanulmánya, 

amelynek révén a burnout szindróma fogalma bekerült az egészségszociológiai, pszichológiai és orvosi 

szakirodalomba, szakmai köztudatba. A kiégés eszerint nem más, mint a segítő foglalkozásúak körében fellépő 

fizikai, emocionális és mentális kimerülés állapota. 

A kiégést Maslach (1978, id. Burisch, 2006, 17. oldal) az alábbiak szerint jellemzi: „a kiégés egy speciális és 

körülhatárolt formája az érzelmi kimerülésnek a professzionális segítő személyek esetében, amelynek 

következtében a szakember nem érez többé szimpátiát, megértést vagy megbecsülést a kliensei iránt”. Kiemeli 

még a munkával kapcsolatos negatív percepciókat és attitűdöket, az alacsony szakmai önértékelést, és az ellátott 

páciensekkel szembeni empátiás törődés elvesztését, illetve cinikus attitűdök kialakulását. 

A kiégés definiálása nem egyszerű, a felsorolt tényezők számos definíció közös halmazát képezik. A 

meghatározási törekvések gyakran vonatkoznak még a kifáradásra, frusztrációra, diszfunkcionális állapotra. A 

tapasztalatok szerint a veszélyeztetett csoportba tartozók hosszú időn át emberekre irányuló, állandó 

koncentrálást és érzelmi megterhelést jelentő munkát végeznek, melynek során nem túl gyakran számíthatnak 

egyértelmű, gyors, látványos eredményekre. A fizikai, lelki kimerülés szoros kapcsolatban áll a depresszióval, 

és a tünetek egy része átfedésben lehet, illetve egymás következményei is lehetnek (azonban két különálló 

jelenségről van szó). 

A kiégés nagy problémát jelent világszerte, az egészségügyi ellátás minden területén, mind szervezeti, mind 

egyéni szinten. A fejezet korábbi szakaszaiban az orvosképzés és orvosi hivatás gyakorlásának nehézségeiben, a 

kiégés legfontosabb rizikófaktorait és az érzelmi stresszorok jelentős részét is bemutattuk. A kiégés nem csak az 

egészségügy problémája, minden más, emberi kapcsolatokkal együtt járó helyzetben megjelenhet. Az 

egészségügyi dolgozók körében azonban kiemelten megfigyelhető a jelenség. 

15.5.2. 5.2. A kiégés tünetei 

A kimerülés jelentkezhet testi, szellemi és érzelmi területen. Megnyilvánulhat szomatikus, magatartási, érzelmi 

és mentális panaszokban, melyek lehetnek éppúgy pozitív, mint negatív tünetek is, mint pl. energiahiány, vagy 

hiperaktivitás stb. A pszichoszomatikus tünetek közül kiemelendő az alvászavar, krónikus fáradtságérzés, 

gyomor- és emésztési problémák, fájdalommal kapcsolatos tünetek, kiemelten a fej- és hátfájás, szexuális 

zavarok, magas vérnyomás, tic, kóros mértékű koffein-, nikotin-, alkohol- és gyógyszerfogyasztás, szorongás, 

depresszió illetve az ezekből fakadó szervi panaszok. 

Látható, hogy a burnout tünetegyüttes rendkívül sokoldalú, kialakulásában nagy jelentőségűnek tűnnek a már 

említett, hasonlóságokat rejtő depresszív tünetek, amely az emocionális túlterheltséggel, a visszacsatolás 

hiányával, a kollegiális kapcsolatok lazulásával együtt vezethet kiégéshez. 

Pszichofiziológiai szempontból a kiégés esetében tartós distressz állapotáról van szó, a munkaköri 

követelmények és a megküzdő képesség közötti aránytalanságról. Ez az állapot a testi ellenálló képesség 

gyengüléséhez és a megbetegedési rizikó növekedéséhez vezethet. A kiégés összefüggésben lehet a segítő 

foglalkozású személyiségével (pl. perfekcionizmus, helfer-szindróma, omnipotencia), élettörténetével, 

szocializációjával. 

A kiégés tüneteinek csoportosítását Burisch (2006) és Schmidt (2004) összegzése alapján foglalom össze, mely 

a burnout kialakulását 4 kategóriára bontja, kiemelve a legfontosabb tünetcsoportokat. 

7.81. ábra - 4. ábra: A kiégési tünetek csoportosítása (Burisch, 2006 és Schmidt, 2004 

alapján) 
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A 4. kategória tünetei elmélyülnek, és általános elsivárosodáshoz vezetnek, lelki, testi, szellemi és szociális 

értelemben. 

A tünetek megjelenésében Csabai (1999) is kiemel öt oki tényezőt, melyek a következők: 

az ellátottakkal folytatott közvetlen kommunikáció 

a siker – sikertelenség tengelye 

az illúzióvesztés, mint patogén tényező 

a megélt kontroll hatása a pszichés funkciókra 

az ambiguitás és a bizonytalanság faktora, mely főleg az 

elvárt feladatokkal 

munkaköri szereppel 

a szakmai visszajelzésekkel kapcsolatos. 

15.5.3. 5.3. Rizikófaktorok 

Ahogy azt az orvosképzéshez és orvosi hivatáshoz kötődően áttekintettük, az egészségügy szférájában 

megtalálható a későbbi frusztráció számos forrása. Veszélyt jelenthet a segítők túlzott lelkesedése (Helfer-

szindróma veszélye), a minőségellenőrzés hiánya vagy nem megfelelő volta, az alacsony gratifikáció, hosszú 

munkaidő, extra igénybevétel melletti nagy felelősség, az intézményi támogatás hiánya. 

A kiégés megjelenésében jelentős rizikófaktor a Schmiedbauer által leírt Helfer-szindróma, amelyet általában a 

segítők túlságosan nagy lelkesedése kapcsán tapasztalunk. Így történhet meg, hogy a kiégésre hajlamos egyének 

sokszor a „legnagyszerűbb” emberek (energikusak, ambiciózusak, kezdeményezők, elkötelezettek, függetlenek, 

együtt érzőek, érzékenyek és magas elvárásaik vannak önmagukkal és másokkal szemben. Ezek a tulajdonságok 

már a pályaválasztásban is szerepet játszhatnak, majd később a kiégés rizikófaktoraivá válnak. A szakmai 

képzés időszakában a humanisztikus, empatikus motivációk megerősítést nyernek, a későbbiekben azonban, a 

valósággal való szembesülés során, distressz, frusztráció és konfliktusok forrásai lehetnek. 

Különösen a nők veszélyeztetettek a kiégés szempontjából. Magasak az elvárásaik önmaguk iránt, altruista 

attitűdök jellemzik őket. Ehhez társul az a szerepkonfliktus, amely a karrier és a családi szerepek 

összeegyeztetési nehézségeiből származik. 

Ozsváth megemlíti, hogy a kiégés kapcsán tipikus az ún. „tyúk-tojás dilemma: a kiégés forrása maga a munka, 

vagy a személyes életsors, vagy a kettő együtt. Senki sem védett, bármely hivatás bármely szintjén megjelenhet, 

de nem „minden vagy semmi” a szabály. Olyan, mint a tűz, hol lángol, hol csak parázslik.” (Ozsváth, 2007, 228. 

old.). 

A burnout legfontosabb rizikótényezőinek áttekintése reális támpontokat adhat a jelenség megértéséhez, okainak 

tisztázásához. 

7.82. ábra - 5. ábra: A kiégés feltételei 
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Összetettsége miatt nehéz pontosan megbecsülni, hogy milyen mértékű lehet adott személynél a kiégés mértéke. 

Azonban a protektív tényezők skálája is széles, mert a kockázatok hiánya is védőfaktorként szolgálhat. Ennek 

megfelelően a prevenciós lehetőségek is többszintűek és komplexek. 

15.5.4. 5.4. A kiégés kialakulásának fázisai 

A kiégés kialakulásának folyamatát leggyakrabban az ún. fázisteóriával írják le (Burisch, 2006). A burnout 

megjelenése rendszerint egy lehetséges kiváltó eseményhez datálható, de általában hosszas, nem feltétlenül 

szabályszerű, és ciklusos ismétlődésekkel tarkított soktényezős folyamat. 

A legelterjedtebb modell szerint Brodsky és Becker a burnout kialakulását öt fázisba sorolta, beillesztve a 

realizmus fázisát is. 

1. Az idealizmus szakasza: 

Kezdeti lelkesedés a szakmáért, kliensért való intenzív fáradozás, kollégákkal való élénk kapcsolattartás; 

Irreális, idealisztikus elvárások; 

Túlazonosulás miatt összekeverednek a segítő saját szükségletei a kliensével, a határok feloldódnak a segítő 

privát és szakmai élete között; 

2. A realizmus fázisai: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1812  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szakma iránti elköteleződés, kollégákkal való kooperáció; 

Távolságtartás és részvét egyensúlya; 

Nyitottság és kreativitás; 

3. Stagnálás vagy kiábrándulás: 

Csökken a teljesítőképesség, érdeklődés, nyitottság; 

Leszűkül a kliensekkel való kapcsolattartás; 

4. Frusztráció: 

Szakmai visszahúzódás, empátia helyett tekintélyelvűség; 

Megkérdőjeleződik a hivatás hatékonysága; 

A kliens egyre idegesítőbbé válik; → cél a pozitívumok láttatása, elnyomott energiák felhasználásával változás 

előidézése; 

5. Apátia: 

A frusztrációval szembeni védekezés; 

A minimumra korlátozódik a klienssel való interakció; 

A szakmai munka rutinná és sematikussá válik; 

Kihívások kerülése, a klienssel szembeni ellenségesség; 

A változtatás lehetőségének elvetése 

15.5.5. 5.5. Az egészségügyi dolgozók és a kiégés 

A munka jellege, munkahely-típusok, az ellátási forma is meghatározó tényező a kiégés kialakulásában. Intenzív 

osztályon, aneszteziológián, geriátrián, pszichiátrián illetve onkológián dolgozók körében emelkedik a kiégés 

aránya. Ahol az ellátottak problémai nyomasztóak és érzelmileg megterhelők (haldokló betegek, öngyilkosok, 

mentális és agresszív betegek), ugyancsak forrásai lehetnek a kiégésnek. A munkahelyi feltételek hatással 

vannak az élettel való elégedettségre és az életminőségre is. 

A kiégés hátterében lévő intrapszichés konfliktusok, személyiségvonások szerepének megértésében adnak 

segítséget az alábbiak. 

Helfer-szindróma. Jellegzetes személyiségkép: a túlhajszolt segítő azért segít, hogy ne kelljen a saját 

problémáival szembesülnie („a foglalkozás áldozata”). Pszichés egyensúlya ingatag, droggá válik számára a 

hivatás. Egyre inkább beszűkül az élete: csak a segítő foglalkozás kizárólagos gyakorlása marad. Magánélete 

elszegényedik, beszűkülnek családi és baráti kapcsolatai. „Túlazonosulás” – a foglalkozással való teljes eggyé 

válás, ahol az intim szféra elsorvad. (Pl. késő este is klienst fogad, nem tud nemet mondani, a legfontosabb, 

hogy mindenben megfeleljen saját túlzott elvárásainak.) Az egyenrangú kapcsolatokat igyekszik elkerülni, 

kialakul a külső megerősítéstől való függés. (Altípusa: a „kalóz” – foglalkozását használja kiürült intim 

szférájának kitöltésére (pl.: szexuális kapcsolatok), vagy a „hasító” – szakmai szférában magas kontroll, otthon 

követelőző gyerek.) 

Pszichikai állapota: 

a tökéletesség álarca: mindig tökéletesnek kell lennie 

a külvilág szemében kiegyensúlyozottnak tűnik 

mindig kívülről várja a megerősítést 

nyílt agresszió helyett passzív-agresszív viselkedés (gúnyolódás, áskálódás stb.) 
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Az „omnipotens (mindenható) segítő”. Foglalkozási szerep, elhárítja az érzelmeket, szigorú kontrollal dolgozik. 

Félelmei: függőségtől, gyengeségtől, intimitástól. A felelősségvállalás hangsúlyos a kontaktusban. A 

perfekcionista teljességre törekszik, örök elégedetlen, depressziós karakter. 

A kiégés az orvosok akár 30-40%-át érintheti oly módon, hogy személyes és szakmai teljesítményüket is 

befolyásolhatja (WHO, 1996). Az orvosi hivatás konfliktussal teli pálya (Molnár és mtsai., 2003). A számos 

tipikus konfliktus közül kettő alapvetően nehezíti, sok esetben lehetetlenné teszi az orvosi hivatás gyakorlását: 

az orvosi szereppel való valódi azonosulás képtelensége, illetve a kiégettség veszélye. A két probléma kauzális 

összefüggést mutat, és sok esetben mindkettő a korai pályaválasztás, a „korai zárás” eredményeképp jön létre. A 

segítő foglalkozásúak közül, az orvosok körében a legmagasabb a deviancia jelenségek (válás, szuicidium), 

egészségkárosító (dohányzás, helytelen táplálkozás) és addiktív (alkohol- és drogfogyasztás) viselkedésformák 

aránya. A háttérben álló okok a segítő foglalkozásúakat veszélyeztető kiégettségi szindrómával hozhatók 

összefüggésbe. 

15.5.6. Tesztkérdések 

TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 

A = 1., 2. és 3. válasz helyes 

B = 1. és 3. válasz helyes 

C = 2. és 4. válasz helyes 

D = csak a 4. válasz helyes 

E = mind a 4 válasz helyes 

Orvosi hivatás választásában szerepet játszó tényezők 

a gyermekkori betegségek során elszenvedett fájdalmas élmények 

súlyos beteg ápolása a családban 

segítő attitűdök, emberekkel való foglalkozás vágya 

az orvosi hivatás presztízse 

A biomedikális orvosképzés jellegzetességei 

a betegséget biológiai folyamatnak tekinti 

figyelembe veszi a beteg személyes szükségleteit 

orvos-beteg kapcsolati modellje hagyományosan paternalisztikus 

hangsúlyt helyez a környezeti stresszorok kezelésére 

A rejtett kurrikulum sajátosságai 

a formális kurrikulum hiányosságait tölti ki 

általában a formális oktatással ellentétes üzeneteket közvetít 

segíti a hallgatók szakmai szocializációját 

közrejátszhat a hivatás értékeinek eróziójában 

Tipikus stresszorok orvostanhallgatóknál 

fokozott megfelelési igény 

gondoskodó családi háttér 
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az emberi test boncolása 

pozitív önértékelés fenntartása 

Az orvosképzés megterhelő élményeinek lehetséges következményei 

szorongás fokozódása 

saját testi percepció gyengülése 

empátiás készség romlása 

kerülő magatartás kialakulása 

Az orvosképzés és a gyógyító munka megterhelő élményeinek káros következményei 

beteggel, betegséggel kapcsolatos érzelmek elfojtása 

paternalisztikus attitűd megerősödése 

kiábrándulás a hivatásból, értékvesztés, cinizmus 

erőfeszítések ellenére alacsony hatékonyság a teljesítményben 

Az orvostanhallgatók egészségmegőrzését segítő tényezők 

maximalizmus igényének fenntartása a nehézségek ellenére 

társas kapcsolatok elmélyítése 

érdeklődési kör szűkítése egy kiválasztott szakterületre 

személyes szükségletek felismerése 

Az orvosképzés, orvosi hivatás kockázatai a mentális egészségre 

idealizált pályakép 

omnipotencia 

hivatásbeli és magánéleti követelmények ellentmondásai 

érzelmi bevonódás a beteg szenvedésébe 

Az orvos mentális egészségét fenntartó tényezők 

a hivatás előtérbe helyezése az élet más területeivel szemben 

az érzelmek kontrollja 

minden részletében tökéletes munkára törekvés 

az önismeret fejlesztése 

A kiégés (burnout) tünetegyüttese több területet érint, a felsoroltak közül melyek tartoznak ide: 

érzelmi 

szellemi 

magatartási 

szomatikus/pszichoszomatikus 
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A kiégés kialakulásában rizikótényezőt jelentenek az alábbi faktorok: 

a segítők lelkesedése 

nagy felelősség 

hosszú munkaidő 

továbbképzési lehetőségek 

A kiégés Brodsky és Becker által meghatározott második stádiumára NEM jellemző: 

a távolságtartás és részvét egyensúlya 

a hivatás hatékonyságának megkérdőjelezése 

elköteleződés a szakma iránt 

tekintélyelvűség 

A helfer-szindrómás segítőre jellemző: 

a segítő túlhajszolt 

a hivatás miatt a személy élettere beszűkül 

az egyenrangú kapcsolatok elkerülése dominál 

a személy a legtöbb helyzetben képes asszertív viselkedésre 

Melyek a kiégés tüneteinek csoportjai Burisch (2006) és Schmidt (2004) összegzése alapján? 

kezdeti fázis, csökkentett elköteleződés 

növekvő elköteleződés szakasza 

stagnálás fázisa, egzisztenciális kétségbeesés 

kimerülés szakasza 

Mely belső feltételek lehetnek a kiégés okai? 

túlterheltség, hiányzó elismerés, hierarchikus viszonyok 

kapcsolati vagy családi háttér, bizonytalanság 

kényszerpálya gazdasági okok miatt 

önértékelési zavar, bizonyítási kényszer 
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16. 7.p. Pszicho-neuro-immunológia. – Mike Andrea 
[Szakmai lektor: Rajda Cecília] 

A pszichoneuroimmunológia (PNI) egy olyan újonnan kibontakozó tudományterület, melynek célja a 

viselkedési, agyi és immun-gyulladásos folyamatok közötti kölcsönös interakciók megismerése. A 

pszichoneuroimmunológiai vizsgálatok központjában az idegrendszer és az immunrendszer érzelmekre, 

viselkedésre és stressz-kezelő stratégiákra gyakorolt hatásai, valamint a pszichoszociális folyamatok egészségi 

állapotra gyakorolt hatásai állnak. A PNI integratív kutatásai elősorban a fenti komplex működések molekuláris 

folyamatainak felderítésére és megértésére koncentrálnak. 

16.1. 1. A citokinek hatása az agyra 

A gyulladásos folyamat irányításáért és szabályzásáért az immunrendszer felelős. Az immunrendszert 

fehérvérsejtek alkotják, melyeket citokineket, adhéziós molekulákat és kemokineket magukba foglaló jelátvivő 

molekulák hálózata működtet. Az immunrendszeren kívül a zsír- és az izomszövet szolgál még gyulladásos 

citokinek forrásául. A szisztémás gyulladásos citokinek az aggyal is kommunikálnak és hatást gyakorolnak 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1818  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

számos különböző központi idegrendszeri folyamatra, beleértve a neurotranszmitter metabolizmust, a 

neuroendokrin működést, a neurogenezist és idegrendszeri kapcsolatokat (1. Animáció). Az agy ugyanakkor az 

autonóm idegrendszeren, a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese (HPA) tengelyen és egyéb endokrin szerv, mint a 

pajzsmirigy és a gonádok neuroendokrin hormonjain keresztül képes módosítani a fehérvérsejt-aktiváció 

nagyságát, kiterjedtségét és természetét (1. Animáció). 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

16.1.1. 1.1. A citokin-jelek bejutása az agyba 

A citokinek relatíve nagy molekulák (6-70 kDa közötti méretűek), ennél fogva érdemben nem jutnak át a vér-

agy-gáton. A citokin-jelek agyba jutásának öt lehetséges útvonalát írtak le: (1) a vér-agy-gát „áteresztő” részein, 

mint például a III. és a IV. kamra körüli fenesztrált kapillárisokon át; (2) aktív transzporttal telíthető transzport 

molekulák révén; (3) endoteliális sejtek és perivaszkuláris makrofágok révén, melyek aktiválódásuk során 

citokineket és más, prosztaglandinokat és a nitrogén-monoxidot (NO) (mely az endotoxinokra adott 

lázreakcióért felelős útvonal) magukba foglaló gyulladásos mediátorokat ürítenek az agy parenchimájába; (4) a 

citokinek a perifériás afferens idegrostok (pl. a vagusideg) citokinreceptoraihoz kötődnek, melyek aztán a 

megfelelő, a nucleus tractus solitariit és a hipotalamuszt magába foglaló agyterületek felé közvetítik a citokin-

jeleket (ún. ’idegi út’); és (5) a perifériáról aktivált, citokineket termelő monociták/makrofágok lépnek be az 

agyba. 

Amikor a citokin-jelek elérték az agyat, gliális elemek (asztrociták és mikrogliák) és neuronok gazdag hálózata 

kezd el citokineket termelni és citokinreceptorokat expresszálni. Az agy legaktívabb citokineket termelő sejtjei a 

makrofág ekvivalens mikrogliasejtek, melyeket stresszhatás is aktiválhat (1. Animáció). Ezzel egybehangzó 

kutatási adat az, hogy megnövekedett mikroglia-sűrűséget találtak affektív betegségben és skizofréniában 

szenvedő szuicid áldozatok dorzolaterális prefrontális kortexében, anterior cinguláris kortexében és 

mediodorzális talamuszmagjában. 

16.1.2. 1.2. A citokinek befolyása a neurotranszmitter metabolizmusra 

Citokinek akut és krónikus adása megváltoztathatja a szerotonin, dopamin és glutamát metabolizmust. 

16.1.2.1. 1.2.1. Citokin-hatások a monoamin-metabolizmusra 

A proinflammatorikus citokinek (interferon [INF]-γ, tumor nekrózis faktor [TNF]-α, interleukin [IL]-1, IL-6) 

citokin-jelátvivő útvonalak, mint például a szignáltranszducer és transzkripcióaktiváló (STAT)-1, INF-reguláló 

faktor-1, p38 mitogén-aktivált protein kináz (MAPK) és a stresszindukált nukleáris faktor-κB (NF-κB) 

aktiválásán keresztül képesek aktiválni az indolamin-2,3-dioxigenáz (IDO) enzimet (2. Animáció). Az IDO a 

triptofánt, mely a szerotonin elsődleges aminosav-prekurzora, kinureninné bontja. Ennélfogva a 

proinflammatorikus citokinek hatására csökkenhet a szerotonin-termelés, mely összefüggő lehet az úgynevezett 

citokin-indukált depressziószerű tünetekkel. Emellett elsődlegesen a mikrogliák és az infiltráló makrofágok 

révén az agyi kinurenin tovább bomlik neuroaktív metabolitokra, kinurénsavra (KS) és kinolinsavra. A 

kinolinsav közvetlenül kötődhet az N-metil-D-aszpartát (NMDA)-receptorhoz, melynek eredményeként 

glutamát szabadul fel. A glutamátfelszabadulás viszont az agyban excitotoxicitással és a neurodegenerációval 

társulhat. A kinolinsav továbbá kapcsolatos a lipid-peroxidációval és az oxidatív stresszel (2. Animáció). A 

kinolinsavval szemben a KS, mely elsődlegesen az astrocitákban termelődik, csökkenti a glutamát 

felszabadulását, mely folytatólagosan hatással bír a dopamin-felszabadulásra (amely részben glutamáterg 

kontroll alatt áll). 

A proinflammatorikus citokinekről (TNF-α, IL-1β, IL-2) azt is kimutatták, hogy a citokin-jelátvivő MAPK 

útvonal aktivációja révén a szerotonin-transzporter (SERT) expresszióját szignifikánsan képesek fokozni, mely 

által csökken a szerotonin szinaptikus elérhetősége (2. Animáció). 

A triptofán-hidroxiláz a szerotonin-, a tirozin-hidroxiláz a dopamin/noradrenalin-szintézis sebesség-

meghatározó enzime, melyek fontos enzim-kofaktora a tetrahidrobiopterin (BH4) (3. Animáció). A BH4 a NO-

szintáz (NOS) kofaktora is, mely az arginint konvertálja NO-dá (3. Animáció). A BH4 igen labilis és igen 

érzékeny a nem enzimatikus oxidációra, mely a BH4 irreverzibilis degradációját eredményezi 

dihidroxiantopterinné (XPH2). A proinflammatorikus citokinek (IFN-α, IL-6) hatására az agyban létrejött 
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gyulladásos válasz és mikroglia-aktiváció fokozott NO-termeléssel és oxidatív stresszel társul. 

Következésképpen a BH4 központi idegrendszeri koncentrációja csökkenni fog, mely a megfelelő 

agyterületeken a monoaminok elérhetőségének csökkenését fogja eredményezni (3. Animáció). 

A BH4 esszenciális kofaktora az endoteliális NOS-ak (eNOS) is; azonban BH4-hiány esetén az eNOS NO-

termelésről oxigén szabadgyökök termelésére fog átváltani, melyek miatt növekszik az oxidatív stressz és 

tovább csökken a BH4-szint. 

2. animáció. 

 

2. animáció. 

3. animáció. 

 

3. animáció. 

16.1.2.2. 1.2.2. Citokin-hatások a glutamát-metabolizmusra 

A citokinek (1) bizonyos gliális elemeken csökkenthetik a glutamát-transzporterek expresszióját és (2) 

fokozhatják a glutamát-felszabadulást az astrocitákból. Az astrocitákból felszabaduló glutamát könnyen kötődik 

extraszinaptikus NMDA-receptorokhoz, melyek excitotoxicitást közvetíthetnek és az agyi eredetű neurotrófikus 

faktort (BDNF) is magukba foglaló trófikus faktorok termelődésének csökkenését eredményezhetik (2. 

Animáció). Így, a proinflammatorikus citokinek képesek gátolni a neurogenezist, mely kapcsolatba hozható a 

kísérleti állatok depressziószerű viselkedésének kialakulásával. A depresszióval való összefüggést erősíti az a 

kutatási eredmény is, mely hangulatzavarban szenvedő betegek frontális kérgében magasabb glutamát-szintet 

talált. Ahogy korábban már említettük, a kinolinsav glutamát-felszabaduláshoz vezethet az NMDA-receptor 

direkt aktivációján keresztül, ezáltal hozzájárulva az oxidatív stresszhez. A TNF-α-t és az IL-1-et is magukba 

foglaló proinflammatorikus citokinek az astrocytákból és a mikrogliasejtekből reaktív oxigén- és 

nitrogéngyökök felszabadulását indukálhatják, mely felerősítheti az oxidatív stresszt és károsíthatja a glutamát-

visszavételt, miközben stimulálhatják a glutamát-felszabadulást és veszélyeztethetik az oxidatív károsodásra és 

a kálcium-áteresztő glutamát-receptorok túlzott aktivációjára különösen érzékeny fontos sejttípusokat, beleértve 

az oligodendrogliát is. Érdekes módon major depresszió alapvető morfológiai abnormalitásának bizonyult az 

oligodendrogliák és egyéb gliális elemek pusztulása több, a hangulat szempontjából fontos agyterületen, mint a 

szubgenuális prefrontalis cortex és az amygdala. 

16.1.3. 1.3. Citokin-hatások a neuroendokrin funkcióra 

Kimutatták, hogy a gyulladásos citokinek adása nagymértékben stimulálja a HPA hormonok (corticotropin-

releasing hormon [CRH], ACTH és kortizol) expresszióját és felszabadulását (1. Ábra). Igazolták, hogy INF-α 

krónikus adása a diurnális kortizolgörbe ellaposodásával társul. Az ellaposodott kortizolritmusról 

általánosságban azt gondolják, hogy glükokortikoid-rezisztenciával függ össze, mely a glükokortikoid-receptor 

(GR) csökkent expressziójának és/vagy funkciójának eredménye. A GR funkciója a HPA tengely szabályzása, 

mely során a stresszorokra adott HPA választ kapcsolja ki a glükokortikoidok megkötésén és ezáltali negatív 

feedback-mechanizmus működtetésén keresztül. A proinflammatorikus citokinek a STAT-5-öt, az NF-κB-t, a 

p38 MAPK-t magukba foglaló citokin-jelátvivő útvonalakon keresztül képesek csökkenteni a GR-expressziót 

(1. Ábra). A citokinek ezen GR-funkcióra gyakorolt hatása gátolhatja a glükokortikoidok hatását, mely ismerten 

fékezi a gyulladást, így a gyulladás tovább fokozódik és tovább csökken a GR-funkció. Kimutatták, hogy az 

ellaposodott kortizol-ritmus korrelál a depresszió és a kóros fáradékonyság (fatigue) kialakulásával, valamint 

egy sor, gyulladással is kapcsolatba hozható kórállapot rosszabb kimenetelével, beleértve a kardiovaszkuláris és 

a daganatos betegségeket. 

7.83. ábra - 1. ábra 
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16.1.4. 1.4. Citokinek hatása az idegi kapcsolatokra 

Agyi képalkotó vizsgálatok a törzsdúcokat és a dorzális anterior cinguláris kortexet találták a gyulladásos 

ingerek által legkifejezettebben befolyásolt agyi régióknak. 

A citokinek törzsdúcokra és ily módon a motoros aktivitásra és a motivációra kifejtett hatásáról evolúciós 

eredetű folyamatot feltételeznek, mely arra szolgálhat, hogy csökkentse a felfedező magatartást és a motoros 

aktivitást, és ezáltal elősegítse az energiaforrások átcsoportosítását, az infekció leküzdését, a lázas reakció 

kialakulását és a sebgyógyulást. 

A dorzális anterior cinguláris kortex szoros összeköttetésben áll az autonóm idegrendszer leszálló, éberséget 

fenntartó pályáival, így a dorzális anterior cinguláris kortex képes észlelni és válaszolni a szociális tárgykörű 

fenyegető környezeti stimulusokra. A dorzális anterior cinguláris kortex citokinekkel szembeni érzékenyítődése 

hozzájárulhat a szorongás, az éberség és a riasztás közvetítéséhez, mely gyakori kísérője gyulladásos stimulusok 

krónikus expoziciójának. Evolúciós szempontból a dorzális anterior cinguláris kortex fokozott aktivitása (és 

szociális fenyegetéssel szembeni fokozott szenzitivitása) biztosíthatja az egyébként infekció és/vagy sebesülés 

miatt sebezhető állapotú állat számára azt az éberséget, mely megtámadása esetén a túléléshez szükséges. 

16.2. 2. Stressz és gyulladás 

16.2.1. 2.1. Stresszre adott neuroendokrin válaszok 

Stresszrhatásra két fő, egymással kölcsönhatásban álló rendszer válaszol fiziológiásan, a HPA-tengely és a 

szimpatiko-adrenális-mellékvese (SAM)-rendszer (1. Ábra). A környezet változásaira az elsővonalbeli választ a 

SAM-rendszer adja, és ha a változás perzisztál vagy fenyegetőnek észlelt, akkor percek múlva a HPA-tengely 

válasza is kiváltódik. Mind a HPA-tengely, mind a SAM-rendszer részt vesz az immunitásban és a gyulladásban 

(1. Ábra). Stressz hatására megnő az adrenalin és a noradrenalin szintje, és ezek a SAM-rendszeren belüli 

stresszindukálta változások interakcióba lépnek az immunműködéssel. A noradrenalin számos immunsejt-típust 

képes mobilizálni és átrendezni. Emellett kimutatták, hogy az α- és β-adrenerg receptorokon ható katekolaminok 

patkányok agyában és perifériájukon is növelik a proinflammatorikus citokin-expressziót az NF-κB jelátvitelt 

fokozó hatásukon keresztül. Az NF-κB egy ubikviter transzkripciós faktor, mely a citoplazmában helyezkedik 
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el, de amikor aktiválódik, a sejtmagba transzlokálódik, ahol számos gyulladásos citokin génexpresszióját segíti 

elő. Ugyan a noradrenalin lokálisan a proinflammatorikus citokinek szintjét tudja növelni, elsődlegesen azonban 

anti-inflammatorikus szerepe van a proinflammatorikus citokinek szisztémás gátlása és az anti-inflammatorikus 

citokinek felerősítése révén. Kimutatták, hogy az α1, β1, β2 adrenerg antagonisták (prazozin, metoprolol és 

butoxamin) csökkentik az NF-κB aktivációt. 

Acetolkolin vagalis felszabadítása révén a paraszimpatikus idegrendszer is képes gátló hatást kifejteni az 

immunregulációra. Acetilkolin hatására nikotinerg acetilkolin-receptor (nAChR)-aktiváció jön létre, mely képes 

szabályozni a citokin-transzkripciót és -transzlációt. 

A HPA-rendszer is szerepet játszik a gyulladásban. Gyulladás esetén a proinflammatorikus citokinek aktiválják 

a HPA-rendszert. A kortizol a proinflammatorikus citokinek visszaszorítása révén a gyulladásban gátló szerepet 

játszik, és képes megakadályozni azt, hogy a gyulladásos válasz károsító szintet érjen el. Ugyanakkor a HPA-

rendszer csökkent aktiválhatóságát találták gyulladásos kórképekben, mint pl. rheumatoid arthritisben. A 

csökkent aktívitású HPA-rendszer a citokinegyensúly felborulásához vezet, mely elősegítheti vagy fenntarthatja 

a gyulladást. 

16.2.2. 2.2. A citokinek és a stressz 

Meta-analízisek igazolják, hogy stressz után szignifikánsan megnő a proinflammatorikus IL-6 és IL-1 citokinek 

szintje. 

P-anyag 

A P-anyag mind a HPA-tengely, mind a SAM-rendszer működésében szerepet játszik. A P-anyag és primer 

receptora, az NK-1r gyakori előfordulású a hipotalamuszban, a hipofízisben, a mellékvesében és a 

gerincvelőben. A HPA-tengelyben a P-anyag gátló szerepet játszik, elsődlegesen a stresszreakció időtartamának 

csökkentése révén. A SAM-rendszerben a P-anyag az excitatorikus neurotranszmitterekkel szemben érzékenyíti 

az agytörzsi neuronokat, mely által emeli az autonóm választ. Állatkísérletekben a P-anyag adása emelte a 

szívfrekvenciát, az izmok vazodilatációjával és a zsigeri szervek ennek megfelelő vazokonstrikciójával járó 

klasszikus “harcolj vagy menekülj” típusú reakciót idézte elő, valamint fokozta az állatok helyváltoztató 

magatartását. 

Hízósejtek (masztociták) 

A hízósejtek a szervezet legtöbb helyén megtalálhatók, és stressz és gyulladás esetén kölcsönhatásba lépnek a 

stresszreakció rendszereivel, a citokinekkel, valamint a P-anyaggal. A hipotalamuszban nagyszámú hízósejt 

található, és a stresszre adott válasz során a hipotalamuszból felszabaduló CRH a hipofízisre kifejtett hatásán 

kívül hízósejt-aktivációt is kivált. A hipofízisből felszabaduló ACTH, ugyanúgy mint a P-anyag és a citokinek 

is, szintén aktiválja a hízósejteket. A hízósejtek aktivációjuk esetén a CRH-t, citokineket és a P-anyagot is 

magukban foglaló gyulladásos mediátorok széles skáláját kezdik termelni és kibocsátani. 

16.3. 3. Epigenetikai mechanizmusok és a 
pszichoneuroimmunológia 

Az epigenetika tárgykörébe olyan folyamatok tartoznak, melyek az aktuális DNS-szekvenciától függetlenül 

képesek hatni a gén-expresszióra. Az epigenetikai információk útmutatást adnak arra, hogy a genetikai 

információ hogyan, hol és mikor kerüljön felhasználásra, és ezáltal meghatározó szerepet játszanak a 

génexpresszió szabályzásában. Az epigenetikai információ fogékony a külső környezet változásaira, így rajta 

keresztül a környezeti hatások befolyást gyakorolhatnak a fiziológiai funkciókra. 

A külső környezet pszichoszociális hatásai a viselkedést alapvetően meg tudják változtatni és módosítani 

képesek az idegi-, endokrin- és immunfunkciókat is. A viselkedési epigenetika területén belül végzett legújabb 

vizsgálatok kimutatták, hogy a stresszorok és/vagy a kedvezőtlen pszichoszociális környezet képesek 

befolyásolni a génexpressziót a DNS-metiláció és/vagy a kromatinstruktúra epigenetikai mintázatának 

megváltoztatása révén. A gyermekkorban átélt viszontagságok következtében epigenetikai módosulások 

jöhetnek létre a viselkedést befolyásoló agyterületeken. Emellett a külső környezet ingereire a felnőttek is 

mutatnak epigenetikus reakciót, mely a viselkedést, az élettani mutatókat és a betegségekre való hajlamot fogja 

befolyásolni. 
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16.3.1. 3.1. A gyermekkori élettapasztalatok hatása a stresszre adott 
válaszkészségre és a viselkedésre 

A gyermekkori élettapasztalatok hatása epigenetikai folyamatok útján közvetítődhet tovább az agyra és 

befolyásolhatja a stresszre adott neuroendokrin válaszreakciót. A magzati és a korai posztnatális periódus a 

környezeti hatásokkal szemben rendkívüli sebezhetőséget mutat. A fejlődés ezen érzékeny periódusai alatt 

érkező kedvezőtlen hatások, mint a stressz vagy a bántalmazás könnyebben váltanak ki olyan epigenetikai 

módosulásokat, melyek hátrányosan érintik az élettani működéseket és a viselkedést a felnőttkor folyamán. Az 

anyai gondoskodás rágcsáló modelljével végzett vizsgálatok azt dokumentálják, hogy kedvezőtlen környezeti 

ingerek (az anyai érintés hiánya) epigenetikai módosítások révén megváltoztatják a hippokampuszon belüli GR 

génexpressziót (2. Ábra). Az anyai érintés hatására ugyanis a szerotonin (5-HT) mennyisége a 

hippokampuszban megnő, mely intracelluláris jelek kaszkádját indítja el, és végül transzkripciós faktorok 

(NGFI-A, CREB és SP-1) expressziójának növekedésében csúcsosodik ki. Ezen transzkripciós faktorok a GR 

gén epigenetikai módosítása (a GR promoter exon 17 metilációjának csökkentése) révén elősegítik a 

hippokampuszon belül a GR génexpressziót. A hippokapmpusz expresszálja a legtöbb GR-t az agyban és így 

különösen érzékeny a stresszel járó élmények hatásaira. Mivel a megfelelő anyai gondoskodás magasabb 

hippokampális GR expresszióval társul, a glükokortikoid feedback a szenzitívebb, stresszhatásra erőteljesebb 

hipotalamikus CRF expresszió-csökkenést eredményez, melynek következtében a stresszkiváltotta magatartási 

és hormonális válaszok megjelenése mérsékeltebb lesz. Ezzel szemben a csökkent hippokampális GR expresszió 

növeli a stresszreaktivitást, és azokban az utódokban, melyek anyai kontaktusban korlátozottan részesültek a 

stresszhatás szorongósabb viselkedést eredményez (2. Ábra). Emberben jól ismert az anyai érintés pszicho-

biológiai előnye a csecsemő fejlődésében. Az anyai érintés gyengíti a csecsemők fiziológiás reaktivitását 

stresszre, mely alacsonyabb kortizol-szintben nyilvánul meg. A HPA-tengely stresszreaktivitásának 

gyermekkori fejlődése potenciális jelentőséggel bír a felnőttkori betegségkockázatra, mert a stresszérzékeny 

fenotípusú emberek hajlamosabbak hangulat- és kognitív zavarok, kardiovaszkuláris betegségek és II. típusú 

diabetes kialakulására. A gyermekkori stressz (és/vagy a gyermekkori bántalmazás) mind nyugalmi 

körülmények között, mind stresszt követően kifejezettebb gyulladás kialakulására hajlamosítanak. Nem-

depressziós, de gyermekkorukban stressznek kitett egyénekben akut pszichoszociális stresszre emelkedettebb 

IL-6 választ mutattak ki. 

7.84. ábra - 2. ábra 
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16.4. 4. A gyulladás és az affektív spektrumbetegségek 

Az akut gyulladás rövid ideig tart, nagymértékben lokalizált és kontrollált reakció. Az akut fertőzés a perifériás 

gyulladásos citokinek szintjének emelkedését idézi elő, melyek komplex útvonalhálózat segítségével 

következményesen bejutnak az agyba. Ezek a proinflammatorikus citokinek az infekció legyőzésének érdekében 

a magatartás és a hangulati élet koordinált, központilag közvetített módosulását indítják el, melyet „sickness 

behavior”-nek („betegség-magatartás”) neveznek. A „betegség-magatartás” viselkedési jellemzői közé tartozik 

az anorexia, az alvászavar, a pszichomotoros meglassultság, a kognitív funkciózavar, szociális visszahúzódás és 

a viselkedési inaktivitás. Ezekről a viselkedésben fellépő változásokról feltételezik, hogy rövidtávon 

eredményesek, mivel megvédik az egyént további infekciók expozíciójától, a fertőzött egyén elkülönülésével 

védik szociális hálozatát a fertőzés terjedésétől, és az energiaforrásokat a gazda védelmére irányítják. Jól 

működő rendszerben, amint a fertőzés leküzdésre került, a gyulladásos válaszok gátlódnak és a 

betegségmagatartási minta mérséklődik. Ha azonban a normál szövetekkel szembeni immunválaszok bizonyos 

tényezők, mint eliminálással vagy inaktiválással szemben rezisztens mikroorganizmusok, vagy fennálló fizikai 

vagy pszichológiai stressz, következtében állandósulnak, az immunaktiváció elhúzódó állapotával a gyulladásos 

folyamat krónikussá válik. Azokban az esetekben, amikor a szervezet nem kapcsolja le megfelelően a 

gyulladásos folyamatokat, a krónikus gyulladás elhúzódó betegség-magatartási tüneteket eredményez, mely a 

depresszióhoz hasonlatos. Növekvő számú bizonyíték szól amellett, hogy a gyulladás fontos szerepet játszik az 

affektív spektrumbetegségek, különösen a major depresszió patogenezisében. 

Megjegyzendő, hogy a gyulladás és a hangulatzavarok közötti kapcsolat kétirányú. Kísérleti tanulmányok 

alapján úgy tűnik, hogy a major depresszió felerősíti a stresszre adott gyulladásos választ. Egy tanulmányban, 

mely az állatok depressziójának egy gyakran használt modeljét alkalmazta, az egereket depressziós és nem-

depressziós csoportokra osztották. Az állatok felét antidepresszánssal kezelték, majd valamennyiben colitist 

indukáltak. A colitis a depressziós egerekben szignifikánsan súlyosabb volt, mint a nem depressziósokban. 

Antidepresszánssal előkezeltek depressziós egerekben azonban, a colitisz szignifikánsan kisebb mértékben volt 

súlyos. Humán vizsgálatok arra utalnak, hogy a krónikus szorongásos állapotok káros hatással vannak az 

immunműködésekre, mely károsodott celluláris és humorális immunválaszokhoz és a virális és bakteriális 

fertőzések emelkedett incidenciájához vezet (3. Ábra). 
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16.4.1. 4.1. Emelkedett gyulladásos biomarkerek depresszióban és 
szorongásban szenvedő betegekben 

16.4.1.1. 4.1.1. Citokinek 

Krónikus gyulladásban jellemzően az akut fázis reakció C-reaktív proteint (CRP), IL-6-ot (mely a CRP termelés 

legfőbb stimulátora a májban) magukba foglaló szisztémásan keringő gyulladásos markerek szintje emelkedett, 

fokozott az immunsejtek általi és az immunsejteken belüli gyulladásos citokintermelés, és a gyulladásos 

citokinek géntranszkripciója. Szorongásos zavarban szenvedő egyénekben a TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2 és IL-8 

emelkedett szintjét mutatták ki. Hasonlóan, meta-analízisek depresszióban szenvedő betegekben a kezelés 

megkezdése előtt citokinek, mint az IL-6, az IL-1β, TNF-α és a CRP, kemokinek, celluláris adhéziós molekulák, 

és gyulladásos válasz jelátvivő molekulák (pl.: NF-κB) emelkedett perifériás vérszintjét mutatták ki. Továbbá a 

tanulmányok szignifikáns összefüggést találtak a gyulladásos faktorok vérkoncentrációja és a depresszív tünetek 

súlyossága között, beleértve a rossz alvást, a kognitív funkciózavart és a kóros fáradékonyságot. Az emelkedett 

gyulladásos markerek a sikeres antidepresszáns kezelést követően a kontrollok szintjére tértek vissza. Hatástalan 

antidepresszáns terápia esetén viszont a gyulladásos markerek emelkedett szintjét találták. A krónikus gyulladás 

depresszióban játszott szerepét támogatják azok a tanulmányok, melyek azt találták, hogy az IL-1β gén 

polimorfizmusa összefüggést mutat a kezelésre adott válasszal és a funkcionális mágneses rezonanciás 

képalkotással (fMRI) mért érzelmi feldolgozás módosulásaival. Végezetül, epidemiológiai adatok szerint major 

depressziós betegek között fokozott gyulladás különösen azokban fordul elő, akiket gyermekkorukban 

bántalmaztak. 

Gyulladásos citokinek vagy citokin termelést indukáló molekulák adása depressziószerű viselkedést válthat ki 

kísérleti állatokban és emberben egyaránt. A hepatitis C fertőzés, pszoriázis vagy daganatos betegségek kezelése 

céljából krónikusan adott proinflammatorikus TNF-α citokin a betegek egy részében depresszív tünetek 

kialakulásával társul. A TNF-α-val indukált depressziót megelőzhetőnek találták a kezelés megkezdése előtt 

alkalmazott konvencionális antidepresszáns adásával. 

16.4.1.2. 4.1.2. P-anyag 

A P-anyagnak szerepet tulajdonítanak depresszióban és a szorongásos zavarokban egyaránt. A P-anyag szintje 

szignifikánsan magasabb depresszióban vagy szorongásos betegségekben szenvedő egyénekben, és szorongó 

betegekben a P-anyag szintje stresszorokra adott válasz során szignifikánsan megemelkedik. Továbbá a P-anyag 

szintje depresszió remissziójakor normalizálódik. 

16.4.2. 4.2. A gyulladás forrásai hangulatzavarokban 

Depressziós betegekben a gyulladásos markerek szintjének emelkedéséhez számos faktor hozzájárulhat, mint a 

stressz, az elhízás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a fizikai inaktivitás és rossz alvás. 

16.4.2.1. 4.2.1. Stressz 

Kísérleti állatokban és emberben egyaránt összefüggést találtak az akut, a krónikus, és a gyermekkori 

pszichoszociális stressz és az emelkedett gyulladásos markerek szintje között. A krónikus stressz indukálhatja a 

SAM-rendszer fokozott aktivációját, károsíthatja a HPA-tengely gyulladásos jelátvivő útvonalakat szabályozó 

működését és aktiválhatja az alapvető gyulladásos útvonalakat (1. Ábra, 3. Ábra). 

Kimutatták, hogy a szorongásos zavarok a noradrenalin emelkedett nyugalmi szintjével társulnak, továbbá azt 

találták, hogy szorongásos zavarban szenvedő betegek noradrenalin-szintje laboratóriumi körülmények között 

végzett stresszes feladat után nagyobb mértékű emelkedést mutatott, mint az egészséges kontrollcsoporté. 

Depresszióban szenvedő egyénekben egészségesekkel összehasonlítva a noradrenalin-szint szignifikánsan 

magasabb és a szívfrekvencia-variabilitás szignifikánsan alacsonyabb volt. Depresszív tünetek előfordulása 

magasabb noradrenalinszinttel tásul, fennálló depresszós kórkép hiányában is. 

A HPA-tengely funkciózavara is kimutatható a szorongást és depressziót magába foglaló pszichológiai 

állapotokban. Míg a stresszorokra adott elsődleges válasz a kortizolszint emelkedése, addig feltételezhető, hogy 

ismételt stresszorok vagy krónikus szorongás a HPA-tengely habituációját eredményezi és idővel a HPA-

tengely válaszkészsége gyengül. Ezt olyan egészséges egyénekben igazolták, akik kedvezőtlen életeseményen 

mentek keresztül. Szorongásban szenvedő egyénekben a HPA-tengely reaktivitásának bizonyos fokú egyéni 

variabilitását találták. Számos, de nem az összes tanulmány számol be a pszichoszociális sresszorok által 

kiváltott gyengült HPA-reaktivitásról. Feltételezik, hogy a szorongásos betegségek között különböző HPA-
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tengely reaktivitási mintát mutató alcsoportok léteznek. A HPA-tengely szabályzási zavarát depresszióban is 

kimutatták. Ezen szabályzási zavar természete változó. HPA-hiperaktivitást a depresszió specifikus altípusában, 

a melankólikus depresszióban figyeltek meg leggyakrabban. Hipoaktív HPA működést találtak atípusos 

depresszióban, az átlagpopulációban és a depresszió enyhébb formáiban. A melankólikus depresszió, melyet 

HPA hiperaktivitás kísér, szorongással, a jövőtől való félelemmel és inszomniával társul, míg az atípusos 

depressziót letargia, kóros fáradékonyság, hiperszomnia és hiperfágia kísér. 

A HPA-tengely és a SAM-rendszer típusosan párhuzamosan működik a pszichoszociális stresszre és gyulladásra 

adott válaszok során. Az újabb kutatások szerint azonban a HPA-tengely és a SAM-rendszer 

hangulatzavarokban szétkapcsolódhat. A SAM-rendszer megfelelő választ adhat stresszre szorongásban és 

depresszióban egyaránt, de szétkapcsolódhat a HPA-tengelytől, mely gyengült választ produkál. Humán 

vizsgálatok azt mutatták, hogy stresszorok a szívfrekvencia egyforma fokú emelkedését eredményezik mind 

szorongásos betegségben szenvedőkben, mind egészségesekben. Megfelelő kortizolszint-növekedés azonban 

csak a kontroll csoportban volt kimutatható, szemben a szorongásos betegségekben szenvedők relatíve 

változatlan kortizolszintjével. 

16.4.2.2. 4.2.2. Diéta és obezitás 

Az elhízás és a depresszió kapcsolata kétirányú. Súlyosan vagy kórosan elhízott nők csoportjának testtömeg-

indexe (BMI) pozitív korrelációt mutatott a gyulladásos markerekkel (pl.: IL-6 és CRP), melyek viszont a 

depresszióval mutattak összefüggést. Abdominális elhízást mutató nőkben a mentális stressz fokozott IL-1 

válasszal társult, és azokban a nőkben, akikben a leptin hormon – melyet a zsírszövet termel és elhízásban 

szintje emelkedett – bazális plazmakoncentrációja magasabb volt, nagyobb mértékű stressz indukálta IL-6 

emelkedést találtak. 

A múlt századi nyugati diéta az n-3 zsírsavakhoz képest drámai eltolódást mutatott az n-6 (vagy omega 6) 

többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFAs) felé. Az n-3 zsírsavak a halakban és a halolaj kivonatokban 

találhatóak meg nagy mennyiségben, és bizonyított, hogy a fokozott halfogyasztás a depressziós kórképek 

csökkent prevalenciájával társul. Depressziós betegekben az össz-n-3 PUFAs, valamint az n-3 PUFAs fő 

bioaktív komponenseinek, a docosahexaénsavnak (DHA) és az eicosapentaénsavnak (EPA) szignifikánsan 

alacsonyabb szintjét találták. Az n-6 PUFAs arachidonsavvá, valamint a gyulladásos mediátor prosztaglandinná 

és leukotriénné metabolizálódnak, mely a krónikus gyulladás fenntartásához járul hozzá. A prosztaglandinok 

szintjét depresszióban szenvedő betegekben emelkedettnek találták (3. Ábra). 

16.4.2.3. 4.2.3. T-sejt regulációs zavar 

Major depresszióban T-sejt regulációs zavar eredményeként is kialakulhat fokozottabb gyulladás, melynek fő 

jellemzője a csökkent reguláló T-sejt (T reg)-funkció. A reguláló T-sejtek a nemrégiben felfedezett, nagy fokban 

proinflammatorikus hatású Th17 sejtekkel együtt vesznek részt a gyulladásos válasz megfékezésében (3. Ábra). 

A reguláló T-sejtek anti-inflammatorikus IL-10 citokint és transzforming growth factor-bétát (TGF-β) 

termelnek. Depressziós betegekben csökkent IL-10 és TGF-β szintet, és emelkedett IL-6/IL-10 arányt találtak. 

16.4.2.4. 4.2.4. A belek mikróbái 

A bélflórának az emésztés segítése mellett a immunválaszban és a gyulladás folyamataiban is fontos szerepet 

tulajdonítanak. Bizonyos baktériumtörzsek jelenléte a reguláló T-sejtek (anti-inflammatorikus baktériumok, 

másoké a Th17 sejtek (proinflammatorikus mikróbák) relatív túlsúlyát befolyásolhatja (3. Ábra). Kimutatható, 

hogy stressz esetén a baktériumok a belekből a nyirokszervekbe helyeződnek át. Emellett azt találták, hogy 

anyjuktól elkülönített patkányokban probiotikus Bifidobacter infantis adása visszafordította a depressziószerű 

viselkedést. 

16.4.2.5. 4.2.5. Alvászavarok 

Major depresszióban gyakran jelentkezik alvászavar, a betegek mintegy 90%-a számol be inszomnia tüneteinek 

gyakori előfordulásáról. Depressziós betegek körében a nem depressziós egyéneknél szignifikánsan 

gyakorabban jelentkezik elalvási és alvásfenntartási nehezítettség, rosszabb alvásminőség és a rosszabb alvással 

kapcsolatos nappali funkciózavar. Alvásmegvonásos tanulmányok kimutatták, hogy az éjszakai ébrenlét 

fokozott szimpatikus aktivációval társul. Emellett megfigyelések szerint a krónikus alvásproblémák a 

gyulladásos markerek emelkedett szintjével társulnak. Major depresszióban továbbá az elalvás indításának 

nehezítettsége korrelációt mutatott az elalvás előtt mért IL-6 és sICAM szintek emelkedettségével (3. Ábra). 

Legújabb tanulmányok szerint ha 5-12 éjszaka során minden egyes éjszaka részleges alvásdeprivációval jár, az 
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IL-6 és a CRP szintke emelkedik. Ezek a megfigyelések azt sugallják, hogy a gyulladásos markerek 

feltöredezhetik az alvást, mely fontos szerepet játszhat következményes depresszív tünetek kialakulásában. 

16.4.3. 4.3. Depresszió sclerosis multiplexben 

Sclerosis multiplexben (SM) a depresszió élettartam rizikója 40-60% közötti. A depresszió prevalenciája SM-

ben magasabbra becsült, mint a normál populációé és más krónikus betegségben szenvedőké. Számos szerző 

számol be SM-es betegek körében súlyos depresszió magas incidenciájáról, valamint depresszió esetleges 

kialakulásáról még a neurológiai tünetek kezdete előtt. 

Állatmodellekből származó egyre nagyobb számú bizonyíték utal arra, hogy az SM-ben előforduló depresszió és 

kóros fáradékonyság bizonyos szempontból kapcsolatba hozható a gyulladásos markerekkel. Súlyos fokban 

depressziós SM-es betegek perifériás vérében szignifikánsan magasabb számú T4+ helper/indukáló sejtet 

találtak. Nagy fokban szorongó SM betegekben magasabb a T4+ sejtek, alacsonyabb a T8+ 

szuppresszor/citotoxikus sejtek száma, és magasabb a T4+/T8+ sejtarány a kisebb mértékben szorongó 

betegekhez képest. A szerzők arra következtettek, hogy SM-ben a szorongás immunregulációs zavarral áll 

összefüggésben. 

Eredmények utalnak arra, hogy a proinflammatorikus citokin IFN-γ termelése relapszáló-remittáló SM-ben 

összefügg a depresszióval, és a depresszió kezelése csökkenti az IFN-γ szintet. Ezáltal SM-ben a depresszió 

kezelése fontos betegség-módosító terápiás elem lehet. Emellett akut SM relapszusban a depresszió súlyosságát, 

a TNF-α, IFN-γ expresszióját és az IL-10 mRNS szintjét emelkedettnek találták egészséges kortárs kontroll 

csoportokkal összehasonlítva. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a TNF-α, és az IFN-γ hozzájárulnak SM-

ben a depresszív tünetek kialakulásához. 

16.5. 5. Pszichoneurofarmakológia: a gyulladás viselkedésre 
gyakorolt hatásának befolyásolása a gyakorlatban 

16.5.1. 5.1. A hangulatzavarok kezelésének immunológiai célpontjai 

16.5.1.1. 5.1.1. Citokinek és gyulladásos mediátorok 

Nagyobb tanulmányokban igazolták, hogy a citokin-antagonisták antidepresszáns tulajdonságokkal is 

rendelkezhetnek. Egy nagy kettősvak, randomizált, placebo-kontrollált vizsgálatban pszoriázisban szenvedő 

betegek kezelése a TNF-α-antagonista etanercept-tel szignifikáns mértékben javította a depresszió tüneteit. Az 

anti-TNF-α infliximab-ot, melyet gyakran használnak a gyulladásos bélbetegség kezelésére, újabban vizsgálják 

más szempontból egészséges major depressziós egyének kezelésére. Végezetül, bizonyítékok születtek arra, 

hogy a P-anyag receptor (NF-1r) antagonisták is javíthatják a depresszió tüneteit (4. Ábra). 

7.86. ábra - 4. ábra 
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16.5.1.2. 5.1.2. Ciklooxigenáz inhibitorok (COX-gátlók) 

A ciklooxigenáz (COX) az arachidonsavat prosztaglandinná alakító enzim. Ismert, hogy a prosztaglandinok 

fontos szerepet játszanak a gyulladásos válaszban, magába foglalva a láz kialakulását és a fájdalom iránti 

érzékenységet. Depresszióban a COX-szintet emelkedettnek találták. Humán vizsgálatokban egy nyílt 

tanulmányban, melybe 24, megelőzően fluoxetin monoterápiára nem reagáló depressziós beteget vontak be, a 

fluoxetin terápia mellé adott acetilszalicilsav (mely a COX-1 és COX-2 gátlója) emelte a remisszió arányát (4. 

Ábra). 

16.5.1.3. 5.1.3. P38 MAPK-gátlás 

Számos p38 MAPK-inhibitor áll fejlesztés alatt többféle betegség kezelését célozva, melyek közé autoimmun és 

gyulladásos betegségek, kardiovaszkuláris betegségek, az asztmát és a COPD-t magába foglaló tüdőbetegségek, 

valamint a fájdalom tartozik (fázis I. vagy II. klinikai vizsgálatok). Kísérleti állatokban p38 MAPK-gátlással az 

ismerten immunaktivátor hatású lipopoliszacharid (LPS) által indukált magatartási válaszok kialakulása 

megfordíthatónak bizonyult, mely részben a p38 MAPK szerotonin transzporterre kifejtett hatásának 

megfordítása révén jön létre. A tetraciklin származék minocyclinről kimutatták, hogy gátolja a mikroglia 

aktivációt és a mikroglia IL-1- és NO-termelését. Ezenkívül azt találták, hogy a minocyclin gátolja a p38 

MAPK-t és a poli(ADP-ribóz) polimeráz-1-et, mely gyulladáscsökkentő hatásának alapját az NF-κB gátlása 

mellett. Kísérleti állatokban a minocyclin antidepresszáns tulajdonságát mutatták ki (4. Ábra). 

16.5.1.4. 5.1.4. NF-κB gátlás 

Jelenleg I.-III. fázisú klinikai vizsgálatokban 3 olyan természetes vegyület gyulladásra és viselkedésre gyakorolt 

hatását tesztelik, melyekről kimutatták, hogy kapcsolatban állnak az NF-κB-gátlással. Különös érdeklődés 

fordult a kurkumin (a curry fűszer származéka) iránt, melyről kimutatták, hogy csökkenti az NF-κB aktivációt 

hasnyálmirigy rákban szenvedő betegek perifériás vérének mononukleáris sejtjeiben. A tokoferolról (mely az E-

vitamin egyik formája) kimutatták, hogy blokkolja az NF-κB-t és a LPS-hoz társuló neuroinflammatorikus és 

viselkedési válaszokat. Végezetül a resveratrol-ról (mely a piros szőlő héjában található) azt találták, hogy az 

NF-κB gátlásához társulóan képes gátolni az LPS-indukált inflammatorikus citokin, kemokin, és az indukálható 

NOS (iNOS) termelést rágcsálók mikrogliáiban és astrocytáiban (4. Ábra). 
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Egy másik az érdeklődés középpontjában álló vegyület a szalicilát, melynek az NF-κB gátlása révén a glutamát 

által indukált neurotoxicitással szembeni védő hatást mutatták ki primer neuronkultúrákban és hippokampusz 

szeletekben. 

16.5.1.5. 5.1.5. Kemokinek 

A legújabb vizsgálatok meggyőzően bizonyították, hogy a perifériás gyulladásos jelek elérhetik az agyat. Ez a 

folyamat alapot szolgáltathat arra, hogy a kemokin- és a kemokin-receptor antagonisták a neuropszichiátriai 

betegségek kezelésében járulékos immunológiai célpontként szolgáljanak (4. Ábra). 

16.5.1.6. 5.1.6. T-sejt célpontok 

Ismerve a reguláló T-sejtek és a Th17-sejtek szerepét az autoimmun és gyulladásos betegségek 

patofiziológiájában, valamint egyéb betegségekben, melyekben újabban került felismerésre a gyulladásos 

komponens jelenléte, ideértve a kardiovaszkuláris betegségeket, a diabéteszt, neurodegeneratív betegségeket és 

a daganatos betegségeket, nagyfokú érdeklődés fordult ezen T-sejt alcsoportok relatív egyensúlyát szabályzó 

molekulák és útvonalak felé. A saját struktúrák iránti toleranciát közvetítő és az effektor T-sejtek proliferációját 

gátló regulátoros T-sejtek (T reg) szerepét figyelembe véve, a T reg funkció fokozása a gyulladásos 

betegségekben terápiásan előnyös lehet. 

A T reg expresszió indukálására és a gyulladásos betegségek kezelésére alternatív lehetőség a probiotikumok 

használata, melyek a tejsavbaktérium formájában jellemzően szájon át juttathatóak be (4. Ábra). Egyre több 

adat szól amellett, hogy nem-patogén mikróbák expozíciója indukálhatja a reguláló T-sejteket és elősegítheti az 

immuntoleranciát. A baktériumok és egyéb fertőző ágensek ezen képessége az ún. „higiénia hipotézis” alapja, 

tekintbe véve azt, hogy a gyulladásos betegségek incidenciája a modern társadalmakban megemelkedett, mivel 

olyan életmódi faktoroknak köszönhetően, mint a fokozott tisztálkodási módszerek, kevesebb romlott 

ételfogyasztása és a házi állatokkal való minimális érintkezés, a patogén stimulusokkal szembeni expozíció 

drámaian lecsökkent. 

Állatkísérletes adatok arra utalnak, hogy a stressz a plexus choroideus-ok effektor T-sejtes infiltrációját 

indukálja. Az IL-4-et expresszáló effektor T sejtek nem csak a stressz ellen szolgálhatnak védő hatással, hanem 

szerepet játszhatnak a neuronális integritás fenntartásában is. Ilymódon az effektor T-sejtek agyba történő 

bejutását fokozó stratégiák (pl. immunizáció központi idegrendszeri antigénekkel, melyek alacsony szintű 

központi idegrendszeri autoreaktivitást indukálnak) fontos újítást jelenthetnek a neuropszichiátriai betegségek, 

köztük depresszió kezelésében. 

16.5.2. 5.2. A hangulatzavarok kezelésének neurotranszmitter célpontjai 

16.5.2.1. 5.2.1. Indolamin-2,3-dioxigenáz antagonisták 

IDO-gátlók kifejlesztése a depresszió kezelésének egyik nagy ígéretét jelenti. Kísérleti állatokban az IDO-

antagonista, 1-metil triptofán (1-MT) kezelés megszüntette az infekció depressziószerű viselkedést kiváltó 

hatását (4. Ábra). 

16.5.2.2. 5.2.2. BH4 

A BH4 elérhetőségének visszaállítását és fenntartását célzó gyógyszeres stratégiák különleges fontossággal 

bírhatnak az immunhátterű depresszióban. Újabban számos olyan stratégia vált elérhetővé, mely a BH4-hiányra 

irányul, ilyen maga a BH4 adása, valamint a folsav, L-metilfolát és S-adenozil-metionin (SAMe) használata, 

melyeknek mind a BH4 szintézisében és/vagy regenerációjában van szerepük. Számos tanulmányban a szérum 

folsav alacsony szintje a depresszió iránti fokozott rizikóval, az antidepresszáns terápia hatástalanságával és a 

depresszió rosszabbodásának fokozott valószínűségével társult. Kimutatták, hogy depressziós betegekben az L-

metilfolát adása emeli a standard antidepresszáns terápia hatékonyságát. Egy újabb kettősvak, placebó-

kontrollált vizsgálatban azt találták, hogy 73, SSRI terápiára nem reagáló betegben az SSRI mellett 

kiegészítésként adott SAMe a remisszió szignifikánsan magasabb arányát és a depressziós tünetek 50% vagy 

afelletti csökkenését eredményezte, placeboval összehasonlítva. Megjegyzendő, hogy az antidepresszáns 

hatékonyság hasonló fokozódását találták folsav és a folsav aktív metabolitjának, a folinsav adásakor is (4. 

Ábra). 

16.5.3. 5.3. A hangulatzavarok kezelésének neuroendokrin célpontjai 
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16.5.3.1. 5.3.1. Glükokortikoid receptor 

Sokféle stratégiát indítványoztak a GR funkció és a glükokortikoid-szenzitivitás fokozására, beleértve 

farmakológiai ágensek használatát, melyek célpontja a protein kináz-A (PKA). A PKA-jelátvivő útvonalak 

aktiválják a GR működést, valamint kölcsönhatásba lépnek az NF-κB- és a MAPK-jelátviteli útvonallal. A 

PKA-útvonalat aktiváló gyógyszerek érdekes terápiás stratégiát képezhetnek a glükokortikoid-rezisztencia 

visszafordításában (4. Ábra). 

16.5.3.2. 5.3.2. Autonóm idegrendszeri célpontok 

Az anti-inflammatorikus kolinerg reflex aktivációja jelentősséggel bírhat a depresszió viszonylatában a 

gyulladásos betegségekben és a gyulladásban. A közelmúltban elfogadott vagus ideg stimulátorok 

biztonságosnak bizonyultak emberben az epilepszia és a depresszió kezelésében. 

Egy kettősvak, placebó-kontrollált tanulmány, mely az a7n-acetilkolin receptor (AchR)-agonista hatékonyságát 

vizsgálta, azt mutatta ki, hogy a magasabb a7nAChR-agonista plazmakoncentráció a TNF-α, IL-6 és IL-1ra 

szignifikánsan alacsonyabb plazmakoncentrációjával társul (4. Ábra). 

16.5.4. 5.4. Kiegészítő kezelések, prevenciós stratégiák a rizikóval bíró 
populáció számára 

16.5.4.1. 5.4.1. Testsúlycsökkentés és étrendbeli változtatások 

Az elhízás és a társuló gyulladás hangulati életre gyakorolt potenciális hatásait célzó egyik stratégia a szándékos 

súlycsökkentés (4. Ábra). Számos tanulmány vizsgálta a súlyvesztés hatását a depresszív tünetekre, és egy friss 

meta-analízis arra utal, hogy a súlycsökkentő próbálkozások az depresszív tünetek csökkenésével társultak. A 

vizsgálat azt is mutatta, hogy a felügyelet mellett végzett, testmozgást is tartalmazó startégiák pozitív hatással 

voltak a hangulat változásaira, mely egybehangzó a fizikai aktivitás és a hangulat közötti közvetlen kapcsolatról 

szóló korábbi beszámolókkal, beleértve a testmozgás antidepresszáns választ indukáló képességét is. A 

testmozgásról továbbá azt is találták, hogy csökkenti a gyulladásos markereket. 

Az étrend megváltoztatása kiegészítő stratégia lehet a gyulladás potenciális csökkentésére és a depressziós 

tünetek javítására. Például az ún. „mediterrán diéta” alkalmazása a depresszió kialakulásának csökkent 

valószínűségével társul (4. Ábra). A mediterrán diéta egyszeresen telítettlen/telített zsírok és az n-3/n-6 telített 

zsírsavak magas arányát tartalmazza. A mediterrán diéta szigorú betartásáról kimutatták, hogy az IL-6 és az 

oxidatív stressz markereit is magába foglaló más gyulladásos markerek alacsonyabb perifériás 

vérkoncentrációjával társul. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a gyulladás és depresszió tekintetében a diétás 

szokásoknak védő hatásuk lehet. Számos tanulmány vizsgálta meg közvetlenül az n-3 zsírsavak antidepresszáns 

hatékonyságát, és azt igazolták, hogy az n-3 zsírsavak szignifikánsan javítják a depressziós tüneteket. 

16.5.4.2. 5.4.2. Meditáció/jóga/tai chi és az autonóm idegrendszer 

Kis számú irodalmi adat vizsgálja a különböző alternatív és integratív orvoslási megközelítések hatásait a 

depresszió kezelésére és megelőzésére, és a gyulladás csökkentésére. Például a belátáson alapuló kognitív 

terápiáról, a kognitív viselkedésterápiából származtatott meditációs programokról, és a belátáson alapuló 

stresszcsökkentésről számos vizsgálatban kimutatták, hogy major depresszióban szenvedőkben csökkentik a 

reziduális depressziós tüneteket és csökkentik a depresszió fellángolását is. Továbbá, a „részvét meditáció”-nak 

nevezett meditációs technikáról, mely belátási komponenst is magábafoglal kimutatták, hogy csökkenti a 

pszichoszociális laboratóriumi stresszorokra adott gyulladásos (IL-6) válaszokat. A meditáció 

gyulladáscsökkentő mechanizmusa még feltárásra vár. Az egyik lehetőség a meditációnak és az egyéb integratív 

és alternatív orvoslási gyakorlatoknak az autonóm idegrendszerre kifejtett hatása. Kimutatták, hogy rövid 

időtartamú meditáció növeli a szívfrekvencia-variabilitást és csökkenti a bőrellenállást, melyek mind fokozott 

paraszimpatikus tónust bizonyítanak. Továbbá egymástól független tanulmányokban a tai chi-ról kimutatták, 

hogy a szimpatikus idegrendszer aktivitását csökkenti, valamint fokozza az escitalopramra adott antidepresszáns 

választ idős, major depresszióban szenvedő betegekben. Hasonló hatásokat tulajdonítanak számos jóga 

technikának is (4. Ábra). 

16.6. 6. Következtetések és a jövőbeli irányvonalak 

Tekintetbe véve a gyűlő adatokat arról, hogy az immunrendszer részt vesz a neuropszichiátriai betegségek 

kialakulásában és a neuronális integritás fenntartásában, (1) fokozódik az olyan neurofarmakológiai stratégiák 
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tesztelésének szükséglete, melyek célpontja az immunrendszer, és amelyek a neuropszichiátriai betegségeket, 

beleértve a depressziót hívatottak gyógyítani, továbbá (2) igény van jobb biomarkerek kifejlesztésére, melyek az 

immunológiai válasz relatív állapotáról képesek informálni. 

16.6.1. Tesztkérdések 

Többszörös választás: 

Ha1, 2, 3 igaz: A 

1, 3 igaz: B 

2, 4 igaz: C 

4 igaz: D 

1, 2, 3, 4 igaz: E 

A gyulladásos citokinek agyban kifejtett hatásaik révén befolyásolják a: (E) 

neurogenezist 

neuroendokrin működést 

neurotranszmitter metabolizmust 

idegi kapcsolatok működését 

A gyulladásos citokinek depressziószerű tüneteket indukálhatnak (B) 

a szerotonin-termelés csökkentése révén 

a glutamát-felszabadulás csökkentése révén 

a dopamin-termelés csökkentése révén 

az indolamin-2,3-dioxigenáz enzim gátlása révén 

A tetrahidrobiopterinre igaz: (A) 

hiányában fokozódik az oxidatív stressz 

oxidatív stresszre irreverzibilisen dihidroxiantopterinné degradálódik 

szerepet játszik a szerotonin és a dopamin szintézisében 

proinflammatorikus citokinek hatására koncentrációja az agyban nő 

A hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg tengelyre igaz: (A) 

hormontermelése gyulladásos citokinek hatására fokozódik 

gyulladásos citokinek hatásásra hormontermelésének feedback-gátlása romlik, mert a glükokortikoid receptor 

expressziója csökken és/vagy funkciója romlik 

stressz hatására homontermelése fokozódik 

a glükokortikoid receptor működése gyulladás fenntartásához járul hozzá 

A DNS mintázat epigenetikai módosítására igaz: (E) 

kialakulhat pszichoszociális hatások következtében a viselkedést befolyásoló agyterületeken 

következtében módosul a stresszre adott neuroendokrin válaszreakció 
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külső környezeti hatások következtében a DNS metilációja és/vagy kromatin struktúrája módosul, mely 

befolyásolja a DNS expresszióját 

létrejöhet mind gyermek-, mind felnőttkorban 

Stressz-hatásra igaz: (C) 

gátolja a hízósejtek aktivációját 

a neuroendokrin rendszereket aktiválja 

csökken a proinflammatorikus citokinek szintje 

emelkedik a proinflammatorikus citokinek szintje 

A neuroendokrin rendszerekre igaz: (E) 

részt vesznek az immunitásban és a gyulladásban 

működésüket a P-anyag befolyásolja 

működésüket befolyásolják a hízósejtek 

depresszióban szabályzási zavaruk mutatható ki 

Depressziós hangulatzavarra jellemző: (A) 

a P-anyag szintje magasabb 

a proinflammatórikus citokinek szintje magasabb 

a stresszre adott gyulladásos válasz erősebb 

alacsonyabb prosztaglandin-szinttel társul 

Depressziós hangulatzavar összefüggést mutat: (E) 

az elhízással 

T-sejt regulációs zavarral 

alvászavar fennállásával 

alacsonyabb szívfrekvencia-variabilitással 

Depresszió tüneteit csökkenti: (C) 

TNF-α agonisták 

folsav 

P-anyag receptor agonisták 

acetilszalicilsav 

A p38 MAPK-gátlás antidepresszáns hatásának mechanizmusa: (B) 

gátolja a szerotonin transzporter fokozott expresszióját 

fokozza az indolamin-2,3-dioxigenáz (IDO) enzim aktiválását 

gátolja a glükokortikoid receptor expressziójának csökkenését 

gátolja a minocyclin működését 
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A nukleáris faktor-κB-ra jellemző: (B) 

részt vesz az indolamin-2,3-dioxigenáz (IDO) enzim aktiválásában 

a glükokortikoid receptor expresszióját fokozza 

számos gyulladásos citokin génexpresszióját segíti elő 

aktivitását a kurkumin fokozza 

A reguláló T sejtek működésére igaz: (D) 

probiotikumok használata csökkenti T reg expressziót 

pro-inflammatórikus citokineket termel 

az effektor T-sejtek proliferációját fokozza 

részt vesz a gyulladásos válasz megfékezésében 

Az omega-3 zsírsavak fogyasztása előnyös, mert (C) 

csökken a docosahexaénsav (DHA) és az eicosapentaénsav (EPA) szintje, mely gyulladáscsökkentő hatású 

csökken a gyulladásos mediátor prosztaglandin és leukotrién szintje 

emelik a prostaglandionok szintjét 

a depressziós tüneteket szignifikánsan javítják 

A hangulatzavarok kezelésében előnyösnek bizonyult: (E) 

testmozgás 

mediterrán diéta tartása 

tai chi, joga 

fosav-pótlás 
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17. 7.q. A prevenció magatartásorvoslási szempontjai. 
– Hartung István 50%, Varga József 50% [Szakmai 
lektor: Barabás Katalin] 

17.1. 1. Egészségpszichológia 

Az egészségpszichológia az 1970-es években indult, és emelkedett napjainkra egy széles körben elfogadott és 

alkalmazott önálló diszciplínává. Legfőbb törekvése a betegségközpontúsággal szemben az 

egészségorientáltságra törekvés (Csabai, Molnár, 2009). Tágabb értelemben alkalmazott pszichológia az 

egészségügyben, ami magába foglalja a megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció egyes területeit (Kulcsár, 1998). 

Matarazzo 1984-es definíciója szerint az egészségpszichológia a pszichológiának olyan alkalmazott területe, 

ami az egészség megőrzéséhez és fenntartásához, a betegségek prevenciójához és terápiájához, etiológiai és 

diagnosztikus korrelációk kereséséhez járul hozzá. 

Az egészségpszichológia egyes területeit vizsgálva, az egészség megőrzése és fenntartása populáció szintű 

elemzést, primer prevenciót, egészségmagatartást és a betegség elkerülésére irányuló viselkedést foglalja 

magába. A betegségek prevenciója és terápiája – szubklinikus fázisként – edukációt, szociális támogatást, 

pszichoszociális intervenciót, célzott terápiás javaslatot és beavatkozást jelent. Etológiai és diagnosztikus 

korrelációk keresése alatt az ellátást, speciális figyelmet és a konkrét betegségmagatartást, annak viselkedéses 

megnyilvánulását értjük. 

A modern társadalom kihívása az egy főre jutó egészségügyi kiadások csökkentése és realizálása. Az 

egészségügyi kiadások értéke Magyarországon 2003-ban 1567 milliárd forint volt, míg 2008-ban 1932 milliárd 

forintra emelkedett a Központi Statisztikai Hivatal 2010-ben kiadott adatai szerint. Egy főre vetítve a kiadások 

átlagosan 2003-ban 155.000 Ft-ot, míg 2008-ban 192.000 Ft-ot tettek ki. Ezzel szemben az egy főre jutó állami 

kiadások értéke 2003-ban 113.000 Ft volt, míg 2008-ra 137.000 Ft-ra nőtt. A gazdasági recesszió hatására 

Magyarországon az egészségügyi kiadások reálértéke 2007-2009 között az OECD-országokban egyedüliként 

minden évben csökkent, így az egy főre jutó kiadással a WHO-rangsor 38. helyére csúsztunk vissza 2008-ra 

(KSH, 2010). A fenti adatokból is látszik, hogy a népegészségügyi kihívások között az iparosodott társadalom 

lakosságának egészségmagatartása hosszú távon egyre fontosabb szerephez jut, és a preventív 

egészségpszichológia központi jelentőséggel bír majd. 

17.2. 2. Preventív egészségpszichológia 

A megelőzés napjainkra emberi és gazdasági szempontból is előnyösebbnek tekinthető, mint a gyógyítás. A 

természettudományos fejlődés vívmányainak segítségével ma már lehetővé vált a hatékony megelőző 

módszerek kidolgozása, és a tünetek korai felismerése (Csabai, Molnár, 1999). Míg korábban a prevenció 

gyakran az okok ismerete nélkül történt (pl. skorbut megelőzése gyümölcsfogyasztással; Semmelweis – 

klórvizes kézmosás bevezetése), addig napjainkra a preventív egészségpszichológia az egészségmagatartás 

megismerésén és hatékony befolyásán keresztül hatékony, tudatos eszközzé vált. 

A preventív egészségpszichológia magatartás szempontúnak is tekinthető, mivel az egészségmagatartás 

motivációs összetevőit vizsgálja. Célja egy adott csoport, korosztály vagy társadalmi réteg speciális 

viselkedésmintáinak és igényeinek feltérképezése, hatékony intervenciós stratégiák megalkotása, és olyan 

pszichológiai modellek kidolgozása, ami segítséget nyújt a megelőzésben, gyógyításban és rehabilitációban. 

Kiegészíti a preventív magatartásorvoslást, ahol a pszichológiai folyamatokon felül a bioetika, szociológia, 

kulturális- és orvosi antropológia a kommunikáció tudományos eredményeit is felhasználja (Kállai, Varga, Oláh, 

2007). 

17.3. 3. A prevenció szintjei 

Egészségpszichológiai megközelítésben a prevenció nem betegségközpontúnak tekinthető. A betegség 

megelőzésére és annak viselkedéses, motivációs elemeire helyezi a hangsúlyt. A lelki egészség 

fogalomrendszerét Caplan 1964-ben alapozta meg a lelki betegségek megelőzéséről szóló elméletével. A 

prevenciónak három különböző szintjét különíti el. A felosztás szerint beszélhetünk primer, szekunder és tercier 

prevencióról (Buda, 2002; Boyer, Paharia, 2008). 

17.3.1. 3.1. Primer prevenció 
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Az elsődleges prevenció az egészségvédelmet, a betegség okainak elhárítását, egészségügyi problémák 

elkerülését vagy megszüntetését foglalja magába. Tulajdonképpen oki megelőzést jelent, feltárva az egyén 

életvezetési szokásait, viselkedését és személyiségének munkamódját. Célja az egészség megőrzése, az 

egészségkárosodás megelőzése, az egészséget veszélyeztető tényezők csökkentése a fizikai ellenálló 

képességen, mentális jólléten és a környezeti tényezők alakításán keresztül. A primer prevenció területéhez 

tartozik a lelki egészség védelme és erősítése, a lelki bántalmak előfordulásának csökkentése, a mentális 

problémák felismerése és rendezésének segítése. Foglalkozik az egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel, 

egészség coachinggal és az egészségügyi felvilágosítás minden területével (Kállai, Varga, Oláh, 2007; Brien, 

Kennedy, Ballard, 2008; Hárdy, 1992). 

Célcsoportnak általában az egészséges személyek tekinthetők; így az egyéni, a családi, a különböző csoportokat 

érintő (pl. munkahely), közösségi és populáció szintű prevenció kidolgozása, preventív programok tervezése is a 

feladatkörébe tartozik. Az elsődleges megelőzés magába foglalja az életmódbeli változásokat (pl. egészséges 

táplálkozás és fizikai aktivitás, dohányzás abbahagyásának segítése) és az oktatási programokat (Kállai, Varga, 

Oláh, 2007; Boyer, Paharia, 2008). 

Amíg a hagyományos egészségügyi rendszerszemléletben a hangsúly az ismeretek átadására került, addig a 

modern egészségnevelés és egészségfejlesztés az attitűdformálást és készségfejlesztést is magába foglalja. Az 

attitűdök kialakulása és a készségfejlesztés a társas viselkedés modelljeire épül. Az attitűdök kialakulása erősen 

kötődik a kognitív és szociálpszichológiai jelenségekhez, segítenek kontrollálni a környezetünket 

(tárgyértékelési funkció), segítségükkel az emberek kifejezhetik magukat (értékkifejező funkció), és segítenek a 

társas megismerésben. A készségfejlesztés hatásai közül fontos kiemelni a konfliktuskezelési és stresszkezelési 

technikák fejlesztését és alkalmazását a preventív célok között (Pikó, 2003). 

A primer prevenciónak különböző szintjeit (1. ábra) különíthetjük el (Hárdy, 1992; Buda, 1998): 

1. Testi vagy szomatikus szint 

A fizikai higiéné a mentálhigiéné alapját is képezheti, ugyanakkor egymással szoros összefüggést mutatnak. 

Alapvető emberi szükségletek kielégítése, mint a testmozgás és a sport, megfelelő lakhatási viszonyok 

biztosítása, élelmezés és az ivóvíz ellátás is hozzájárul a megfelelő életminőség kialakításához, és preventív 

jelleggel bír. 

Másik fontos szempont a külső ártalmak elkerülése (pl. tisztálkodás szerepe, levegőszennyezés, vegyi károk, 

allergének kerülése és kiiktatása). 

Társadalmi és gazdasági tényezők szerepe a különböző társadalmi rétegekre más-más hatással van. Egy 

alacsonyabb szocioökonómiai státuszba tartozó egyén bizonyos szempontokból (pl. tápláltsági állapot) nagyobb 

veszélyeztetettségnek van kitéve, mint aki nem szenved hiányt. 

A rizikómagatartás (önkárosító magatartás) és organikus betegségek kapcsolatát vizsgálva általánosan 

elmondhatjuk, hogy az olyan egészségkárosító tevékenységeket – mint a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, 

túlsúly – elkerülve, a megbetegedések csökkenő tendenciáját tapasztalhatjuk. Ez hosszú távon például 

hozzájárul a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatának csökkenéséhez. 

A fertőző betegségek elleni küzdelem, kontrollvizsgálatok és védőoltások (hatékonyság ellenőrzése) a 

rizikófaktorok elkerülésében és a korai felismerésben segítenek. 

Szexuális neveléssel elkerülhetőek a túl korai szexuális kapcsolat negatív testi-lelki hatásai, megelőzhetőek a 

nemi úton terjedő betegségek (AIDS, HSV, HPV, szifilisz, gonorrhoea, chlamydia, egyéb gombás 

megbetegedések). 

Családtervezés, anyaság, terhesgondozás, szülés pszichés megterheléssel, szorongással, stresszel járó 

folyamatok, amik ha veszélyeztetett személyiségről van szó, lelki egészségvédelmi beavatkozást kívánnak. 

2. Pszichoszociális szint 

Ezen a síkon történik a pszichoszociális igények biztosítása, mint primer mentálhigiénés megelőzési feladat. Az 

emberi kapcsolatok iránti igény kielégítését jelenti, ami a családdal és más fontos személyekkel való támogató 

kapcsolaton alapul. Ez biztosítja a személyiség szellemi és érzelmi fejlődésének kibontakozását, 

körülhatárolását. Ebből adódik a korai prevenció fontossága, ahol az anya-gyerek kapcsolatok egy életen át tartó 

hatása érvényesül. A rizikószemélyiség felismerésével lehetővé válik a korai beavatkozás, és a kora gyermekkori 
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körülmények, mint szociális helyzet, érzelmi elhanyagolás, ismétlődő vagy intenzív lelki traumák megelőzése, 

vagy a közbelépés. A rizikószemélyiség pszichés károsodás iránti fogékonyságot jelent, ami örökletességet 

mutat, és kialakulásában a már fent említett családi körülmények és szocializáció is szerepet játszanak. A 

megfelelő prevenciós stratégia kialakításához szükséges lesz a szocializáció fogalmának és elméletének 

megfelelő ismerete. 
 

Szocializáció 

A szocializáció a személyiségfejlődés társadalmi vetülete. A szociális tanulás során bekövetkező 

viselkedésváltozás más személyekkel történő interakciókból ered. A szociális tanulás módjai közé tartozik az 

utánzás, a modellkövetés, az azonosulás és a belsővé tétel. 

Az utánzás nem tudatos, nem szándékos. Az ember akaratlanul is azt csinálja, amit a környezete. 

Csecsemőkorban ez cirkuláris reakció, és nem késleltethető, majd 1,5-2 éves kortól késleltetetté válik az 

emlékképek alapján. 

A modellkövetés a korai gyermekkorban nem tudatos, a késői gyermekkorban és felnőttkorban viszont már 

tudatossá válik. A modellkövetés oka lehet a szeretetkapcsolat, a szerepirigység, a szociális hatalom, a másik 

sikere, jutalma. 

Az azonosulás vagy identifikáció során az óvodás- és iskoláskorban akaratlanul veszik át a gyerekek az 

érzelmileg nagyobb befolyást keltő személyek viselkedését. A későbbi serdülő és felnőtt korban már a 

tudatos, szándékos viselkedés dominál. 

A szociális tanulás legmagasabb szintje a belsővé tétel vagy interiorizáció. Ebben az esetben az egyén azért 

veszi fel a viselkedésformát, mert az megegyezik saját értékeivel. Ez a viselkedés beépül a saját 

személyiségbe, értékrendszerének részévé válik. 

A szocializáció legfontosabb eszköze a kommunikáció. Eszközei között első helyen áll a nyelv, mely a másik 

ember megértésének, az alkalmazkodásnak az előfeltétele, az ön és környezetszabályozás eszköze. 

A szocializáció legelső színtere a család, mely mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben, ami a 

társas viselkedés szokásrendjébe bevezet. A család feladata a gyermek biológiai gondozása, biztosítja az 

éréshez és fejlődéshez szükséges feltételeket, továbbá meghatározott magatartási- és szerepmintákat közvetít. 

A családban az apa a „kifelé” képviselő vezető, míg az anya az érzelmi vezető szerepét tölti be. Napjainkban 

ezek a szerepek keverednek egymással. A család, mint rendszer hibás működésekor megmerevedett vagy 

célszerűtlen viselkedési mintákat közvetíthet a gyermek számára, ami a további fejlődésében megakadályozza. 

A stabil és biztonságot nyújtó családi légkörben a gyermek az élet stresszhelyzeteivel szemben védettséget 

szerezhet. Minél korábban következik be a fejlődésben hiba, annál kisebb a kijavítás lehetősége. Az egészséges 

lelki fejlődést biztosító emberi hatások egyben a megfelelő idegrendszeri érésnek is biológiai ingerei és 

serkentő faktorai. A szülő-gyermek kapcsolat alapmintául szolgál a későbbi emberi kontaktushoz. Az első 

emberi kötelék az anyával alakul ki, ez indítja el és alapozza meg testi, lelki és társas kapcsolati fejlődésünket. 

A legszenzitívebb periódus közvetlen a születést követő időszak, a gyermek testi érintése, az anyai ösztön 

kialakulása. Az elutasító magatartás vagy túlzott aggodalmaskodás szintén problémákat idézhet elő a gyermek 

későbbi társas kapcsolataiban. A család rejtett vagy nyílt zavarai hibás irányú személyiségfejlődéseket 

indíthatnak el mind a gyermekkorban, mind pedig a későbbi felnőttkorban, mely az alkalmazkodás során 

mutatkozik meg. A társas kapcsolatok zavarai adódhatnak kommunikációs hibák következtében is. Például a 

„kettős kötés” jelensége, amikor a szülő egy időben ellentétes közléseket ad verbális és nonverbális síkon. A 

szülő ugyanarra a dologra vagy helyzetre vonatkozóan ellentmondóan tájékoztatja gyermekét, melynek 

következménye, hogy a gyermek nem képes a szavak jelentését megfelelően elsajátítani. A gyerek bárhogy 

reagál, rosszat tesz, és ezt az anya bünteti. Mindez egy kedvezőtlen fejlődési irányt nyithat meg. A lelki, 

érzelmi élet különböző súlyossági fokú zavara a neurózis, amely az emberi kapcsolatok kialakításában, 

hibáiban és zavaraiban tükröződik, továbbá sokféle és változatos testi, szervi, idegrendszeri rendellenességben 

nyilvánulhat meg. Neurózisra hajlamosító tényező a csonka család, ha a családi miliő rejtetten vagy nyíltan 

diszharmonikus, feszült vagy a szülő személyiségének rejtett zavara. 

A szociális tér kibővülésével a hatást gyakorló személyek száma növekszik. A család háttérbe szorul és a 

kortárscsoportok jelentősége növekszik, de nem szűnik meg. A szocializáció második színtere az oktatási 

intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola). A bölcsőde szerepe, hogy megteremtse a nevelés és szokásalakítási 

folyamat pedagógiai, pszichológiai alapját. A társakkal való együttlét hozzásegíti a gyerekeket a „másik” 
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létezéséhez. Fejleszti az alkalmazkodást és az önállóság fejlődését. Az óvoda szerepe az érdeklődés felkeltése, 

a tanulási képességeinek megalapozása, motiváltságának és kreativitásának fejlesztése. Az iskolai szocializáció 

személyi közvetítője a pedagógus, közege pedig az iskolai osztály. Az iskola legfontosabb feladatai közé 

tartozik a személyiségfejlesztés és értékközvetítés, valamint a kortárscsoportba való beilleszkedés. 

A szocializáció egy életen át tartó folyamatnak tekinthető, mivel folyamatosan új színterek kapcsolódnak 

életünkbe. Ilyen színterek lehetnek a munkahely, klubok, kisebb közösségek, barátok vagy egy új gyermek 

születésével a családi rendszer újraszerveződése. Ezért válik fontossá a különböző prevenciós 

beavatkozásoknál a szocializáció, és a hozott minták, modellek ismerete. 

3. Szociokulturális szint 

A személyiség működését az egyén társadalomban elfoglalt helye, a társadalom változásai és perspektívái 

egyaránt befolyásolják. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozás (például kisebbségek, betegek csoportjai…), 

új társadalomba történő beilleszkedés (bevándorlás), munkanélküliség (hajléktalanok – önértékelés kérdése), és 

az ökológiai viszonyok (ember-környezet viszony, és annak hatásai – természeti és tárgyi környezet hatásai) 

hatását is figyelembe kell venni az elsődleges prevenció kérdésénél. 

7.87. ábra - 1. animáció (1. ábra): A primer prevenció szintjei 

 

17.3.2. 3.2. Szekunder prevenció 

A másodlagos prevenció a tradicionális biomedikális modellre épül. Elsősorban a már kialakult betegség korai 

stádiumban történő felismerését, a problémás állapot gyors és hatékony rendezését, és az azonnali 

gyógykezelést, megoldás keresését jelenti. Célja a betegség időtartamának rövidítése, mielőtt az még tüneteket 

okozna, vagy progressziója bekövetkezne. Eszköze a szűrés és a betegség korai szakaszában történő intervenció 

és a következményes betegségek megelőzése. A rizikószemélyiség szűrése az óvodákban, iskolákban, nevelési 

tanácsadókban és egészségügyi intézményekben történhet meg. A másodlagos megelőzés természetéből 

adódóan rövid távon csak a mortalitást csökkenti. A prevenció nem minden esetben történik időben, mivel az 

orvoshoz fordulási szokások gyakran kulturális mintázatot követnek és a sajátos betegségképek 

megakadályozzák az időben történő orvoshoz fordulást. Ezért a magatartástudomány és magatartásorvoslás 

fontos feladata a betegségképek, félelmek és megküzdési stratégiák (coping stratégiák) megismerése (Hárdy, 

1992; Pikó, 2003; Kállai, Varga, Oláh, 2007; Brien, Kennedy, Ballard, 2008). 
 

Coping (megküzdés) 
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Megküzdésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor a személy a számára nehéz, stresszkeltő élethelyzetekkel 

megpróbál szembeszállni. 

A magatartástudomány integratív magatartásszabályozás modellje egy dinamikus modellben képzeli el a 

személy viselkedését, ahol az embert a környezete, és a környezetét az ember szabályozza. A modellben 

központi szerepet kap a döntés, mivel a személynek folyamatosan monitoroznia kell a környezetét, hogy az 

adott helyzettel képes lesz-e megküzdeni (Margitics, Pauwlik, 2006). 

Lazarus és Launier a coping folyamatoknak két fő típusát különbözteti meg: 

problémaközpontú megküzdés: a legpozitívabb kognitív átstrukturálási mód. A személy meghatározza a 

problémát, mérlegel és végrehajtja a megoldást. Ezt a megküzdési módot választó betegek a kutatások 

szerint kevésbé depressziósak, és az esetleges kezdeti depressziós szintjük is rövidebb ideig tart. 

érzelemközpontú megküzdés: a legnegatívabb megküzdési mód. A személyek megpróbálják elkerülni a 

problémával történő foglalkozást, és céljuk a negatív érzelmek felerősödésének megakadályozása. Ezeknél 

az embereknél gyakoribb a gyógyszerszedés, alkoholproblémák és evészavarok kialakulása. 

A helyzetek egyéni minősége nagyban függ a megküzdési készségektől, a személyiségtől, a társas és szociális 

támogatottságtól (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, Hoeksema, 2003). 

Lazarus és Folkman (1978) problémaközpontú és érzelemközpontú megküzdésen belül nyolc stratégiát 

különített el: 

konfrontáció: aktív, problémával szembenéző megküzdési mód 

eltávolodás: érzelmi és mentális távolságtartás, ami a megküzdés késleltetését jelenti 

érzelem és viselkedésszabályozás: a megfelelő érzelmi válasz és viselkedésmód keresése a helyzet 

megoldására 

társas támogatás keresése: az egyén környezetében rendelkezésre álló erőforrások feltérképezése és 

felhasználása 

felelősségvállalás: az észlelt és tulajdonított kontroll vállalása 

problémamegoldás: kiértékelő stratégia a helyzet megoldására 

elkerülés-menekülés: elhárító mechanizmus, ahol a konfrontáció helyett elkerüli a szituációt 

pozitív jelentés keresése: negatív értékelés helyett az események pozitív értékelése történik (Margitics, 

Pauwlik, 2006) 

17.3.3. 3.3. Tercier prevenció 

A tercier prevenció valójában nem tényleges prevenciós beavatkozást jelent, így létjogosultságát sokan 

megkérdőjelezik. Ezen a szinten a gyógyítás és a megelőzés élesen már nem határolódik el egymástól. Célja a 

már kialakult betegség progressziójának, szövődményének, krónikussá válásának és kiújulásának elhárítása, 

illetve a következményes és kísérő betegségek létrejöttének megakadályozása. Ezért ez széles körben a 

rehabilitáció feladata lesz. Caplan (1964) szerint a harmadlagos prevenció lépései (Hárdy, 1992): 

Fel kell mérni a betegség által okozott károkat és a páciens motivációját, hogy a beteg elidegenedése, 

produktivitása és jövőbeni együttműködése megmutatkozzon. Az orvos-beteg kapcsolat az együttműködés, 

azaz a compliance szempontjából meghatározó jelentőségű, mivel a beteg aktív együttműködése szükséges a 

későbbi egészségállapot alakulásához. 

A betegség által kiváltott elidegenedés elkerülésére való törekvés, ami a páciens közvetlen környezetének, 

családjának megnyerését jelenti. 

A javulás szempontjából fontos a segítés módjának kidolgozása, és lehetőség szerint a páciens otthon tartása, 

ezzel is megelőzve az esetleges elszigetelődést, kitaszítást és elmagányosodást. 
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Compliance/adherencia/perzisztencia 

A beteg együttműködésére korábban a szakirodalom a compliance (egyetértés, engedelmesség, megfelelés) 

szót használta. Előfeltétele egy olyan interperszonális viszony megteremtése, ami a betegben azt a benyomást 

kelti, hogy nem csak a betegségével, vele is törődnek. A compliance tudatos kommunikációs törekvéssel 

érhető el, ahol a cél az orvos-beteg, orvos-személyzet közötti információcsere a páciens megértéséhez. A 

terápiás eredményesség az orvostól függ, a beteg szerepe a passzív elfogadás, információk követése (Bálint, 

1990; Taylor, Harding, 2001; Kállai, Varga, Oláh, 2007; Molnár, Dankó, 2010). A tranzakció analízis elmélete 

szerint az orvos mint „szülő” utasítását, a rá támaszkodó beteg mint „gyermek” hajtja végre, vagy lázad ellene 

(Berne, 2009). Így az együttműködés a beteg szabálykövető magatartásán, orvosa iránti elkötelezettségén 

múlik. Befolyásoló tényező lesz még a betegség típusa, orvosi beavatkozás, a beteg előzetes tudása, életkora, 

személyisége, állapota, szorongásszintje és az indulatáttétel, viszont-indulatáttétel (Kollár, 2008). Ez a 

hagyományos megközelítési mód mára nyilvánvalóan alkalmatlanná vált a megfelelő terápia kialakítására. 

Ennek oka lehet a betegre fordított idő csökkenése, illetve a betegkör tudatos informáltságra törekvése. Az 

együttműködéshez a beteg valódi, belső motivációjára lesz szükség, ezért az egészségügyi szakemberek 

feladata egyre inkább ennek előhívása lesz. 

Ezt a korszerű betegségközpontú felfogást hivatott képviselni az adherencia vagy „terápiahűség”, és a 

perzisztencia vagy „kitartás”, ami azt az időtartamot jelöli, amit a páciens terápiában ténylegesen eltölt. Az 

adherencia és perzisztencia eredményei csak közép- és hosszú távon jelentkeznek. A beteg terápiahűségének és 

kitartásának kialakításában ezért többszintű beavatkozásra van szükség: 

Beteg figyelmének és belső motivációjának felkeltése a megfelelő együttműködés iránt (támogatottságérzés 

fokozása, empátia, aktív figyelem, megértés, beteg-központú kommunikáció…). 

Orvos és gyógyszerész információközlése a megfelelő gyógyszerszedés kialakulására. 

A terápia időtartama alatt együttműködés biztosítása, információcsere. 

Egyénre szabott kommunikáció (demográfiai, kulturális és egyéb jellemzők figyelembevételével). 

Gyógyítás rendszerszemléletű megközelítése (orvos-beteg, orvos-gyógyszerész, orvos-szakszemélyzet) 

(Myers, Midence, 1998; Kállai, Varga, Oláh, 2007; Nagy 2007; Molnár, Dankó, 2010). 

A beteg motiválása, aktivitásának növelése a kezelésbe épített ösztönző elemek segítségével. 

A beteg közösségbe való visszailleszkedésének segítése átmeneti intézmények igénybevételével (nappali 

szanatórium, védett munkahely). 

Szociális támogatás: a szociális támogatást úgy definiálhatjuk, mint interperszonális segítségnyújtást, ami javítja 

a jóllétet, vagy véd a kedvezőtlen, a beteg állapotát befolyásoló eseményektől. A szociális támogatás lehet 

kézzel fogható (anyagi juttatások, szállítás), lehetnek immateriális javak (kognitív, emocionális vagy 

informáló segítség), amik érkezhetnek a családtagoktól, a barátoktól és az egészségügyben dolgozóktól 

(Okkonen, Vanhanen, 2006). 

17.4. 4. Preventív intervenciók klasszifikációs rendszere 

A primer-, szekunder-, tercier prevenció szemléletét egy jobban körülírt meghatározás kezdi felváltani, ami a 

problémák helyett a célcsoport speciális igényeire helyezi a hangsúlyt. Az új megközelítés szerint a célcsoportok 

jobban körülhatárolhatóak, így a prevenció hosszú távon is költséghatékonnyá válik. A prevenciós 

beavatkozások három szinten következhetnek be (2. ábra), így beszélhetünk univerzális -, szelektív -, és indikált 

prevencióról (Rácz, 2007). 

7.88. ábra - 2. ábra: A prevenció típusai (Meili, 2004) 
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17.4.1. 4.1. Univerzális prevenció 

Az általános prevenciós stratégiák a populáció egészét célozzák meg olyan programok és üzenetek segítségével, 

amelyek célja a konkrét problémaviselkedés (pl. alkohol, dohányzás, kábítószer fogyasztás) megjelenésének 

megakadályozása vagy késleltetése. Előzetes szűrés nélkül látja el az egyéneket ismeretekkel, készségekkel, 

jártasságokkal, ami lehetővé teszi a problémák kivédését. Célcsoport szerint nem differenciál, az egész 

populációt veszélyeztetettnek tekinti, azonban a veszélyeztetettség mértéke egyének szintjén különböző lehet. 

Az iskolai vagy média programok többsége az univerzális prevenciós stratégiának tekinthető. 

17.4.2. 4.2. Szelektív prevenció 

A szelektív beavatkozás a populáció sajátos részét célozza meg. Célcsoporton belül nem differenciál, a célzott 

beavatkozások egy alpopuláció egészére vonatkoznak az egyéni veszélyeztetettségtől függetlenül. Azokra a 

magas kockázatú csoportokra, családokra vagy egyénekre irányul, akik bizonyos tényezők alapján 

veszélyeztetettnek értékelhetők. (Ezen csoport tagjai például az alkoholista szülők gyermekei, iskolából 

kimaradó vagy tanulási problémával küzdő fiatalok, fiatal bűnelkövetők, „problémás” környéken élők.) A 

kockázati tényezők azonosítása történhet demográfiai, a pszichoszociális környezettel összefüggő, és genetikai 

vagy biológiai tényezők, illetve egyéb jellemzők mentén, mint a kor, nem, családi háttér és lakókörnyezet. A 

prevenciós programok a célcsoport sokrétűsége miatt hosszabbak, a családi dinamikát több szinten is vizsgálják, 

és ellentmondásos kérdésekkel is foglalkoznak (Nádas, 2006; Rácz, 2007). 

17.4.3. 4.3. Indikált prevenció 

Az indikált prevenciós szint többszörös kockázati tényezőket céloz meg diszfunkcionálisan működő családok 

esetén, és csoporton belül is differenciál. Célja nem a betegség vagy függőség kialakulásának megakadályozása, 

hanem az egyén szintjén történő beavatkozással a viselkedészavar befolyásolása. A konkrét prevenciós 

programok gyakran kiegészülnek családterápiás módszerekkel, lelki-, szociális- vagy gyerekjóléti 

szolgáltatásokkal, így a prevenció és terápia közötti határ meghúzása nehézséget jelent (3. ábra). Ilyen esetek 

például az érvényes diagnosztikus kategóriák alapján (DSM IV, BNO 10) függőnek nem minősülő, de annak 

jeleit mutató személyek magatartászavarára irányuló terápiák (pl. kognitív viselkedésterápia, családterápia…), 

amik ugyanakkor a szerhasználat létrejövetele szempontjából megelőző beavatkozásnak tekinthetők (Nádas, 

2006; Rácz, 2007; Burkhart, 2009). 

7.89. ábra - 3. ábra: Ellátási modell (Mrazek, Haggerty, 1994) 
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17.5. 5. Prevenciós színterek és a megelőzés hatékony 
lehetőségei 

Az egészségfejlesztési programok célja egy több szintéren átfogó és hatást kifejtő megvalósítás, aminek hosszú 

távon hatása van a célcsoportok és azon belül az egyének életére. Az egyes színterek kiválasztása a prevenciós 

programok szempontjából kulcsfontosságú, mivel a kívánt eredmény csak a megfelelő célcsoport bevonásával 

érhető el. Általában a serdülőkor idején már csak a szekunder prevenciós szint lehetséges. 

17.5.1. 5.1. Egészségügy 

A primer prevenció az egészségügyben általában az orvosi alapellátás színhelyéhez kötődik, így rendelőben, 

gondozóban, tanácsadó intézményekben alkalmazható eljárás. A prevenciós programok más közösségek 

(alábbiakban részletezve) keretei között is tervezhetőek, így a megelőzés hatékonyabbá válik (Kállai, Varga, 

Oláh, 2007). 

17.5.2. 5.2. Óvoda 

Az óvodai preventív nevelés célja a kortárscsoport nyomása elleni felkészítés. Fontos szerepe van a gyerekek 

önértékelésének és autonóm döntési képességeinek erősítésében. Például speciálisan a szerhasználat 

modellhatásaival történő megismerkedés is ebben az életkorban történik (Buda, 2002). 

17.5.3. 5.3. Iskola 

Az egyik legkönnyebben és legköltséghatékonyabban megszólítható és elérhető szintér az iskolai. Prevenciós 

programokkal a korosztály nagy részét elérhetjük, egyszerre nagy számban vannak jelen. Problémát jelent, hogy 

a prevenciós programok a leginkább veszélyeztetett kortárs egyéneket és csoportokat nem érik el, mivel az 

iskola nincs rájuk hatással vagy egyszerűen kikerültek az oktatási rendszerből. Ezért válnak jelentőssé az időben 

elkezdett primer prevenciós programok, amik a problémás viselkedés, vagy betegség kialakulása előtt érik el a 

fiatalokat, és fejtik ki hatásukat (Rácz, 2007). 

Az iskolai megelőzés fontos feladata az önértékelés védelme, a kommunikatív és viselkedéses készségek 

fejlesztése. Az iskola színterében megtörténhet a teljesítményzavaros egyének kiszűrése, és végrehajtható a 

korrekció. A nemiség kibontakozása révén fontos feladat lesz a felvilágosítás, nemi szerepgyakorlásra 
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felkészítés, szerepkorrekció és az esetleges konzultációs és terápiás lehetőségek bevezetése és alkalmazása 

(Buda, 2002). 

17.5.4. 5.4. Család 

A családi prevenció során a család egészét célozzuk meg és vonjuk be a megelőzésbe. A családi beavatkozások 

hatékonysága nem bizonyított, a tapasztalatok szerint azonban a gyerekek megfelelő ellátására mégis pozitív 

hatású. A korai anya-gyerek kapcsolatok és megfelelő szülői bánásmód kialakítása és a szülők felkészítése 

érdekében a tanácsadás – akár önsegítő csoportok létrehozása – preventív jelentőségű. A szexuális és fizikai 

abúzus megelőzésével, felismerésével, amik a személyiséget súlyosan károsítják, akár az addiktív viselkedés 

későbbi kialakulását is megelőzhetjük. A védőnők szerepe így a prevenció szempontjából nagy jelentőséggel 

bír. A gyermekkorban megnyilvánuló személyiségkárosodás felismerésével („problémás” viselkedés, 

kapcsolatzavar, visszahúzódás, gátlások és teljesítményszorongás, pszichoszexuális érési zavarok), kiszűrhetők 

a kábítószer használatra hajlamosító tényezők (primer és szekunder prevenció). A családi modellek lecsökkentik 

a viselkedéses válasz küszöbét, és ezáltal hajlamosítanak a későbbi viselkedés megjelenésére. (Például a kémiai 

anyaghasználat – alkoholizmus, dohányzás, gyógyszerabúzus – mintái beépülnek a személyiségbe, és 

hajlamosítanak a későbbi szerkipróbálások megjelenésére.) 

17.5.5. 5.5. Média 

A tömegkommunikáció segítségével az adott célközönséghez, célcsoporthoz és egyénhez „nemszemélyes” 

kommunikáció segítségével juthatunk el. Előnye, hogy nem csak az életkor vagy társadalmi státusz szerinti 

célközönséghez jutnak el a preventív információk, hanem a társadalom más rétegeit is megszólítják. Ezáltal a 

prevenció nem csak közvetlen, hanem közvetett módon, több szinten is érvényesül. Ezáltal a személyek 

problémaérzékenysége fokozódik, ismeretanyaguk gyarapodik, attitűdváltozás következhet be, ami által 

elérhetőek a célok. Maga a média a tömegkommunikációnál tágabb kört jelent, így olyan médiumok is ide 

tartoznak, mint a pólók, tájékoztató füzetek, szórólapok, a direkt marketing egyes elemei. Hátránya, hogy a 

serdülők, például az addikció szempontjából nehezebben érhetők el ezzel a módszerrel, a programok inkább az 

időseket szólítják meg (Rácz, 2007). 

A droghasználat visszaszorítása érdekében például négy csoportba foglalhatóak a médiaalapú beavatkozások 

(Hastings, Stead 1999; Rácz, 2007): 

Tömegkommunikációs kampányok: az egyes hatásvizsgálatok azt mutatják, hogy az ilyen típusú kampányok 

költségesek, és nem fejtenek ki megfelelő hatást. Más komponensekkel kiegészülve (iskolai színtér 

bevonása) és speciálisan (speciális célcsoport és üzenet) hatékonnyá válhatnak. 

Többkomponensű intervenciók: az eredmények azt mutatják, hogy a többkomponensű, összetett, közvetített 

üzeneteket több szinten és szintéren is eljuttató programok hosszú távú megvalósításban hatékonyak. 

Médiaanyagok: általában hatásosnak bizonyulnak, bár egy vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a 

kortárscsoport által közvetített programok eredményesebbek, mint az oktatók vagy szakemberek által 

közvetített programok. Ez a jövőben indokolttá teszi a kortárscsoport bevonását a prevenciós programokba. 

Közszolgálati médiaprogramok, indirekt médiaközlések: nem a konkrét prevenció a cél, hanem a téma, vagy 

annak bizonyos aspektusainak közérdeklődés tárgyává válása. Ilyen esetek azok, amikor a média konkrét 

preventív témákkal foglalkozik, és azokat a célcsoportot megcélzó műsorokba, sorozatokba illeszti. 

17.5.5.1. 5.5.1. Célközönség 

A média által megcélzott célközönséget több szegmensre kell bontani, akár több korcsoportot és szociokulturális 

csoportot kell egy időben megcélozni, majd ezután lehet a megfelelő csatornákat és eszközöket kiválasztani. 

17.5.5.2. 5.5.2. Üzenet 

A média által közvetített üzenet lehet direkt, rejtett, ironikus, sokkoló, elrettentő stb. Általánosságban 

elmondható, hogy a fiatalokat inkább a direkt, míg az idősebb korosztályt az indirekt és ironikus üzenetekkel 

lehet megszólítani. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a sokkoló és elrettentő üzenetek a fiatalok körében a 

legtöbb esetben eredménytelenek. Felerősíti a kalandvágyat, izgalomkeresést, és a problémát racionalizálják 

(„Velem ez úgysem történhet meg, tudok vigyázni magamra!”). Hatékonynak az idősebb generációnál 

tekinthetőek a sokkoló üzenetek, akiknél például az addiktív betegségek száma elenyésző, primer prevencióról 
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nem beszélhetünk. Az elrettentő üzenetek akkor válhatnak hatékonnyá, ha az elkerülendő viselkedés mellet 

egyszerű és könnyen kivitelezhető utat mutatnak az egészséges életre, egészségvédelemre (Hastings, Stead, 

1999; Rácz, 2007). 

17.5.5.3. 5.5.3. Információforrás és csatorna 

Az üzenet észlelését vizsgáljuk, nem csak a közvetítő csatorna és információforrás szemszögéből, hanem a 

célcsoport vagy célközönség oldaláról is. Ezért fontos lesz a láthatóság (üzenet adott forráshoz rendelhetősége), 

hitelesség, vonzó üzenet (nagyobb érzelmi reakciót vált ki, és lehetőséget biztosít az azonosulásra), 

információforrás hatalma és befolyása (rövid távú hatás érhető csak el) (Hastings, Stead, 1999; Rácz, 2007). 

17.5.5.4. 5.5.4. Kommunikáció más szereplői 

Az információforrás és célcsoport között kiemelt jelentőséggel bírnak a folyamat köztes résztvevői, vagyis a 

„kapuőrök” és „stakeholder”-ek. „Kapuőrök”-nek tekintjük azokat a személyeket, akiknek a feladata az üzenet 

ellenőrzése. Ezek a személyek befolyással bírnak az üzenet eljutására a célcsoporthoz (Iskolai környezetben 

ilyen szűrő szerepet tölt be például az iskola vezetősége.). A „stakeholder”-ek érdekeltek az üzenetet illetően. 

Sajátos szempontok szerint juttatják el üzeneteiket a célcsoportnak (újságírók, szerkesztők, kampányfelelősök). 

17.5.6. 5.6. Társadalmi marketing 

A prevenció folyamatában marketing szakember vesz részt, és célzott marketingterv kidolgozásával, 

ciklusonként megtervezi a prevenciós folyamatot. Előnye, hogy a szakember képes a célcsoport számára az 

üzenetet vonzóvá tenni, és a prevenciós folyamatba, az egyes fázisoknál tapasztalt hatások alapján be tud 

avatkozni (Rácz, 2007). 

17.5.7. 5.7. Munkahely 

A munkahelyi prevenció követi a hierarchia modellt, és felülről lefelé halad a prevenciós stratégiával. A 

megelőzési programba elsőként a vezetőket kell bevonni, és meggyőzni, hogy fel tudják ismerni, melyek azok a 

folyamatok, amik hozzájárulnak a megfelelő vállalati légkör kialakításához. A programok célja a megelőzés és 

az intervenció, komponensei a konzultáció, korai szűrés és korai intervenció (Rácz, 2007). 

17.6. 6. Prevenció eszközei 

A primer prevenció tervezésénél és végrehajtásánál a szociális készségek fejlesztésére, személyiségfejlesztésre és 

megfelelő életvezetési készségek kialakítására kell törekedni. Az információk közlésénél személyiség-függő 

módszerek alkalmazása ajánlott, amihez megfelelő kommunikációs készségekkel, technikákkal és az asszertív 

kommunikáció módszerének ismeretével kell rendelkeznie a segítőnek. A személyiségfejlesztéssel elérhető, 

hogy a kliens az adott élethelyzetekre megfelelő coping stratégiákat alkalmazzon, segít neki a döntéshozatalban 

és a célok meghatározásában (stresszkezelés, problémamegoldás, kommunikációs készségfejlesztés, asszertív 

kommunikáció). A megfelelő életvezetési készségek kialakításával lehetővé válik az erőforrások 

hozzáférhetőségének javítása, új értékrendszer kialakítása és a társas kapcsolatok minőségének javítása, 

javulása. 
 

A prevenció kommunikációs feltételei 

Az orvos hivatása gyakorlása során állandó kölcsönhatásban áll a beteggel. Az orvos-beteg interakciók 

elsődleges fontosságúak a beteg együttműködése szempontjából. Az orvosnak olyan képességfedezetre van 

szüksége, mely alkalmas a beteg felmerülő problémáinak kezelésére. A hatékonyabb kommunikáció feltétele, 

hogy az orvos többlet időt biztosítson a beteg számára, ne tűnjön érdektelennek vagy türelmetlennek. 

Minimalizálni kell a figyelemelterelő ingereket. A szemkontaktus fenntartása a beteggel érdeklődést fejez ki, 

és a beteg bizalmát növeli. A beteg megnyílik, és még több fontos információt elmond magáról. Lassú, tiszta 

és hangos beszéd, egyszerű, rövid szavak és mondatok használata segíti a megértést a beteg számára. 

Lehetőséget kell biztosítani a betegeknek a kérdezésre, hogy beszélhessenek esetleges félelmeikről, és 

visszajelzést adjanak arról, hogy valóban megértették-e a közölt információt. Cél a megfelelő partneri 

kapcsolat kialakítása és fenntartása a beteggel. Mindezek megvalósításának gyakorlati módszere a reflektív 

figyelem, az empátia, a motivációs interjú és a közös döntéshozatal. A reflektív figyelem célja, hogy éreztesse 

a beteggel, hogy figyelnek rá, meghallgatják érzéseit, véleményét. A kommunikációs eszköze a non-verbális és 
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verbális kommunikáció, a kérdések, melyek lehetnek nyitott, félig nyitott és zárt kérdések, továbbá a figyelmet 

tükröző visszajelzések (Pl. „Igen…”, „Értem…”, „tehát úgy érzi, hogy…”). Nem verbális kommunikációs jel a 

nyitott testtartás, a társalgási távolság és az érdeklődő mimika. A reflektív figyelem már önmagában empátiát 

tükröz. 

17.7. 7. Prevenciós beavatkozás 

A sikeres intervenciós programok lehetővé teszik a több szinten történő beavatkozást, és a prevenció 

szempontjából fontos elemek kiszűrését (Vollrath, 2006): 

A páciensek csoportos foglalkoztatása, prevenciója hatékonyabbnak tekinthető az egyéni foglalkozásoknál, 

mivel a betegek egymástól is tudnak tanulni, és jó szociális támogatást nyújtanak egymásnak. 

A kognitív viselkedésterápiás, viselkedésterápiás módszerek és a szociális készségeket fejlesztő tréningek 

bizonyítottan hatékony módszerek, amik lehetővé teszik a klienseknek, hogy elsajátítsák, gyakorolják a tanult 

készségeket; és ezeket stresszhelyzetben és negatív élethelyzetben alkalmazni tudják. 

A tréningek gyakran nem több mint 6-8 alkalomra korlátozottak, ami alatt a kliensek elsajátíthatnak és 

tökéletesíthetnek egy-egy viselkedést, készséget formális körülmények között. Ez biztosítja, hogy a beteg 

elsajátítsa és kialakítsa azt a készséget, amit később valós problémákkal szembesülve fel tud használni a 

mindennapi életben. 

R. B. Williams és V. P. Williams (1993) kidolgoztak egy intervenciós programot, amiben több olyan elemet is 

alkalmaztak, aminek célja az volt, hogy csökkentsék az ellenségesség és harag hatását az egészségre. A program 

tapasztalatai révén kialakították a „LifeSkills” szisztémát, ami egy 6-alkalmas workshop (Williams, Williams, 

1997). Célja az ellenségesség és harag érzésén túl a különböző pszichoszociális kockázati tényezők csökkentése. 

Továbbá célja a stresszkeltő helyzetek megelőzése, ami növeli az érzelmi kompetenciát, és pozitív hatással van 

az emberi kapcsolatokra. A program segítségével elsajátított készségekkel sikeresen kialakítható egy pozitív 

szemlélet, ami hosszú távon preventív jellegű. 

A LifeSkills Workshop két készségre tanít meg: 

Saját magunk és mások megértése: 

növelni a gondolatok és érzelmek tudatosítását 

értékelni és irányítani a negatív gondolatokat és érzelmeket 

hatékonyabban kommunikálni a beszéd és hallgatás készségével 

együtt érezni másokkal 

Hatékonyan elsajátítani hogyan reagáljunk bizonyos helyzetekben 

problémamegoldó készségek használata olyan helyzetben, amik zavarnak minket 

alkalmazni az asszertivitást, ha mások viselkednek zavaróan 

megértést gyakorolni 

a pozitivitás növelése a saját életünkben és kapcsolatainkban 

17.7.1. 7.1. Egyéni beavatkozás módszertana 

17.7.1.1. 7.1.1. Motivációs interjú 

A motivációs interjú segítségével elősegíthetjük a kliens problémafelismerését, és a megoldásra ösztönözhetjük. 

Carl Rogers elmélete szerint a segítő szakembernek rendelkezni kell empátiával, nem birtokló melegséggel és 

őszinteséggel. A módszer alapeleme a megfelelő terápiás légkör (elfogadó, meleg, alá-fölé rendeltségi viszonyt 

mellőző) kialakítása, ahol a kliensnek lehetősége van a viselkedése megtartására vagy megváltoztatására. Miller 

és Rollnick (1991) a motivációt egy állapotnak tekintik, ami fluktuál, a kliens problémaérzékelésével változik. 

Öt klinikai alapelvet fogalmaznak meg a motivációs interjú elkészítésére (A szerzőpáros alkoholbetegek 
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számára fejlesztette ki a motivációs interjút, de viselkedésterápiás módszerként is alkalmazzák.) (Perczel 

Forintos, Mórotz, 2010; Kun, 2011): 

Empátia kifejezés: kliens elfogadása, reflektív hallgatás, ambivalencia kifejezése 

Diszkrepancia előidézése: káros következmények tudatosítása, az aktuális viselkedés és a célok közötti 

ellentmondás változás irányába hatásának tudatosítása, a páciens érveljen a változás mellett. 

A vita, konfrontáció elkerülése: a vita ellentétes hatású, ellenállás esetén stratégiaváltás, ne címkézzünk. 

Ellenállás feldolgozása: kínáljunk új értelmezési perspektívát, változtassuk meg az értelmezési keretet, 

kínáljunk fel választási lehetőségeket („Nem muszáj most döntenie, lehet később is…”), percepcióváltás a 

segítő részéről. („Lehet, tényleg korai, hogy eljött, lehetne még várni vele.”) 

Önbizalom erősítése, önhatékonyság támogatása: a változásba vetett hit fontos motiváló erő, képes a problémák 

megoldására, személyes felelősség átkeretezése. (Képes rá, de felelős azért, hogy válasszon és végrehajtsa a 

változást.) (lásd 7.11. fejezet) 

17.7.1.2. 7.1.2. Egyéni konzultáció 

A megelőző felvilágosításba kerülő egyének gyakran életvezetési, párkapcsolati, önértékelési vagy családi 

problémákról számolnak be, így a primer prevenciónak az egyéni konzultáció szintjén kiemelt jelentősége lesz a 

későbbi betegségek kialakulásának elkerülésében. A konzultáció célkitűzései (McLeod, 1993): 

önelfogadás fejlesztése 

öntudatosság: önmaguk elfogadása külső visszajelzések (mások hogyan látják) és belső, eddig elutasított érzések 

alapján. 

belátás: kontroll kialakítása, érzelmek megértése 

problémamegoldási képességek fejlesztése 

pszichoedukáció: viselkedéskontroll kialakítása 

viselkedésváltoztatás: maladaptív, destruktív viselkedések megváltoztatása 

rendszerszintű változások elindítása a környezetben 

maladaptív hiedelmek, gondolatok, gondolkodási sémák megváltoztatása 

17.8. 8. Prevenciós programok tervezése és értékelése 

A megelőző programok tervezése előtt fontos mérlegelni, hogy az adott problémakör indokolttá teszi-e a 

beavatkozást. Ha a tervezett program, megelőző intézkedés illeszkedik más preventív lépésekhez, érdemes az ott 

megszerzett tapasztalatokat felhasználni. Értékelni kell a prevalenciát, beavatkozás szükségességét, a szükséglet 

változókat és az együttműködés eshetőségét. 

Prevenciós beavatkozások tervezésénél hat fontos lépést kell végrehajtani (Kok, Schaalma, Ruiter, Empelen, 

Brug, 2004; Kun, 2011; Kröger, Winter, Shaw, 2013): 

Célcsoport kiválasztása: kétféle célcsoportot különíthetünk el, a végső célcsoportot, akikre a beavatkozás 

irányul, és a közbenső célcsoportot, akik indirekt módon információhoz jutnak. 

Célkitűzések: a prevenciós program által elérni kívánt célt kell megfogalmaznunk. Mi az a kívánt hatás, akár 

viselkedésváltozás, amit el szeretnénk érni? 

Módszerek: az elérni kívánt cél érdekében, a már meglévő empirikus bizonyítékokat felhasználva, egy 

többszintű koncepció összeállítása és időterv készítése a megfelelő módszerek definiálásával. 

Források: a rendelkezésre álló anyagi és humán erőforrások (szakemberek, önkéntesek…) számbavétele, a 

beavatkozás szempontjából szükséges időintervallum mérlegelése (korlátok). 
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Folyamatértékelés, eredményértékelés tervezése: opcionális lehetőség a tervezési fázis ellenőrzésére, a 

prevenciós program megvalósíthatóságának tesztelésére. 

Tervezési szakasz értékelése 

Prevenciós beavatkozás végrehajtása 

Eredményértékelés 

Eredményértékelés kommunikálása, közlése 

Az uniformizált programok mind a prevenciót, mind az egészségügyi ellátást diszfunkcionálissá teszik (4. ábra). 

7.90. ábra - 4. ábra: „Socialized medicine”. ©Russmo. A szerző engedélyével 

 

17.9. 9. Visszaesés megelőzése 

Marlatt és Gordon kidolgozott egy visszaesést megelőző programot (5. ábra) kognitív viselkedéses technikákra 

alapozva, hogy megelőzze a visszaesést. Ez a program magába foglalta a következő folyamatokat: 

önmegfigyelés (Mit teszek magas kockázatú helyzetekben?) 

visszaesés képzetek (Milyen lenne, ha visszaesnék?) 

relaxáció tréning / stresszkezelés 

készségfejlesztő tréning 

eshetőség felvállalása 

kognitív újrastrukturálás (Ogden, 2007). 

7.91. ábra - 5. ábra: Visszaesést megelőző stratégiák (Ogden, 2007) 
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17.10. 10. Az alapellátásban elvégzendő preventív célú 
vizsgálatok 

Az orvos-beteg kapcsolatban a személyes tanácsadás alkalmával érdemes bizonyos körülményekre a rutinszerű 

munka során is odafigyelni. A kockázati tényezők egyes korcsoportokat más-más módon érintenek, így a sajátos 

preventív vizsgálati eljárásokat érdemes az adott korosztály és nem szerint elvégezni. 

17.10.1. 10.1. Kikérdezés 

A 12 és 18 év közötti gyerekek és serdülők esetében a személyes tanácsadás alkalmával különleges figyelemmel 

kell lenni a kikérdezés során a személyes kórelőzményre, kiemelten a dohányzás, az étkezés, az alkohol vagy 

kábítószer fogyasztására. Mindezek mellett a 19 és 39 év közötti fiatal felnőttek esetében ki kell térni az anginás 

panaszokra, gyógyszeres kezelésre, a magas vérnyomás és emelkedett szérumkoleszterin szint miatt, továbbá a 

diabéteszre utaló jelekre. Fiatal felnőtteknél már a családi kórelőzményekre is hangsúlyt kell fektetni, mint a 

magas vérnyomás, hirtelen halál, szívhalál, fiatalkori agyvérzés, hypercholesterinaemia családi előfordulására, 

diabetes megjelenésére a családban, emlőrák és vastagbélpolyposis előfordulására. A 40 és 64 év közötti 

felnőtteknél is fel kell mérnünk mindezeket a kórelőzményeket, továbbá 65 év felett az általános erőnlét, a 

kórismézett kardiovaszkuláris betegség is gyakori előfordulást mutat. Családi kórelőzményekben megjelenhet a 

koszorúér betegség, mint veszélyeztető tényező. A szívizominfarktus okozta idő előtti halálozás kockázata miatt 

annak családi előfordulását is fel kell mérni (Döbrőssy, 2004). 

17.10.2. 10.2. Elvégzendő vizsgálatok 

12 és 18 év közötti gyerekeknél és serdülőknél ajánlatos a fizikális vizsgálat elvégzése. 19 és 39 év közötti fiatal 

felnőtteknél, valamint 40 és 64 év közötti felnőtteknél fontos megvizsgálni a testsúly, testmagasság arányát 

(BMI), vérnyomást, továbbá a bőrt és a látható nyálkahártyát (szájüreg). A 65 év felettieknél a 

szérumkoleszterin (70 év alatt), vércukormérés (70 év alatt) és csonttömeg-meghatározás (nők) fontos 

kiindulópont lehet a prevencióban és a már kialakult betegség progressziójának megelőzésében (Döbrőssy. 

2004). 

17.10.3. 10.3. Tanácsadás 

Általános tanácsadás alkalmával gyerekeknél és serdülőknél a felmért előzmények alapján ki kell térnünk a 

dohányzás megelőzésére, és elejét venni annak, hogy rászokjanak a dohányzásra. A dohányzás kialakulásában 

eleinte az olyan viselkedési tényezők játszanak fontos szerepet, mint a szülők, a barátok, mintaképek vagy a 

„felnőttség” látszatának keltése. A rászokás hosszú idő alatt megy végbe. Ha megfelelő időben érkezik a 

segítség, megelőzhető, hogy kipróbálják, vagy esetlegesen rászokjanak a dohányzásra. A családi tanácsadás 
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szélesebb teret biztosít, hiszen bizonyos értékrendek és normák a családban alakulnak ki. A leszoktatás összetett 

folyamat, amiben az orvos és a beteg szoros együttműködésére van szükség (Döbrőssy, 2004). 

A tanácsadás alkalmával mind a négy korosztály számára fontos kitérni az egészséges táplálkozás, a 

kalóriabevitel és -leadás egyensúlyára. Hiszen kétségbevonhatatlan, hogy szoros kapcsolat van étrendünk, 

táplálkozási szokásaink és a leggyakoribb nem fertőző idült betegségek között. Többnyire az energiabevitel és 

az energiafelhasználás közötti aránytalanság következménye az elhízás, melynek mértékét a testtömegindex 

(BMI) kiszámításával jellemezhetjük. Általában azok az emberek híznak el, akiknél túlzott a kalóriabevitel, és 

mindezt nem ellensúlyozza a testmozgás, a fizikai aktivitás. Így a tanácsadás során fontos felhívni a figyelmet a 

mozgásgazdag életmód és a fizikai aktivitás előnyeire. Továbbá a konzultáció alatt az alkoholfogyasztás és 

drogfogyasztás veszélyeit is ki kell emelni. Az alkohol mértékletes fogyasztása nem ütközik a társadalmi 

normákkal, bizonyos helyzetekben elvárt cselekvés is, viszont rendszeres fogyasztása függőséget, hozzászokást 

eredményez. Tájékoztatást kell adni a megelőzés és kezelés lehetőségeiről. A kábítószer fogyasztás leginkább a 

12 és 18 év közötti gyerekeket és serdülőket érinti, így fel kell hívni a figyelmüket a kockázatokra és 

veszélyekre, megelőzésre és kezelésre. Erre a korosztályra jelent leginkább veszélyt a túlzásba vitt napozás 

(UV), továbbá a festékes anyajegyekről, és kezelésükről, a fogápolásról és szájhigiéniáról kell tájékoztatást adni. 

19 és 39 év közötti fiatal felnőtteknél kiemelt figyelmet kell fordítani a testsúlycsökkentésre, ha szükséges, a 

szérumkoleszterin szint csökkentésére, életmód változtatásra, különös tekintettel az étrendre. A 40 és 64 év 

közötti felnőtteknél a vérnyomáscsökkentésről, gyógyszeres kezelésről, hormonpótló kezelésekről (szükség 

esetén nőknél) kell tájékoztatást adni, illetve beutalásról hipertóniagondozóba (Döbrőssy, 2004). 

17.10.4. 10.4. A magatartás módosítása 

A beteg komplex ellátása és a betegség egyensúlyban tartása megkívánja a páciens viselkedésének, 

életvezetésének megváltoztatását. Az egyén motivációjára épülő viselkedésváltoztatási modellek segítséget 

nyújtanak a meggyőzésben és az adott betegcsoportra irányuló beavatkozások megtervezésében, kiválasztásában 

(lásd 7.11. fejezet). 

17.10.5. 10.5. Elővigyázatosság 

A kedélybetegségek, főként az unipoláris depresszió az egyik leggyakoribb pszichiátriai betegség. 

Magyarországi adatok szerint a 18 és 64 év közötti lakosságban a depresszió előfordulási gyakorisága 15%-ra 

tehető. Így fel kell mérni az erre utaló jeleket, továbbá az öngyilkosság kockázatát, abúzusra (fizikai, szexuális) 

utaló jeleket. 19 év feletti felnőtteknél számolni kell a rosszindulatú bőrdaganat kockázatával, 65 év felett pedig 

az erőszak elszenvedésére utaló jeleket, a perifériás artériák megbetegedésének jeleit is fel kell mérni 

(Döbrőssy, 2004). 

17.10.6. Tesztkérdések 

TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 

A = 1., 2. és 3. válasz helyes 

B = 1. és 3. válasz helyes 

C = 2. és 4. válasz helyes 

D = csak a 4. válasz helyes 

E = mind a 4 válasz helyes 

Mi az egészségpszichológia fő törekvése? 

betegségközpontúság 

intervenció 

szociális támogatás 

egészségorientáltság 

Mi a preventív egészségpszichológia célja? 
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viselkedésminták és igények feltérképezése 

intervenciós stratégiák kidolgozása 

pszichológiai modellek kidolgozása 

rehabilitáció 

Mit foglal magába a primer prevenció? 

egészségvédelmet 

betegség okainak elhárítását 

problémák elkerülését 

problémák megszüntetését 

Melyek a primer prevenció szintjei? 

testi vagy szomatikus szint 

pszichoszociális szint 

szociokulturális szint 

kommunikációs szint 

A primer prevenció tervezésénél mely készségek fejlesztésére kell ügyelnünk? 

szociális készségek 

alkalmazkodó készség 

személyiségfejlesztés 

asszertív kommunikáció 

Egyéni beavatkozás mely módszerekkel valósítható meg? 

motivációs interjú 

önmegfigyelés 

egyéni konzultáció 

team munka 

A Marlatt és Gordon által kidolgozott visszaesést megelőző program mely elemeket tartalmazza? 

célcsoport kiválasztása, célkitűzések, folyamatértékelés, eredményértékelés 

eshetőség felvállalása, kognitív újrastrukturálás 

kikérdezés, elvégzendő vizsgálatok, tanácsadás 

önmegfigyelés, visszaesés képzetek, relaxációs tréning, készségfejlesztő tréning 

Gyerekek és serdülők esetében személyes tanácsadás alkalmával, mire kell különös figyelmet fordítani? 

a személyes kórelőzményre 

a dohányzásra, az alkohol vagy kábítószer fogyasztásra 
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az étkezésre 

magas vérnyomásra 

Személyes tanácsadás alkalmával mind a négy korosztály számára, melyek a legfontosabb preventív 

kérdések? 

az egészséges táplálkozás 

a kalóriabevitel és -leadás egyensúlya 

a mozgásgazdag életmód 

az alkoholfogyasztás és drogfogyasztás veszélyei 

Mely állítások tartoznak a prevenció kommunikációs feltételei közé? 

az orvos többlet időt biztosítson a beteg számára 

fontos a szemkontaktus fenntartása a beteggel 

lassú, tiszta és hangos beszéd, egyszerű, rövid szavak és mondatok használata 

lehetőséget kell biztosítani a betegeknek a kérdezésre, hogy beszélhessenek esetleges félelmeikről, és 

visszajelzést adjanak 

Mire tanít a LifeSkills Workshop? 

saját magunk és mások megértése 

hatékonyabban kommunikálni a beszéd és hallgatás készségével 

hatékonyan elsajátítani, hogyan reagáljunk bizonyos helyzetekben 

segít a konfrontáció helyett elkerülni a szituációt 

Mit jelent a szekunder prevenció? 

oki megelőzést jelent, feltárva az egyén személyiségének munkamódjait 

a fennálló betegséghez társuló más betegségek kialakulásának megelőzése 

támogató kapcsolat kiépítése a családdal és más fontos személyekkel 

a kialakult betegség korai stádiumban történő felismerése, gyors és hatékony rendezése 

NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ 

Válassza ki a kérdéshez tartozó helyes állítást. 

Problémaközpontú megküzdés 

Érzelemközpontú megküzdés 

Mindkettő 

Egyik sem 

A személyek megpróbálják elkerülni a problémával történő foglalkozást, és céljuk a negatív érzelmek 

felerősödésének megakadályozása. 

Ezt a megküzdési módot választó betegek a kutatások szerint kevésbé depressziósak, és az esetleges 

kezdeti depressziós szintjük is rövidebb ideig tart. 
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Ennek a megküzdési módnak a lényege a pozitív kognitív átstrukturálás. 
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18. 7.r. Idegrendszeri fejlődési rendellenességek, azok 
felismerése és kezelése. – Ábrahám Hajnalka 
[Szakmai lektor: Nógrádi Antal] 

Az idegrendszeri fejlődési rendellenességek kialakulásában környezeti és genetikai tényezők, valamint azok 

kombinációi felelősek. A legfontosabb környezeti tényezők hypoxia, anyai fertőzések, fizikai tényezők (pl. 

sugárzás), kémiai ártalmak (pl. intoxikáció, gyógyszerek, kóros metabolitok), hiányos táplálkozás (pl. A-

avitaminózis, folsavhiány, vagy akár A-hypervitaminosis, stb.) lehetnek. Ezek mindegyike csak a fejlődés 

meghatározott időszakában tudja kifejteni a hatását. Általános elv, hogy minél korábban történik a sérülés, annál 

súlyosabb következményekkel jár. 

A fejlődési rendellenességek tárgyalása előtt röviden szót kell, hogy ejtsünk az idegrendszer fejlődéséről. Mivel 

ez egy hosszan tartó folyamat, mely a 3. embrionális héten kezdődik, és még a születéskor sem zárul le, hanem 

bizonyos érési mechanizmusok, mint pl. a szinapszisok kialakulása vagy a myelinizáció postnatalisan is 

folytatódik és akár a 3-4. évtizedig is tarthat, a károsító tényezők akár a születés után is hatással lehetnek a 

fejlődési folyamatokra. Jelen fejezetben ennek ellenére főképpen a veleszületett rendellenességeket tárgyaljuk. 

Az idegrendszer két nagy részre osztható fel, központi idegrendszerre, amely az agyat és a gerincvelőt foglalja 

magában, illetve a perifériás idegrendszerre, ami alatt a perifériás idegek és a ganglionok összességét értjük. A 

perifériás idegrendszer fejlődésének tárgyalása külön fejezetben történik (lásd 1.a. fejezet), ezért jelen fejezetben 

csak a központi idegrendszer fejlődésével és fejlődési rendellenességeivel foglalkozunk. 
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18.1. 1. A központi idegrendszer fejlődése 

18.1.1. 1.1. A velőcső kialakulása 

Az idegrendszer alapvetően a külső csíralemezből, azaz az ektodermából fejlődik. Az idegrendszer telepét adó 

ectoderma, az ún. neuroectoderma, a 16. fogantatás utáni (postconcepcionális) napon – amikor az embrió 

mindössze 2 mm hosszú - válik el az ectoderma többi részétől. Első lépésként a velőlemez alakul ki. Ezt 

követően a 18. napon alakul ki a velősánc, a velőlemez középső területének ventralis irányba való süllyedése és 

az ettől laterálisan lévő területek dorsális irányba való emelkedésével. Ezután a két velősánc fúziója során jön 

létre a velőcső (a velőcső scanning elektronmikroszkópos képét lásd: 

(http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Stage10_sem6.jpg). A fúzió craniálisan 

(rostrálisan), a cervicális régióban kezdődik, majd folyamatosan zajlik, nem teljesen szabályos módon craniális 

és caudális irányban is. 23 napos embrióban (és ezt megelőzően) a velőcső craniális és a caudális vége még 

nyitott állapotban van, elülső, rostrális nyílása a neuroporus anterior, caudális nyílása a neuroporus posterior. A 

craniális (anterior) neuroporus záródása kb. a 25., a caudális (posterior) záródása a kb. a 27. embrionális napon 

jön létre. A velőcső záródásának elmaradása (részleges vagy teljes) következtében jönnek létre a velőcső 

záródási rendellenességként összefoglalt fejlődési rendellenességek. 

18.1.2. 1.2. Az agyhólyagok kialakulása 

A fúziót követően a velőcső rostrális, kissé megvastagodott része alkotja a későbbi agy telepét, míg caudálisan a 

gerincvelő alakul ki belőle. A velőcső rostrális részén, három, egymást rostro-caudálisan követő, 4 hetes, azaz 

kb. 3,2 mm hosszú embrióban jól elkülöníthető agyhólyag formálódik. Ezek a prosencephalon- (előagy), 

mesencephalon- (középagy) és rhombencephalon- (utóagy) hólyagok. A prosencephalon 5 hetes korban már két 

részből áll, a középen elhelyezkedő diencephalonból (köztiagy), valamint az ettől laterálisan mindkét oldalon 

kialakuló telencephalon-hólyagból (végagy). A diencephalonból fejlődik a thalamus, epithalamus, hypothalamus 

és subthalamus, a telencephalonból pedig az agyféltekék, beleértve az agykéreg szürke- és fehérállományát, a 

szaglórendszert, és a striatumot. A telencephalon megfelelő területén a prosencephalon két oldalfala már 4 hetes 

embrióban előboltosul, amely a későbbi szem telepét adó szemhólyag. Logikusan, a mesencephalon-hólyag lesz 

a telepe a későbbi mesencephalonnak (középagy), a rhombencephalon pedig két részre, a metencephalonra és 

myelencephalonra különül el. A metencephalonból alakul ki a későbbiekben a híd (pons) és a cerebellum 

(kisagy), a myelencephalonból pedig a nyúltvelő (medulla oblongata), amely a későbbi gerincvelő (medulla 

spinalis) csővé záródott telepében folyatódik tovább. 

A fejlődő agyhólyagok, valamint az ettől caudálisan fejlődő gerincvelő telepének felszínét kívülről a 

mesodermából kialakuló mesenchyma veszi körül, azaz a primitív meninx. Ebből alakulnak ki az agyburkok. 

Belső részéből a pia mater (lágy agyhártya belső rétege) és az arachnoida (pókhálóhártya), külső részéből pedig 

a dura mater (kemény agyhártya). Az ezt körülvevő mesenchymából alakul ki a központi idegrendszer csontos 

borítása, az agykoponya illetve a gerincvelő területén a csigolyák. 

18.1.3. 1.3. Az agykamrák kialakulása 

A velőcső záródásával, annak teljes hosszában egy egységes, hosszúkás üreg (lumen) képződik, amely az 

agyhólyagok kialakulásával párhuzamosan tovább tagolódik. Ennek során jönnek létre a későbbi agykamráknak 

megfelelő, ebben a korban az agyhólyagok falához képest rendkívül tág üregek. A telencephalon hólyag 

üregéből formálódik a későbbi oldalkamra (ventriculus lateralis), melyet az ebben a korban szintén még tág, és a 

későbbi fejlődési szakaszokban beszűkülő üreg, a foramen interventricularis Monroi köt össze a diencephalon 

hólyag lumenével, melyből később a III. agykamra alakul ki. Ez utóbbi a jelenleg tág és a későbbi fejlődés 

folyamán beszűkülő aqueductus cerebrin (Sylvii) keresztül vezet a rhombecephalon által körülzárt lumenbe, 

amelyből a IV. kamra fejlődik. A IV. kamrának megfelelő üreg a gerincvelő telepét adó cső belsejében, a 

későbbi canalis centralisban folyatódik. A velőcső záródása után, annak tetején (dorsális falán) nem sokkal 

később elkezdődik a liquor cerebrospinális (agy-gerincvelői folyadék) termeléséért felelős plexus choroideus 

kialakulása is a III., IV. kamrákban és az oldalkamrákban. Legelőször a III. kamrában alakul ki, majd a 6-7. 

héten az oldalkamrában is megjelenik a plexus. Szintén a 7. héten jelennek meg a plexus choroideus bolyhait 

alkotó speciális sejtek is. A 7-9. héttől kezdődően négy stádiumban történik a plexus choroideus fejlődése, 

melynek során az utolsó, 4. stádium viszonylag későn, a 29. gesztációs héttel kezdődik. 

A plexus choroideus által termelt liquor cerebrospinális nem statikusan van jelen az agykamrákban, hanem egy 

meghatározott „útvonalat” követve kering. Ennek során a supratentorialis kamrarendszerből, azaz a III. és az 

oldalkamrákból az aqueductus cerebrin át a saját plexus choroideussal rendelkező IV. kamrába kerül. A IV. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Stage10_sem6.jpg


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1853  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kamrából a liquor a Magendie- és Luschka-nyílásokon át a cisterna cerebello-medullarisba áramlik, innen egy 

része a spinalis liquortérben dorsálisan a durazsák aljáig, majd ventrálisan a basalis cisternákon át a Sylvius 

árkok és convexitások körül lévő subarachnoidalis térbe kerül, majd innen a parasagittalisan elhelyezkedő 

Pacchioni-féle granulációkon át felszívódik és a vénás érpályába jut. 

A liquor cerebrospinális egyrészt rendelkezik egy mechanikus védő funkcióval, ami biztosítja, hogy a liquorban 

lebegő agy a koponyát ért mechanikus hatásokat tolerálja. Másrészt, kompenzációt tesz lehetővé abban az 

esetben, ha intracranialis volumen növekmény (pl. térfoglaló folyamat) esetén megnőne a koponyaűri nyomás, 

ugyanis a felesleg ilyenkor kiszorul a spinalis liquortérbe. Harmadsorban, a liquor cerebrospinalis részt vesz a 

központi idegrendszer anyagcsere transzport folyamataiban. 

A liquor cerebrospinális keringését, illetve felszívódását az ezek zavara által okozott, különböző fejlődési 

rendellenességek mellé gyakran társuló kórkép, a hydrocephalus címszó alatt tárgyaljuk. 

18.1.4. 1.4. Az idegsejtek fejlődése 

A központi idegrendszerben az azt alkotó neuronok és funkcionális egységet jelentő neuroncsoportok sejtjei a 

következő fejlődési lépéseken keresztül válnak érett, működőképes idegrendszeri egységekké. Első lépés a 

sejtosztódás (vagy sejtproliferáció), majd ezt követi a differenciálódás, a sejtek vándorlása, az axonok 

növekedése és a célsejt megtalálása, a szinapszisok kialakítása és a myelinizáció. 

A idegsejt prekurzorok osztódása az agykamrákat bélelő, egyrétegű, többmagsoros hengerhámban, az un. 

ventricularis (kamrai) zónában zajlik. A mitotikus sejtosztódások aszimmetrikusak, melynek során az egyik 

utódsejt kilépve a ventrikuláris zónából az agyfelszín felé vándorol, míg a másik utódsejt a zónában maradva 

ismét belép a sejtciklus G1 fázisába. A ventricularis zónában többségében neuronális prekurzorok, míg a fölötte 

lévő subventricularis zónában főként gliasejtek (asztociták és oligodendrogliasejtek) képződnek. A legtöbb 

neuron a 4. és a 20. gesztációs hét között keletkezik. A microgliasejtek prekurzorai, amelyek mesodermális 

eredetűek és a mononuclearis phagocyta rendszerhez tartoznak, a vér-agy-gát kialakulása előtt vándorolnak a 

központi idegrendszerbe. 

A sejtvándorlás során az idegsejtek precízen szabályozott módon, különféle vándorlási utakon jutnak el az 

agyban illetve a gerincvelőben elfoglalt, a felnőttre jellemző helyükre. Az agykérgi neuronok vándorlásának 

legjellegzetesebb módja, amely a piramissejtekre és a gátló sejtek kb. 2/3-ra jellemző ún. radiális vándorlás, a 

ventricularis zóna és az agyfelszín között kifeszülő radiális glia nyúlványok mentén, radier irányban, az 

agyfelszínre merőlegesen zajlik (1. animáció). A neuronális migráció során a vándorló neuronokat specifikus 

extracelluláris mátrix fehérjék és polipeptidek, kemokinek, növekedési faktorok irányítják, melyek a vándorló 

sejtek felszínén expresszált receptoraikhoz kötődve intracelluláris jelátviteli folyamatokat indukálnak. A 

folyamat során a citoszkeleton, a mikrotubulusok rendszere átrendeződik, amelynek következtében a sejtek 

vándorlása történik. Számos fehérje és polipeptid ismert, amelyek a neuronok vándorlásában kulcs-szerepet 

töltenek be. Ezeknek a mutációja az idegsejtek vándorlási zavarát okozhatja, amely különösen az agykérgi 

neuronok esetén számos rendellenességben nyilvánulhat meg. A radiális gliasejtekből alakulnak ki később az 

astrocyták. A radiális vándorlás mellett a másik kitüntetett, sok, főként gátló idegsejt vándorlására jellemző 

mód, az agyfelszínnel párhuzamosan, felületesebb, vagy mélyebb rétegekben zajló un. tangenciális vándorlás. 

7.92. ábra - 1. animáció: Idegsejtek vándorlása 
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A idegsejtek, miután elfoglalták végleges helyüket az adott régióban nyúlványokat –axont és dendriteket- 

növesztve szinaptikus kapcsolatokat alakítanak ki. Az idegsejtek axonjainak azonban először el kell érniük azt a 

cél zónát, amelyben azok az idegsejtek helyezkednek el, amelyeket beidegzik. Az axonok útját számos attraktív 

(vonzó, az axon növekedést elősegítő) és repellens (az axon adott irányba történő növekedését gátló) fehérje ill. 

polipeptid faktor irányítja, amely az axon-növekedési kúpban található mikrofilamentumok és mikrobtubulusok 

átrendeződése révén fejtik ki hatásukat. 

A szinapszisok kialakulását követően történik a myelinizáció, melyet a központi idegrendszeren belül az 

oligodendrogliasejtek, a perifériás idegrendszerben, beleértve a gerincvelői neuronok axonjait, a Schwann sejtek 

hüvelyeznek be. A folyamat legkorábban a gerincvelőben kezdődik (10-14. gesztációs hét), leghosszabban az 

agykéregben, azon belül is az asszociációs kéregterületeken folyik, akár a 3-4. évtizedig is tarthat. 

18.2. 2. A központi idegrendszer fejlődési rendellenességei 

18.2.1. 2.1. Velőcső záródási rendellenességek 

18.2.1.1. 2.1.1. Anencephalia 

Amennyiben a velőcső rostrális végén nem történik meg annak záródása, az előagy (prosencephalon), és a 

koponyaboltozat nem fejlődik ki. Ennek következtében az agytörzs és néha a diencephalon fedetlen. Az 

anencephalia ritka betegség, prevalenciája 0,79/1000 terhesség, 0,24/ 1000 szülés. Rutin terhességi ultrahang 

vizsgálat során látható. 

Tünetei intrauterin elhalálozás, halvaszületés, vagy újszülöttkorban történő elhalálozás, vakság, süketség, 

eszméletlenség, fájdalomérzéketlenség lehetnek. Előfordulhat agy nagy részének hiánya, agytörzsi 

malformációk, koponya, és skalp hiánya az agy fölött. 

Gyakran jár együtt spina bifidával (rachischisisszel) (1. ábra), amikor a velőcső caudális szakasza sem záródik. 

Ekkor az agyszövet nyitott ideglemezként szabadon fekszik. 

Valódi kezelés nincs, csak tüneti. 

18.2.1.2. 2.1.2. Spina bifida (rachischisis) (1. ábra) 

Ez az idegrendszert érintő leggyakoribb fejlődési rendellenesség, amely az alsó végtagok paralízisével vagy 

gyengeségével, deréktáji fájdalommal és a hólyagműködsi zavarával jár együtt. 
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Abban az esetben jön létre, ha a csigolyaívek nem fejlődnek ki, és alatta a gerinccsatorna záródása hiányos. Ez 

kiterjedhet a gerinccsatorna teljes hosszára (rachischisis totalis), de lehet részleges (rachischisis partialis) is. A 

záródási defektus leggyakrabban a lumbosacralis szakaszon fordul elő, ezzel magyarázhatók a legtöbb esetben 

fennálló, fentebb részletezett tünetek. A csontos gerinccsatorna záródási hiányán előboltosulhat az idegszövet, 

ilyenkor meningokeleről (2. ábra) vagy meningomyelokeleről beszélünk (3. ábra). 

7.93. ábra - 1. ábra: Spina bifida (rachischisis) sematikus keresztmetszeti rajza 

 

18.2.1.3. 2.1.3. Meningomyelokelék 

A velőcső és a körülötte lévő, agyburkokat és a csontos borítást biztosító mesenchymális elemek együttes 

záródási zavara. 

Klinikai formái a következők lehetnek: 

Előfordulhat tökéletlen csontzáródás az agy felett akkor cranium bifidum occultumról, vagy a gerincvelő felett, 

ekkor spina bifida occultáról beszélünk. 

A spina bifida legsúlyosabb formája a myelokele. Abban az esetben jön létre, ha a velőcső záródása caudalisan 

nem történik meg. Gyakran együtt jár anencephaliával, vagy encephalokelével. 

Meningokele során a keményburok előboltosulása figyelhető meg valamely, záródási zavar következtében 

létrejött csontdefectuson át, amelyet legtöbbször vékony bőr fed. Ha a burkon belül az idegszövet, vagy 

kamratér is előesik, az agy területén meningoencephalokeléről vagy a gerincvelő területén 

meningomyelokeléről, beszélünk. Leggyakoribb előfordulása a homlokon, a nyakszirten, vagy 

thoracolumbalisan és a sacrum fölött. 

Ha a durazsákba kitüremkedett agyrészben liquort tartalmazó kamrát is találhatunk: 

encephalomeningocystokeléről, meningomyelocystokeléről beszélünk. 

A spina bifida súlyosabb formái rendszerint hydrocephalussal és Arnold-Chiari malformatioval társultan 

fordulnak elő. 

Diagnózis: A velőcső záródási rendellenességek felismrése prenatalisan lehetséges, az alfa-föto-protein anyai 

vérben vagy az amnionfolyadékban való mérése által. Ha az érték a normálisnál magasabb, felmerül a 

velőcsőzáródási rendellenesség gyanúja, melyet különösen nagy defektus esetén terhességi ultrahang igazolhat. 

Kezelés: Ha műtéti beavatkozás lehetősége felmerül, az alábbi kérdések kedvező megválaszolása után történhet: 

1. Vannak-e a prognózist negatívan befolyásoló egyéb súlyos rendellenességek? 2. Milyen mértékű az 

idegrendszeri károsodás? 3. Mennyi idegelem foglal helyet a zsákszerű előboltosulásban, és az visszahelyezhető 

vagy eltávolítható-e? 

Ha a műtét indikált, a születés után 48-72 órán belül elvégzendő. Emellett műtéti megoldást igényel a 

rendszerint jelenlévő hydrocephalus is. Mivel az elváltozás felett a bőr vékony, nem teljes mértékben tölti be 

barrier-funkcióját, fennáll a fertőzés, fekélyképződés veszélye. 

7.94. ábra - 2. ábra: Meningokele hossz- és keresztmetszeti sematikus rajzos ábrája 
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7.95. ábra - 3. ábra: Meningomyelokele hossz- és keresztmetszeti sematikus rajzos ábráj 

 

7.96. ábra - 4. ábra: Különböző agyi herniatiók sematikus rajzos ábrája. A occipitálisan 

megjelenő herniáció. B. Meningokele. C. Meningoencephalokele. D. 

Meningohydroencephalokele 
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18.2.1.4. 2.1.4. Spina bifida occulta 

A durazsák és a bőr intakt, de egy vagy több csontos csigolyaív nem alakul ki. Tünet gyakran nincs, csak kisebb 

behúzódás, szőrcsomó látható a bőrön (5. ábra). 

7.97. ábra - 5. ábra: Spina bifida occulta hossz- és keresztmetszeti rajzos ábrája 
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18.2.2. 2.2. A gerincvelő egyéb fejlődési zavarai 

18.2.2.1. 2.2.1. Syringomyelia 

A gerincvelő cervicális szakasza duzzadt, kitölti a canalis spinálist, benne cystaszerű hengeres üreg, un. syrinx 

alakul ki. Az üreg a canalis centralissal rendszerint összefügg és liquorszerű sárgás folyadékot tartalmaz. 

Esetenként leterjedhet a háti szakaszra, sőt ritkán a lumbosacralis részre is. 

Tünetei: Klinikailag legtöbbször a 2-3. évtizedben jelentkezik, kialakulásának üteme változó. Legjellemzőbbek 

az üreg feszülése következtében létrejövő tünetek: főleg az alsó cervicalis segmentumok területén kimutatható 

hő, fájdalom és felületes érzéscsökkenés, valamint a kis kézizmok atrophiája, gyengeség, merevség néha a hát, 

váll és a végtagok izmaiban. 

A hőrérzés zavara különösen az extrém hőmérsékletnél jellemző. Társulhat I. típusú Chiari malformacióval és 

kyphoscoliosissal. 

Gyakran társul syringobulbiával, amikor a cystaszerű, liquorszerű folyadékkal kitöltött üreg, a syrinx nem a 

gerincvelő, hanem az agytörzs, vagy leginkább a nyúltvelő területén jelentkezik. 

Diagnosis: MRI vagy CT kimutatja a léziót. Régebben használatos volt a myelogramm, ami a tágulatot mutatta 

ki. Az EMG az izomgyengeséget méri. 

Kezelése: sebészi. 

18.2.2.2. 2.2.2. Diastematomelia 

Ebben a ritka fejlődési rendellenességben a gerincvelő a gerinccsatornába beemelkedő kötőszövetes csontos 

taréj által mintegy kettéhasadt. 

18.2.3. 2.3. Agenesiák 

18.2.3.1. 2.3.1. Microcephalia 

Az agy és az agykoponya a normálisnál kisebb méretében megnyilvánuló fejlődési rendellenesség 

(Microcephalia megjelenését lásd : (http://www.childrenwithmicro.org/pictures1.html). 

Okok között szerepelhet cytomegalia virus vagy más, főként virális fertőzés, fötalis alkohol szindróma, de az 

esetek 15%-ában örökletes. Ilyenkor az un. microcephalin gén mindkét alléljénak funkcióvesztő mutációjáról 

van szó. 
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Az agykoponya mellett az arckoponya is kicsi, a szemöldöktáj kiugrik, az áll fejletlen. Legtöbbször komoly 

mentalis retardációval jár együtt. Gyakori a spasztikus bénulás, athethosis, epilepszia, kancsalság, nystagmus, n. 

opticus atrófia, kóros EEG. Nem ritka a hydrocephalus és előfordulhat más agyfejlődési rendellenesség is. 

Kezelés nincs, csak tüneti. 

18.2.3.2. 2.3.2. Holoprosencephalia 

Az elváltozás hátterében a prosencephalon fejlődési zavara van, melynek során a prosencephalonból nem alakul 

ki a két félteke. Gyakori fötális alkoholszindrómában. 

50%-ban kromoszóma eltérések (18-as triszomia, triploidia) is igazolhatók. Súlyos arcfejlődési zavarokhoz 

társul, mint pl. cyclopia (egyszeműség), ethmocephalia (ormányszerű torzképződményl, majdnem egybefolyó 

szemekkel (synophthalmia). A faciális dysmorphismust az orr, az állcsontok, és a szemek fejlődési zavara 

fokozhatja. 

A neocortex hypoplasiája, és kortikális migrációs zavarok (pl. polymicrogyria) is megfigyelhetők. Felismerése 

makroszkóposan az arc elváltozásai alapján, valamint képalkotó eljárásokkal lehetséges. 

Kezelés: nincs, csak tüneti. 

18.2.3.3. 2.3.3. Arhinencephalia 

Előfordulhat, hogy csak a nervus és a tractus olfactorius hiányzik. Emellett előfordulhat, hogy mindkét 

agyfélteke csökevényes, a corpus callosum hiánya miatt úgy tűnik, mintha összeolvadtak volna. 

Kezelés: nincs, csak tüneti. 

18.2.3.4. 2.3.4. Atelencephalia 

Nagyon ritka fejlődési rendellenesség, melynek során a koponyatető ugyan kifejlődik, a calvaria ép, de az 

agykéreg, bazális ganglionok, és természetszerűleg a kamrák gyakorlatilag hiányoznak. Szövettanilag súlyos 

dezorganizáció, polymicrogyria jellemző. Ha a telencephalon fejlődési zavarát a nervus opticus, a diencephalon, 

a hypothalamus, hypophysis anomáliai súlyosbítják, aprosencephaliáról beszélünk. Mindezt a 

holoprosencephaliánál ismertetett faciális dysmorphismus kísérheti. 

Kezelés: nincs, csak tüneti. 

18.2.3.5. 2.3.5. Porencephalia 

Az agyállomány körülírt üregképződéssel járó hiánya, amely az agyfelszínén lágyagyburkokkal zárt, 

tölcsérszerű behúzódásával jár. Lényegében lokális agenesiának felel meg. 

18.2.3.6. 2.3.6. Corpus callosum agenesia 

A fentebb felsorolt agenesiákkal szemben, amelyekben elsősorban a sejtosztódás zavara figyelhető meg, a 

corpus callosum kialakulásának hiányának hátterében a commissurális axonok kifejlődésének hiánya áll (a 

corpus callosum agenesia képét lásd: (http://www.uiowa.edu/~c064s01/nr316.htm). 

A corpus callosum és a septum pellucidum fejlődésének hiánya egyetlen agykamra kialakulásával jár együtt. 

Sokszor társul más agyfejlődési rendellenességgel, de lehet izolált, tünetet nem okozó elváltozás. 

A diagnózis képalkotó eljárásokkal lehetséges, CT, MR, esetenként születés előtt ultrahanggal. 

Kezelés: nincs. 

18.2.4. 2.4. Az idegsejtek vándorlási zavarai okozta fejlődési rendellenességek 

A sejtvándorlási zavarok jellegzetes elváltozásai általában az agykéregben figyelhetők meg. A legtöbb esetben a 

vándorlási zavarok mellett a sejtosztódás zavara is jelen van, hiszen sok esetben a mikrotubulusokhoz asszociált 

fehérjék génjét érinti a kórkép kialakulásáért felelős mutáció. 

18.2.4.1. 2.4.1. Agyria, lissencephalia 
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Az agykérgi gyrusok teljes (agyria) vagy részleges (lissencephalia) hiánya (A lissencephalia képét lásd: 

http://tabuherbalsmoke.com/_db_backups/12/lissencephaly-type-1). 

A lissencephaliának több formája ismert, melyekben más és más fehérjék mutációja figyelhető meg. Ezek közül 

kitüntetettek a mikrotubulushoz kötődő fehérjék mutációja, mint pl. a Tubulin alpha-1A (TUBA-1A) mutációja. 

Egy másik formája, a Miller-Dieker szindróma a LIS1 fehérjének, amit egy thrombocyta-aktiváló enzim 

alegységének a mutációja okoz. A lissencephalia együtt járhat cerebellum hypoplasiával is, a reelin 

extracelluláris mátrix fehérje génjének a mutációja esetén. 

18.2.4.2. 2.4.2. Pachygyria (macrogyria) 

A tekervényezettség durva, vaskosok a gyrusok és legfőképpen a szekunder tekervények száma csökkent. 

Általában kicsi agykoponya jellemzi, vastag csontokkal, deformált alakkal. 

Az agy súlya valamennyi esetben kicsi, relatíve vastag kérgi zóna jellemző, és ehhez képest keskeny a 

fehérállomány. A claustrum és a capsula interna hiányzik, az agykamrák tágak. 

Tünetek: epilepszia, spontán mozgások korlátozottak, súlyos mentális és motoros retardáció lehetnek, táplálási 

nehézség vagy képtelenség jellemzi. 

Kezelés tüneti. 

18.2.4.3. 2.4.3. Subcorticális sáv heterotopia 

X- kromoszómához kötött recesszív rendellenesség, amely egy mikrotubulushoz asszociált fehérje, a 

doublecortin mutációja miatt alakul ki. Férfiakban lissencephalia, nőkben enyhébb neuronális vándorlási zavar, 

a subcorticális sáv heterotopia, másnéven doublecortex szindróma alakul ki. 

Felismerése: CT-vel, MR-rel lehetséges. 

Kezelése: tüneti. 

18.2.4.4. 2.4.4. Polymicrogyria 

Ebben az esetben is az etiológia tényezők nagyok változatosak: intrauterin ischaemia, fertőzés 

(cytomegalovírus, toxoplasma, syphilis), lehet öröklődő (X-kromoszómához kötött Aicardi-szindróma), 

metabolikus betegség (Palizeus Merzbecher betegség, X-kromoszómához kötött leukodystrophia, juharszirup 

betegség, histidinaemia, Leigh-szindróma, mitochondriális betegségek), peroxiszómális betegség (neonatalis 

adrenoleukodystrophia, Zellweger szindróma) stb.. 

Az agyfelszín bonyolult, fokozottan tekervényes, a gyrusok gyakran fuzionálnak, egymásra tornyosulnak (6-7. 

ábra). Lokalizálódhat egy gyrusra, vagy magába foglalhatja egyik vagy mindkét hemispherium egy részét. Ha 

kétoldali, lehet szimmetrikus, vagy aszimmetrikus. Mély, az egész kérgen keresztül húzódó hasadékok is 

társulhatnak hozzá, ekkor schizencephaliáról beszélünk. Együttjárhat corpus callosum agenesiával, 

microcephaliával is. 

Szövettanilag a rendkívül vékony kéreg igen tekervényes, a rétegezettség hiányozhat, a rétegek száma is 

változhat. Előfordulhat mellette glioneuronális leptomeningeális heterotopia, vagy noduláris heterotopia. 

Klinikailag széles spektrumú betegség, gyakori általános tünet a mentális retardáció és a korai kezdetű 

epilepszia. 

Diagnózis képalkotó eljárásokkal, legtöbbször MR-rel történik. 

Kezelés tüneti, ha körülírt az elváltozás, műtéti eltávolítása jöhet szóba. 

7.98. ábra - 6. ábra: Polymicrogyria makroszkópos képe 
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7.99. ábra - 7. ábra: Polymicrogyria mikroszkópos képe 

 

18.2.4.5. 2.4.5. Neuronális heterotopiák 

A vezető elváltozás neuronok jelenléte abnormális lokalizációban. Oka lehet foetalis károsodás, vagy 

génmutáció. Több formában fordulhat elő, jelen oldalon csak a legfontosabbakat említjük. 

Leggyakoribb az agykamra melletti lokalizáció, az ún. periventriculáris noduláris heterotopia, amely 

előfordulhat bilaterálisan mindkét hemispheriumban, szimmetikusan. Familiáris, X kromoszómához kötötten 

öröklődő formája nőkben epilepsziát, férfiakban perinatalis elhalálozást okoz. Nemcsak öröklött, de sporadikus 

esetekben is kimutatott az aktin filamentumokhoz kötődő filamin A fehérje génmutációja. A heterotopia 

előfordulhat subcorticalisan is, mint pl. a subcorticális sáv heterotopia, illetve leptomeningeálisan is. 

A neuronális migráció különböző időpontjában bekövetkezett károsodás következtében a heterotóp gócok 

lokalizációja, megjelenése (lamináris vagy éppen noduláris) rendkívül változatos. Ritkán járhat az egyik félteke 

megnagyobbodásával (hemimegalencephalia). Társulhat phacomatosishoz, polymicrogyriához, pachygyriához. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 7. Diffúz neurológiai elváltozások. A 

lelki működés zavarai 
 

 1862  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

18.2.4.6. 2.4.6. Focalis corticalis dysplasia 

Szintén a migrációs zavarokhoz tartozó fejlődési rendellenesség, melyben jellegzetes az abnormális laminaris 

szerkezet, amely fokálisan a kéreg csak egy adott részére terjed ki. Ezeken a területeken a kéreg általában 

vastagabb, a gyrizáció egyszerűbb. Jellemző rá dysmorph neuronok, óriásneuronok, un. ballon sejtek jelenléte (8 

ábra). 

Jellemző tünete a korai, általában gyermekkorban jelentkező terápia-rezisztens epilepszia, bár gyakori oka a 

felnőttkori epilepsziának is. 

Diagnózis: az epilepszia kivizsgálási protokoll szerint végzett képalkotó, legtöbbször MR vizsgálattal vetődik 

fel a jelenléte, és minden esetben szövettan igazolja a gyanút. 

Therápia: amennyiben lehetséges, a kóros terület sebészi eltávolítása, ami gyakran lehetővé teszi a 

rohammentességet is. 

7.100. ábra - 8. ábra: Ballonsejtek (A) és dysmorph neuronok (B) focalis corticalis 

dysplasiában 

 

18.2.4.7. 2.4.7. Megalencephalia 

Ebben az esetben a normálisnál nagyobb az agy, ami a normálisnál nagyobb fejmérettel jár együtt. Ezekben a 

gyermekekben a fejlődés késik, a corticospinális rendszer diszfunkciója észlelhető, és gyakoriak a convulsiók, 

és az epilepsziás rohamok. 

Diagnózis a makroszkópos jelekből és képalkotó eljárásokkal történik. Kezelés tüneti. 

18.2.4.8. 2.4.8. Hemimegalencephalia 

Abban az esetben van jelen, ha az agy kóros méretbeli növekedése csak egy hemispheriumot érint, amely ennek 

következtében displasztikussá válik. A vezető tünet az aszimmetrikus fejforma mellett a súlyos mentális 

retardáció és a korai parciális epilepszia. Diagnózis a makroszkópos tünetek és képalkotó vizsgálatok (CT, MR) 

eredményei alapján hozható. Kezelés alapvetően tüneti, de néha – súlyos mentális retardáció és epilepszia miatt 

teljes hemispherectomiára is sor kerülhet kora gyermekkorban. 

18.2.5. 2.5. Phacomatosisok 

Mivel az idegrendszer a bőrrel megegyezően a külső csíralemezből, az ektodermából fejlődik, gyakran az 

idegrendszer fejlődési rendellenességei együtt járnak a bőrelváltozásokkal, összefoglalóan ezek az un. 

neurocután elváltozások. Ekkor beszélünk phacomatosisokról, azaz a testfelszín foltos elváltozásával járó 

állapotról. Ezek a bőr és az idegrendszer elváltozásaival járó, gyakran familiárisan előforduló fejlődési 

rendellenességek, dysgenetikus szindrómák. A bőr-, agy- és retinaelváltozások mellett gyakran egyéb szervek és 

szövetek fejlődési rendellenességeivel, olykor azok valódi tumoraival társul. Közéjük tartozik a (1.) sclerosis 

tuberosa (Bourneville-szindróma), (2.) Angiomatosis encephalo-facialis (Sturge-Weber szindróma), (3.) von 

Hippel-Lindau betegség és (4.) a von Reklinghausen kór. 

18.2.5.1. 2.5.1. Sclerosis tuberosa (Bourneville-szindróma) 
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Heredofamiliáris, multiszisztémás autoszomális domináns öröklődésű betegség, amelyre bőrléziók, agykérgi 

malformáció, agyi és zsigeri benignus tumorok társult előfordulása jellemző. 

Klinikai jellemzők: 

Gyengeelméjűség, epilepsziás rohamok, amelyek az 1-2. életévben már megfigyelhetők. Ennek hátterében az 

agykéregben és az agykamrák falában gliasejtekből álló, tömött szürkésfehér csomók állhatnak. Az 

intracraniális meszesedés CT-vel (95%-ban újszülött korban), és röntgennel is látható. Az agyfelszín 

rendellenes, széles gyrusok figyelhetők meg rajta. A kéregben óriás idegsejtek (un. dysmorph ballon sejtek) 

jellegzetesek. Emellett előfordulhat még agyi glioma, illetve zsigeri szervek (vese, szív) daganatai (pl. 

rhabdomyoma, leiomyoma, angiomyolipoma). 

A bőrön multiplex faggyúmirigy adenomák (adenoma sebaceum), angiofibrómák figyelhetők meg, 

A retinában is gyakran jelen van gliaszaporulat, ami szemtükrözéssel jól látható. 

A kórkép hátterében egyes tumor szupresszor fehérjék génjeinek funkcióvesztő mutációja húzódik meg. Ezek a 

hamartint kódoló TSC1, és a tuberint kódoló TSC2 gének. 

Pathologia: Cytoarchitectonikailag hasonlít a focalis cortical dysplasiahoz. A cortexben tumorszerű, tömött 

nodulusok (tuberek) találhatók. Átmérőjük néhány mm-től több cm-ig változik. A csomók miatt a fehér- és 

szürkeállomány határa elmosódik, a gyrusok kiszélesednek. A kamrák falában bizarr, sokszor többmagvú 

astrocytából és neuronokból álló subependymális gócok figyelhetők meg. A foramen Monroi területén lévők 

obstruktív hydrocephalust is okozhatnak. A subependymális csomók progressziója eredményeként 

subependymalis óriássejtes astrocytoma is kialakulhat. A bőrben faciális angiofibromák, hypomelanotikus 

naevusok, multiplex fibromák, emellett poliosis és leukotrichia (fehér szőr) alakulnak ki. A szem az esetek 50%-

ban érintett, retinális óriássejtek astrocytomák, hypopigmentált iris, fehér szempillák és a szemhéjakon 

hamartomák láthatók. A szívben gyakran rhabdomyoma fejlődik ki, ami ritmuszavart, hydrops foetalist, később 

áramlási obstrukciót, hirtelen halált okozhat. A vesén angiomyolipoma, a tüdőben és a pancreasban cysták 

lehetnek. 

A kéregben nyúlványos, bizarr sejtek, abnormális astrocyták és neuronok láthatók, perifériájukon 

vakuolizációval, prominens nucleolussal, néha több maggal. A nodulusokban (tuber) gyakori a meszesedés 

(sclerosis). 

Kezelés: tüneti 

18.2.5.2. 2.5.2. Angiomatosis encephalo-facialis (Sturge-Weber szindróma) 

Ismeretlen okú, esetenként familiáris neurocután elváltozás, ami meningeálisan vénás angiomatosissal, az 

ellenoldali V. agyideg szenzoros beidegzési területén naevusok megjelenésével és intracerebrális meszesedéssel 

jár. Gyakori kísérő elváltozás az okuláris angioma, az esetek 70%-ban a szemgolyó megnagyobbodásával járó 

veleszületett glaucoma is megfigyelhető. 

Az agy felszíne sötétvörös a felszínen futó tág meningeális vénák miatt, melyek radiológiailag elmeszesedő 

kettős csík formájában láthatók. Szövettani vizsgálatok során a vénák falában mész és vaslerakódás is 

megfigyelhető, a parenchymában meszesedés, kortikális atrófia és gliosis jellemző. Ritkán vándorlási zavar jelei 

is megfigyelhetők. 

Vezető tünetek az epilepszia és mentális retardáció, esetenként hemiparézis. Felismerése CT-vel vagy MR-rel 

lehetséges. 

Kezelés: tüneti. 

18.2.5.3. 2.5.3. Von Hippel-Lindau kór 

Autoszomális domináns betegség, melyre a retina angiomatozisa, esetenként a kisagy egy-vagy több angiomája 

jellemzi. Jellemző multiplex angioblastomák kialakulása, amelyek a retina, cerebellum, gerincvelő és olykor a 

nagyagy területén figyelhetők meg. Ezekhez néha zsigeri tumorok (vese, pancreas tumorok és cysták) is 

társulhatnak. 
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A betegség oka egy tumorszuppresszor gén, a VHL funkcióvesztő mutációja, amely egy transzkripciós faktort, a 

HIF-1-et (hypoxia-inducible factor-1) inaktiváló fehérjét kódol. A HIF-1 normál körülmények között az 

oxigénhiányhoz való alkalmazkodást segíti, a VHL hiányában a HIF-1 szintje megnő, ezért alakulnak ki 

testszerte fellelhető haemangioblastomák. Ez utóbbi tüneteket csak középkorúaknál okoz, kisagyi gócjelek és 

koponyaűri nyomásfokozódás formájában. 

Kezelés tüneti. A kisagyi angioma eltávolítása, amennyiben a kamrafalnál van, teljes eltávolítása jön szóba. 

Korai felismerés esetén az operált betegek kilátásai jók. 

18.2.5.4. 2.5.4. Neurofibromatosis (von Recklinghausen-kór) 

Viszonylag gyakori, veleszületett, autoszomális domináns kórkép, melyben tejeskávészerű pigmentált bőrfoltok 

(café au lait foltok), naevusok, multiplex neurinomák, neurofibromák, valamint a durán multiplex meningeomák 

és olykor központi idegrendszeri daganatok (optikus és agytörzsi gliomák) társultan fordulnak elő. Olykor más 

idegrendszeri rendellenességek, gócos gliosis, koponya és gerinchasadékok, cranioschisis, rachiscisis, spina 

bifida vagy syringomyelia is társulnak hozzá. 

Mivel a betegség egy ras-GTPáz aktivátor proteint (GAP) kódoló NF-1 tumor szuppresszor gén funkcióvesztő 

mutációja miatt alakul ki, ezért a gén második alléljának elvesztése esetén a neurinomák malignus elfajulása is 

nagy arányban előfordulhat. 

Klinikai tüneteket a nagyszámú neurofibroma okozza, melyek a környéki idegek és a gyökök kötőszövetéből 

származik. 

Kezelés: tüneti, a daganatok eltávolítása. 

18.2.6. 2.6. Cerebelláris dysgenesis szindrómák 

18.2.6.1. 2.6.1. Teljes vagy részleges cerebellum agenesia 

A kisagy fejlődésének a hiánya változó fokú lehet, a hypoplasiától a teljes aganesiáig terjedhet. Többnyire 

mindkét hemispheriumot érinti, de olykor csak az egyik félteke agenesiájáról van szó. Ilyenkor a defektus a 

normális élettel összeegyeztethető. 

Lehet tünetmentes, de előfordulhat mentális retardációval társulva nagy occipitális encephalokele mellett. Több 

formában jelentkezhet, egyik legfontosabb tünet-együttes a Dandy-Walker szindróma. 

18.2.6.2. 2.6.2. Dandy-Walker szindróma 

Oka ismeretlen, esetenként familáris előfordulású. Jellemző rá a vermis agenesiája, és kisagyi hypoplasia mellett 

a IV. kamra hatalmas cisztája, tágult hátsó scala, és leggyakrabban hydrocephalussal társul a foramina Luschka 

és Magendi elzáródása miatt. 

Az ok alószínűleg a rhombencephalon 3. gesztációs hónap előtt bekövetkezett fejlődési zavara. 

Tünetei: Klinikailag a hydrocephalus lehet a legkorábbi jel, okozhat térfoglalást is a hátsó scalaban. Előfordul, 

hogy csak véletlen lelet formájában bukkannak rá. Előfordulhat motoros elmaradottság, spaszticitás, 

légzészavar. A végső kimenetel a komplex fejlődési zavar súlyosságától függ. 

Kezelése: sebészi, elsődleges a hydrocephalus megoldása. 

18.2.6.3. 2.6.3. Arnold-Chiari malformatio 

Összetett, komplex agyi fejlődési rendellenesség. Legfőbb vonásai a kisagy és a vermis hypoplasiája és 

dislokációja a foramen magnumba, illetve a canalis centralis cervicalis szakaszába. 

A nyúltvelő, a híd valamint a IV. agykamra megnyúlt, és szintén a gerinccsatornába diszlokált. Az esetek egy 

részében az elváltozásokhoz spina bifida, hydrocephalus, syringomyelia és meningokele is társul. 

Kezelése: sebészi, elsődleges a hydrocephalus megoldása. 

18.2.7. 2.7. Intrauterin szerzett fejlődési rendellenességek 
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A méhen belül szerzett megbetegedések okai többfélék lehetnek. Okozhatja infekció vagy az anya rendszeres 

alkoholfogyasztása is. A fertőzés lehet virális, mint pl. rubeola vagy cytomegalia vírus (CMV) infekció, 

bakteriális (lues connata) illetve parazita által okozott (toxoplasmosis congenita). 

18.2.7.1. 2.7.1. Embryopathia vagy foetopathia alcoholica (Foetalis alkohol szindróma) 

Az agy fejlődése tekintetében leggyakoribb a microcephalia, ami az arc dysmorphiájával, ezen belül rövid orr, 

keskeny ajkak, micrognatia megjelenésével játhat. Emellett jellegzetes tünet a pszichomotoros elmaradás, és az 

alacsony termet. 

Kezelése gyakorlatilag nincs, tüneti. 

18.2.7.2. 2.7.2. Rubeola okozta embryopathia/foetopathia 

Ma már a fejlett országokban a rubeola elleni védőoltásnak köszönhetően nem alakul ki, fejlődő országokban 

fordulhat elő. Ebben az esetben, a terhesség első trimeszterében elszenvedett anyai fertőzés során mintegy 10% 

az esélye annak, hogy a magzat károsodik. A károsodás súlyossága annál nagyobb, minél korábban alakul ki a 

fertőzés. 

A leggyakoribb defektusok: a belső fül (Corti-szerv) fejlődési zavara miatti süketség és microcephalia. Emellett 

szívfejlődési rendellenesség is társulhat hozzá. 

A központi idegrendszeri elváltozásoknak nincs kezelése. 

18.2.7.3. 2.7.3. Toxoplasmosis congenita 

A terhesség alatti friss toxoplasma gondii fertőzés először a méhlepényben okoz gócokat, innen fertőződik a 

magzat a terhesség második felében. A magzat fertőzése során generalizált fertőzés történik, és acut encephalitis 

lép fel. Mivel ez a szakasz legtöbbször még a magzatban zajlik le, az újszülött súlyos tünetekkel jön a világra. 

Ezek lehetnek pszichomotoros elmaradás, görcsrohamok, progrediáló hydrocephalus. Az agyban 15%-os 

gyakorisággal meszesedés fordul elő, ami képalkotó eljárásokkal láthatóvá tehető. Szintén 15% a chorio-retinitis 

előfordulásának gyakorisága. 

Kezelés tüneti. 

18.2.7.4. 2.7.4. Cytomegalia connata 

A CMV okozta fertőzés következményei sokrétűek. 

Legsúlyosabb esetben vetélés jöhet létre. Gyakori a koraszülés. A központi idegrendszeren kívül más szervek és 

szervrendszerek is érintettek (pneumonia interstitialis, chorioretinitis, hepatitis, anaemia, csontelváltozások). 

A vezető rendellenesség a microcephalia, ami együttjáthat hydrocephalussal, görcsrohamokkal. Gyakoriak a 

bénulások, illetve a agyi, elsősorban kamrán belüli meszesedések, ami képalkotó eljárásokkal látható. 

Diagnózis: a vizelet üledék vizsgálatával diagnosztizálható, a vírus kimutatásával vagy szerológiával. 

18.2.7.5. 2.7.5. Lues connata 

Abban az esetben, ha az anyai megbetegedés frissen szerzett, gyakrabban fordul elő. 

Jellemzői az általános elváltozások (hepato- és splenomegalia, bőrtünetek, csonthártyagyulladás) és jellegzetes 

faciális dysmorphismus mellett (nyeregorr, száj körüli rhagadok, Hutchinson-fogak), mellett központi 

idegrendszeri tünetek. 

Ezek lehetnek hallászavar, heveny lueses leptomeningitis, ami jellegzetes az első postnatalis hónapokban. 

Később előfordulhat krónikus meningovascularis lues is. Még később paralysis és tabes dorsális alakulhat ki. 

Diagnózis a vér és a liquor szerológiai vizsgálatával történik. 

18.2.8. 2.8. A központi idegrendszer érrendszerének fejlődési zavara 
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18.2.8.1. 2.8.1. Arteriovenosus malformációk 

Az érfejlődési rendellenességek közül talán ennek említése a legfontosabb, mert ez áll leggyakrabban a 

szubarachnoidális vérzés hátterében. Mivel a malformációk többsége az agy parenchymájába ágyazott, 

többnyire kevert intraparenchymális és subarachnoidális vérzést okozhatnak, esetenként subdurális vérzés is 

kialakulhat. 

Morfológiailag jellemző az abnormálisan kusza szerkezetű vérerek, melyek felett a lágy agyburkok vaskosak, 

hemosziderint tartalmaznak. 

Kezelés subarachnoidális vérzés esetén annak szabályai szerint történik. 

18.2.9. 2.9. Hydrocephalus 

A hydrocephaluson (vízfejűség) a liquor cerebrospinalis mennyiségének koponyaüregen belüli megnövekedését 

értjük. A liquor mennyisége normálisan kb.120-150 ml, és ennek egynegyede található a kamrarendszerben. 

Az agyi kamrarendszer részleges vagy minden kamrarészre terjedő kóros tágulata a hydrocephalus internus. 

Elsősorban fejlődéstani oka van. Két nagy csoportja van. Az első az un. nem-kommunikáló hydrocephalus, 

aminek az oka a járatok (Monro nyílás, aqueductus cerebri, Luschka, Magendie nyílások) szűkülete vagy 

elzáródása miatti elfolyási akadály. A másik formája az ún. kommunikáló hydrocephalus, amikor a liquor 

felszívódása gátolt. Veleszületett oka pl. az Arnold-Chiari malformatio, Dandy-Walker szindróma, 

encephalokele, a Pacchioni-féle granuláció veleszületett hiánya lehet. 

Tünetek, diagnózis: Csecsemőkorban, az el nem csontosodott koponyavarratok miatt hydrocephalus esetén a 

varratok szétválnak, és a koponyaüreg ennek következtében tágul. A varratok szétválása okozza kopogtatáskor a 

jellegzetes "repedtfazék" hangfenomént. A kutacs feszes, előboltosul. Az orbitatetőre háruló nyomás a felelős a 

„naplemente tünetért”, amikor a szem lefelé nyomódása miatt a szemgolyót felül nem fedi a szemhéj. A 

hydrocephalus általános tünetei a táplálási nehézségek, hányás, irritabilitás. 

Diagnózis: A „naplemente tünet” és a „repedtfazék” hangfenomén fontos jel még a fejkörfogat normálisnál 

gyorsabb növekedése, azonban mivel ez hónapokon keresztül történő megfigyelést igényel, ilyen esetben 

hónapokon keresztül fennáll a hydrocephalus is, ami mindenképpen elkerülendő. Gyors diagnózis ultrahanggal 

vagy CT vizsgálattal történik. MR liquor-dinamikai vizsgálattal a liquor áramlása is megjeleníthető. 

Kezelése műtéttel történik. A liquor elvezetése történhet az oldalkamrába vezetett katéterrel, amivel a liquort a 

vena facialison keresztül a vena jugularis interna útján a vena cava superiorba, vagy gyakrabban a peritoneum 

üregébe vezetik, ahonnan az felszívódik. 

Abban az esetben, ha a hydrocephalust a liquorkeringés útjában álló occlusív akadály okozza, a probléma 

endoszkóppal megoldhaó. Ilyenkor az aqueductus cerebrit megkerülő művi összeköttetést létesítenek a bazális 

liquor-cisternák felé, ahonnan azután a kamrákból kifolyó liquor a felszívódhat. 

18.2.10. Tesztkérdések 

A diencephalonból alakul ki. 

Agykéreg 

Kisagy 

Hypothalamus 

Hippocampus 

A Pacchioni-féle granulációk feladata 

A neurotranszmitterek szekréciójának elősegítése 

A liquor termelése 

A liquor felszívódása 
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A velőcsőzáródási rendellenességek kivédése 

A radiális vándorlásra jellemző 

Az agykéreg fejlődése során nem figyelhető meg. 

A piramissejtekre jellemző vándorlási forma 

Csak az interneuronok vándorolnak így. 

Nincs szükség gliasejtek közreműködésére 

A teljes anencephalia együttjárhat 

spina bifidával 

polymicrogyriával 

részleges corpus callosum agenesiaval 

lissencephaliával 

A meningoencephalokelere jellemző 

velőcső záródási rendellenesség 

a herniációban agyszövet nincs 

A herniációban agykamra jelen van 

A+B 

A+B+C 

A spina bifida együttjárhat 

hydrocephalussal 

Arnold-Chiari malformatioval 

A+B 

A holoprosencephaliára jellemző 

Gyakori fötális alkoholszindrómában 

Aneupolodia is okozhatja 

kérgi vándorlási zavarokkal járhat 

A+B 

A+B+C 

A corpus callosum agenesiára jellemző 

Teljes vagy részleges lehet 

A septum pellucidum fejlődésének hiánya együttjárhat vele 

A teljes agenesia általában tüneteket okoz 

A+B 
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A+B+C 

A lissencephaliára jellemző: 

Tubulin alpha-1A mutációja okozhatja 

LIS-1 fehérje mutációja áll mindig a háttérben 

A kisagy mindig hypoplásiás 

A gyrusok mérete változik csak, nem a számuk 

A Miller Dieker szindrómára jellemző 

Nem okoz epilepsziát 

A lissencephalia egyik fajtája 

Velőcsőzáródási rendellenesség 

Általában nem jár mentális retardációval 

Subcorticális sáv heterotopiára jellemző 

Másik neve double-cortex szindróma 

X-hez kötött domináns öröklődési menet jellemző rá. 

Az idegsejttek vándorlása nem érintett 

Műtéttel minden esetben gyógyítható 

A polymicrogyriára jellemző 

Mindig együttjár lissencepahliával 

Mitokondriális betegséggel együttjárhat 

A kérgi idegsejtek kapcsolatai normálisak 

Lehet szimmetrikus és aszimmetrikus 

A focális cortikális dysplasiára nem jellemző 

vándorlási zavar okozza 

jellemző rá a ballonsejtek jelenléte 

nem okoz epilepsziát 

A kéreg lamináris szerkezete abnormális 

Neurofibromatosisra (von Recklinghausen-kór) jellemző 

pigmentált bőrfoltok (café au lait foltok) jellemzők rá 

NF-1 tumor szuppresszor gén funkcióvesztő mutációja miatt alakul ki 

Sosem jár spina bifidával 

A+B 

A+B+C 
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A hydrocephalusra jellemző 

oka lehet Dandy-Walker szindróma 

fizikális vizsgálattal nem lehet diagnosztizálni 

csecsemőkorban nem okoz zavart 

Műtét során a liquor kivezetése általában a vena jugularis externába történik 
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8. fejezet - 8. Idegrendszeri sérülések 

1. 8.a. Traumás idegrendszeri károsodások sejtszintű 
következményei. – Kovács Bernadett [Szakmai lektor: 
Fekete Gábor] 

1.1. 1. Általános megfontolások 

A világon mindenütt – ide értve a fejlődő és fejlett országokat egyaránt - vezető halálokként tartják számon a 

traumás agyi károsodást, illetve az azzal kapcsolatos szövődményeket. Ha nem okoz azonnali halált a sérülés, a 

sérült előtt az esetek döntő többségében hosszú intenzív osztályos kezelés és rehabilitáció áll. Számottevőek 

továbbá a súlyos, maradandó károsodást elszenvedett esetek is. Mindezek igen jelentős anyagi és személyi 

terheléssel járnak az egészségügyet és természetesen a beteg és családját tekintve is, a pszichés teherről nem is 

szólva. 

1.1.1. 1.1. Elsődleges és másodlagos károsodások 

A behatás pillanatában kialakulnak úgynevezett primer (elsődleges) sérülések. Ilyenek az agyrázódás 

(commotio), az agyzúzódás (contusio), a diffúz axonalis károsodás, illetve a intracranialis vérzések, különféle 

lokalizációkban (sub - és epiduralis vérzés, subarachnoidealis vérzés, intraparenchymalis vérzés). A tudomány 

jelen állása a fenti károsodások nem visszafordíthatóak. A terápiás törekvések tehát arra irányulnak, hogy a 

primer károsodások szövődményeit, progresszióját, vagyis a secunder (másodlagos) károsodásokat kivédjük, 

megelőzzük. 

Secunder károsodások kialakulhatnak intracranialisan, mint például a koponyaűri nyomás emelkedése, 

másodlagos vérzések kialakulása, agyvizenyő kialakulása, hypo-, vagy hypertermia következtében kialakult 

változás az agy oxigén- és vérellátásában. Károsodásra utalhatnak és egyúttal további destrukciót okoznak az 

epileptiform rohamok, vagy a vasospazmus. Szisztémás problémákhoz vezet a vérveszteség, az azzal járó 

hypotonia, az aspiráció, következményes generalizált hypoxiával, hypekapniával. Előfordulhatnak véralvadási 

problémák is, ennek etiológiája összetett, trauma esetén. Számolnunk kell továbbá hosszú távon a 

hormonháztartás esetleges zavaraival. 

Nem elhanyagolható tényező az időfaktor sem. Hiszen ha a pontos mechanizmus nem is tisztázott egyes 

másodlagos károsodásokat illetően, azt tudjuk, hogy mihamarabb közbe kell lépnünk, megelőzendő a további 

állapotromlást. Ilyen például a trauma következtében kialakult intracranialis vérzés gyors evaquatioja, azért, 

hogy ne fejlődhessen oly mértékű koponyaűri nyomásfokozódás, mely agyszöveti perfúziós zavart, ezáltal 

secunder ischaemiás károsodást okoz. 

Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelő terápiás modalitást és menteni tudjuk, ami menthető, ismernünk 

kell természetesen a trauma során, következtében kialakult és zajló folyamatok pathológiáját sejt, szöveti és 

molekuláris szinten egyaránt. Ezen mechanizmusok többsége azonban jelenleg még nem ismert. Számtalan 

kutatás zajlik, nagy hasznunkra lehetnek például az állatkísérletes modellek. Ugyanígy fontos szerepet töltenek 

be a klinikai tanulmányok is, melyek során központi idegrendszeri traumát elszenvedett betegtől nyerünk 

vérmintát és ha lehetséges liquort is, illetve részletes anamnesist veszünk fel. A vér és a liquor analízisével a 

terápia és a prognózis szempontjából hasznos információkhoz jutunk. 

Az állatkísérletek során nem pusztán vér és liquor nyerhető és vizsgálható, de a sértett agyszövet, vagy 

gerincvelő vizsgálható akár fény (a hagyományos technikákon túl immunhisztokémia is rendelkezésre áll)- , 

akár elektronmikroszkópos módszerekkel, továbbá molekularis biológiai módszerek is szóba jönnek a 

részletesebb megértésért. 

1.2. 2. A traumás agyi károsodás 

1.2.1. 2.1. Súlyosság szerinti osztályozás a Glasgow Coma Scale – re 
támaszkodva 
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A traumás agyi károsodást besoroljuk könnyű, középsúlyos és súlyos osztályokba. Általánosan használt és 

elfogadott a sérült állapotának jellemzésére a Glasgow Coma Scale (GCS). A skála a klinikumon alapszik, 

vizsgálja a szemnyitási (1-4) és a verbális reakciót (1-5), illetve a motoros választ (1-6). A legalacsonyabb 

adható érték tehát 3, a legmagasabb 15. 

A Glasgow Coma Skála alkalmazása a sérülés súlyosságának megállapítására azonban nem mindig alkalmas, 

vagy legalább is korlátozottan értékelhető. Ilyen eset például, ha beteg intubált, vagy az asszisztált lélegeztetés 

miatt izomrelaxánst kapott, metabolikus zavarok lépnek fel, melyek a beteg tudatát befolyásolják. Fontos azt is 

tudnunk, hogy a GCS nem veszi figyelembe a klinikum mögött álló pathológiát. Ez lényeges, hiszen bizonyos 

klinikai állapot hátterében számos, egymástól különböző pathológia szerepelhet, mely meghatározza a 

prognózist. 

GCS tekintetében súlyos koponyasérülésről beszélünk 8, vagy az alatti érték esetén, középsúlyos károsodásra 

lehet gondolni 9 -12 –es értékek esetén (az eszméletvesztés időtartama nem hosszabb mint hat óra, a 

poszttraumás amnesia pedig csak néhány napra terjed ki), illetve könnyű koponyasérülésről (az eszméletvesztés 

hossza nem több mint harminc perc, a poszttraumás amnesia néhány óránál többre nem terjed ki) beszélünk, ha 

számított érték 13, vagy a feletti. 

Súlyos koponyasérülésről van szó, ha a beteg a sérülést követően nem tér magához, vagy érdemi kontaktusba 

nem vonható, vagyis soporosus, vagy comatosus. A GCS érték 8, vagy az alatti. Ezek a betegek az intézeti 

felkészülést követően majdnem mindig légzéstámogatásra, de legalábbis intenzív osztályos ellátásra szorulnak. 

Ha beteg belehal a koponyasérülésbe, vagy annak szövődményeibe, az, az esetek 90 %-ban az első 48 órában 

történik meg. 

A könnyű koponyasérülést nehezebb definiálni. Az anamnesisben természetesen szerepelnie kell a direkt 

sérülésnek, vagy úgynevezett acceleratios – deceleratios mechanizmusú sérülésnek mely során a testet éri a 

behatás a koponya hirtelen helyzetváltoztatása történik meg. Rövid ideig tartó (30 percnél nem hosszabb) 

eszméletvesztés is kritériumok egyike. Továbbá igen színes, változatos panaszok és tünettan, fejfájás, szédülés, 

hányinger, koncentrációs zavar, emlékezőtehetség romlása. 

Kutatások, felmérések tanulsága alapján a könnyű és középsúlyos koponyasérülést elszenvedett beteget esetében 

is számolnunk kell neuropszichológiai zavarokkal, kognitív funkciók, a memória különböző mértékű 

romlásával. Ezért is rendkívül fontos, hogy értsük a pathomechanizmust a fenti sérüléstípusok esetén is. 

Magyarázhatja a felsorolt tüneteket, hogy koponyatrauma kapcsán a leggyakrabban érintett régiók a frontalis, 

illetve a temporalis cortexek a koponyabázishoz asszociáltan. Mint az ismeretes, ezen agyi lokalizációk 

felelősek a felsorolt funkciókért 

1.2.2. 2.2. Sérüléstípus szerinti osztályozás 

Koponyatrauma kapcsán beszélhetünk úgynevezett fokális, tehát a behatás környékére lokalizált, illetve diffúz 

típusú károsodásról. 

1.2.2.1. 2.2.1. Fokális típusú károsodás 

Fokális károsodás úgy alakulhat ki, ha a trauma közvetlenül a koponyát éri, a koponyacsont alatti agyszövet 

impresszióját okozva, illetve a behatással szemközti agyszövet ütődését is egyúttal (coup – contrecoup 

mechanizmus). Fokális károsodások közé tartoznak például az agyzúzódás (contusio), illetve a különböző 

lokalizációjú intracranialis vérzések (epiduralis vérzés, subduralis vérzés, traumás subarachnoidealis vérzés, 

intraparenchymalis vérzések (coup – contrecoup mechanizmus)). 

1.2.2.2. 2.2.2. Diffúz típusú károsodás 

Diffúz típusú károsodás jellemzően az úgynevezett acceleraciós – decelerációs mechanizmussal jön létre. Ilyen 

esetben a behatás nem a koponyát éri, hanem a testet, mely által az fej és így az agy helyzete, mozgásának 

sebessége hirtelen megváltozik. Nagy sebességgel történő ütközésekkor jellemző a kialakulás, autóbaleseteknél. 

jellemző például Diffúz károsodás például az agyrázódás és az ahhoz kapcsolódó tünetegyüttes, ahogy arra az 

elnevezési is utal, a diffúz fehérállományi (axonalis) károsodás, a diffúz neuron károsodás, a diffúz vascularis 

károsodás, az agyduzzadás, a hypoxiás agykárosodás. Fent felsoroltak a közül a legnagyobb klinikai 

jelentőséggel a diffúz axonális károsodás bír. 
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Az esetek többségében a két sérüléstípus együttesen van jelen. A fokalis károsodások tulajdonképpen diffúzan 

károsodott struktúrákba ágyazottan jelennek meg, alakulnak ki. Jellemző, hogy a beteg állapotát és a kimenetelt 

a diffúz károsodások kiterjedtsége, mértéke határozza meg inkább. 

1.2.3. 2.3. Képalkotó vizsgálatokra támaszkodó osztályozás 

Objektív vizsgáló módszernek tekinthető mind a CT, mind az MR, hiszen in vivo végrehajthatóak, az általunk 

ismert károsodások jelentős része valamelyik módszerrel vizualizálható. A vizsgálat reprodukálható és nyilván 

pontosan követhető, hogy a trauma és a vizsgálatok közt mennyi idő telt el, tehát vizsgálhatjuk, hogy bizonyos, 

képalkotó módszerekkel látható elváltozások a traumát követően mennyi idő múlva jelennek meg, alakulnak ki. 

A CT vizsgálatokon látottak objektivizálását, összehasonlíthatóságát segíti például a Marshall skála. Lényeges 

szemléletbéli újdonságot hozott, ugyanis vizsgálja az intracranialis nyomás fokozódására utaló eltéréseket. A 

diffúz sérüléseket négy csoportba osztotta, figyelembe véve, hogy látható – e, avagy sem intracranialis 

pathológia, van – e olyan elváltozás, mely megnövekedett intracranialis nyomásra enged következteteni. Az 

intracranialis nyomás megítélésére használja a basalis ciszetrnák leírását (láthatók – e, avagy sem), az esetleges 

középvonali diszlokációt, melynek mértéke szintén lényeges. További két csoportot képeznek azok az esetek 

melyeken a 25 cm3 – t meghaladó, magas, vagy kevert jelintenzítású térfoglalás eltávolításra került, vagy nem. 

Az idők során igazolást nyert, hogy a prognosztikát illetően bártan támaszkodhatunk a Marshall – féle 

beosztásra. 

Az MR vizsgálat sokkal szenzitívebb a traumás károsodásokat illetően, azonban még manapság sem érhető el 

széles körben, tehát súlyos, középsúlyos, illetve könnyű koponyasérült intracranialis statusának leírására ma, 

Magyarországon még nem használatos rutinszerűen. Természetesen nem csupán az elérhetőség a probléma, a 

vizsgálat költségessége is komoly akadályt jelent. 

Az MR vizsgálat leginkább a diffúz axonális károsodás igazolására, nyomon követésére bizonyult igen érzékeny 

eljárásnak. Ilyen típusú károsodás kialakulása esetén kis, hyperintenz gócok láthatóak T2 súlyozott felvételeken 

a sérülés korai szakaszában, majd látható azok centrumának bevérzése, késői szakaszban pedig a hemosiderin 

tartalomnál fogva észlelhetőek, mint alacsony jelintenzitású gócok. 

Továbbá nem szabad szem elő tévesztenünk azt sem, hogy ha képalkotó vizsgálatról beszélünk, akkor csupán 

egy pillanatnyi állapotról kapunk képet. Viszont, mint azt a későbbiekben látni fogjuk, egy szerteágazó folyamat 

indul el, ha koponyasérülés történik, melynek lépéseit gyakorlatilag óráról – órára célszerű lenne ismernünk. 

1.2.4. 2.4. Biomarkerek 

Nem feledkezhetünk meg arról a lehetőségről sem, hogy felhasználjuk a koponyasérülés súlyosságának 

megítélésére azon fehérjék a szérumból, vagy liquorból történő kimutatását, melyek a trauma kapcsán 

képződnek. Jelenleg még nem használatosak rutinszerűen, ugyanis még tökéletesen meggyőző bizonyítékok 

nem állnak rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy az egyes, már detektált fehérjék jelenléte, illetve 

mennyisége pontosan információval szolgál a beteg állapotának alakulásáról, vagy a prognózisról. 

Az ilyen célra leginkább használt fehérjék a GFAP (savanyú glia fibrillaris protein), a neuron specifikus enoláz 

(NSE), az S 100 béta protein, vagy az ubiquitin C hidroláz L1 (UCH-L1). 

A neuron specifikus enoláz kimutatása szérumból az elképzelések szerint alkalmas az idegrendszeri károsodás 

megítélésre, nem alkalmas viszont annak elkülönítésére, hogy elsődleges, vagy másodlagos károsodás kapcsán 

észleljük – e megjelenését. Továbbá az is ismert, hogy ha hemolízis zajlik a szervezetben, mennyisége a 

szérumban akkor is megemelkedik, ez pedig használhatóságát igencsak kétségbe vonja. 

Sokan alkalmasnak tartják a központ idegrendszeri károsodás megítélésére a GFAP -t, annak kimutatásával a 

liquorból. 

Az S 100 béta protein vizsgálata során kiderült, hogy jelenléte korrelál a GCS értékkel, illetve a CT képeken 

látható eredményekkel. További kutatások azonban felfedték, hogy nem csupán idegsejtekben van jelen ez a 

fehérje, és szinte ebből következően, a szérum szintje olyan sérült betegben is megemelkedik, akik 

koponyasérülést nem szenvedtek el. 

Az UCH – L1 molekulát vizsgálva azt találták, hogy a liquorban mérhető szintje, a Glasgow Kóma Skálával, CT 

képeken látható elváltozásokkal, illetve a prognózissal szoros összefüggésben van. 
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Említést érdemelnek továbbá az alfa – II – spektrin lebontási termékek (alfa – II – spectrin breakdown products, 

SBDPs), melyek a későbbiekben majd részletesen leírt, trauma kapcsán beinduló molekuláris folyamatok 

degradációs terméke. Az alfa – II – spektrin elsősorban az idegsejtekben található, de jelen van az axonokban és 

preszinaptikus végződésekben is. A kalpain nevű enzim egy 150 és 145 kDa nagyságú termékre, a kaszpáz 3 

pedig 120 kDa méretű termékekre hasítja a spektrint. Abból tehát, hogy milyen molekulasúlyú termékek 

jelenléte észlelhető a liquorban, következtethetünk arra, hogy milyen irányú folyamatok indultak el, vannak 

jelen az egyes esetekben. A spektrin degradációs termékek kapcsán is bizonyítást nyert, hogy mért mennyiségük 

a liquorban szoros összefüggést mutat a sérülés súlyosságával, a CT vizsgálatok eredményeivel, illetve a sérülés 

kimenetelével. 

1.3. 3. Sejtszintű változások trauma esetén 

Ismertek sejt -, molekulaszintű mechanizmusok, melyek aktiválódnak az idegrendszert ért sérülés esetén. 

Ilyenek például a gyulladásos folyamatok, a gliasejtek nyúlványainak duzzadása, vagy a neurotranszmitterek 

újrafelvétele az astrocyták által, a mikrovasculatúra károsodása. Az idegsejtekben az ionháztartás felborul, a 

fehérállományban pedig progresszív károsodás jelentkezik. 

1.3.1. 3.1. A fehérállomány károsodása 

A traumás axonális károsodás mind fokális, mind diffúz sérülések esetén ismert következmény. Súlyosságának 

mértéke meghatározza a prognózist. Említettük, hogy enyhe koponyasérülés esetén is számolnunk kell az 

agyszövetet érintő bizonyos károsodásokkal. Az axonális károsodás ilyen. Könnyű koponyasérülés esetén – 

mivel jelenlegi álláspontunk szerint nincs terápiás, vagy prognosztikai konzekvenciája – nem használjuk ki a 

rendelkezésünkre álló diagnosztikus eszközöket, így sok esetben a traumás axonális károsodás nem is kerül 

diagnózisra. Súlyos koponyasérülés esetén az axonalis károsodás, főként ha kulcsfontosságú pályákat érint, még 

akkor is halálhoz, vagy súlyos fokú funkcióvesztéshez vezet, ha nem jár együtt megnövekedett intracranialis 

nyomással. Könnyű koponyasérülés esetén pedig változatos lehet a kialakult tünettan, ide értve kognitív 

funkciók romlását, memória – és pszichés problémákat. 

Ismeretes, hogy az axonalis károsodás egy progresszív folyamat, az immunhisztológiai vizsgálatok, a fejlett 

képalkotó vizsgálatok, a serum biomarkerek vizsgálata mind ezt támasztja alá. 

1.3.1.1. 3.1.1. Fénymikroszkópos megfigyelések 

Axonalis károsodásra, az axon folytonosságának megszakadására utaló fénymikroszkópos eltérést a 

kezdetekben ezüst sók segítségével sikerült detektálni, néhány napon belül a traumát követően. Az látszott, hogy 

az axonok folytonossága megszakadt és a sejttesten maradt darab szakadt vége hagymaszerűen kiszélesedett, 

mely jelenséget az axonalis transzport megrekedésének következményeként fogtak fel. 

Ezzel egy időben azonban állatkísérletes modelleken, illetve humán szövettani mintákon végzett vizsgálatok azt 

igazolták, hogy a traumát okozó behatás az axon egyes szakaszain megváltoztatja az axonalis transzportot, 

melynek következménye az axonalis duzzadás. A reakciót mutató axonok, épnek imponáló, fénymikroszkóppal 

detektálható károsodást el nem szenvedett axonok közt elszórva voltak láthatóak. Valószínűsíthető tehát, hogy a 

fénymikroszkóppal látható eltérések kialakulásában nem az axon direkt szakadása és retrakciója játszik szerepet, 

de lokális, szakaszos axonalis transzport károsodások alakulnak ki, a sérült szakasz duzzadásával együtt, mely 

feltehetően összetett mechanizmus. 

Részleteiben, az általánosan elfogadott feltevés szerint, a fehérállomány – és a szürkeállomány – tekintetében 

elsődlegesen, a trauma pillanatában, a fellépő nyíróerők hatására, a sejtmembrán (axolemma) permeabilitása 

megnő (mechanoporáció), áteresztővé válik bizonyos anyagokkal szemben, így jöhet létre a kálcium 

homeosztázis zavara, vagyis, hogy jelentékeny mennyiségű kálcium ion áramoljon be az intracellularis térbe, 

kiegyenlítve ezáltal az intra – és extracellularis tér közti grádiens, tehát depolarizáció következzen be. Ez 

idegsejt tekintetében excitotoxikus úton történő sejthalálhoz vezethet, fehérállomány, vagyis axonok 

tekintetében olyan eseménysort indít el, mely végül az axon folytonosságának megszakadását okozhatja. 

Mindkét esetben az eseménylánc korai szakaszában már megfigyelhető a mitochondriumok duzzadása. A 

kálcium ion eloszlás megváltozása a sejtmembrán két oldalán, vagyis a depolarizáció a kezdő momentuma egy 

eseménysornak, mely sejthalálhoz vezető kaszkádok működését indítja meg. 

1.3.1.2. 3.1.2. Sejt és molekula szintű megfigyelések 
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Ilyen jellegű vizsgálatok azért fontosak, mert segítségükkel érthetjük meg az axonalis károsodás 

pathomechanizmusát, illetve juthatunk el esetleges terápiás lehetőségekhez. 

Igazolást nyert, hogy a duzzadt axonszakaszokon az axolemma olyan jellegű károsodást szenvedett el, mely az 

iontranszport szabályozásának sérüléséhez vezetett. A permeabilitás megnövekedése együtt jár a calcium 

eloszlás zavarával az axonmembrán két oldalán. 

További, a fent leírt megfigyelésekre alapozott vizsgálatok igazolták, hogy az elváltozást mutató 

axonszakaszokon cisztein proteázok, calpain, illetve kaszpázok vesznek részt az axonalis citoszkeleton 

lebontásában, a neurofilamentumok hasításában, kompakciójában, a mikrotubulusok elvesztésében, mely 

történések magyarázzák a fénymikroszkóppal látható elváltozásokat. Létrejönnek tehát olyan degradációs 

termékek a sérülést követően (például: RMO14), melyek kimutatását felhasználva azonosíthatjuk a károsodott 

területeket, esetlegesen a károsodás mértékét. Mára igazolást nyert, hogy a fent vázolt folyamatok vezetnek az 

axonalis transzport zavarához, illetve az axon folytonosságának megszakadásához, nem pedig direkt sérülésről 

van. 

A későbbiekben az is bizonyossá vált, hogy azok, melyekben neurofilamentum kompakció és axolemma – 

permeabilitás zavar figyelhető meg és azok, melyek a duzzadás mellett megváltozott axonális transzportot 

mutatnak, két különböző csoportja a sérülést szenvedett axonoknak. A sérülésre tehát, jelen ismereteink szerint, 

e két morfológiai változás áll be. Az összefüggés a két mechanizmus közt valószínűnek mondható, azonban 

mibenléte egyelőre nem tisztázott pontosan. 

A neurofilamentum degenerációban részt vesz a kalpain, melynek működését a megemelkedett kálcium – 

koncentráció indukálja. Az alfa – II – spektrin nevű fehérje, kizárólag az agyban expresszálódik, megjelenik az 

idegsejtekben, de főként az axonokban, illetve a preszinaptikus végződésekben. Ha a kalpain végzi ennek 

lebontását, két kölönböző méretű fragmentum (150 kDa és 145 kDa) keletkezik, melyek jellemzőek a kalpain 

indukálta proteolízisre. Ha a kaszpáz (ez programozott sejthalál esetén fordul elő) 3 végzi az alfa – II-spektrin 

bontását 150 és 120 kDa méretű fragmentum lesz a végeredmény. Ez az ismeret lehetőséget kínál diagnosztikus 

felhasználásra, ugyanis, ha az agyvízből sikerül kimutatnunk, hogy mely molekulasúlyú degradációs termékek 

jelentek meg a traumát követően, következtethetünk arra, hogy a sejtek többsége a nekrózis (kalpain), vagy az 

apoptózis (kaszpáz 3) útjára lépett – e. Továbbá, mint azt már említettük, a degradációs termékek liquorban mért 

szintje informál minket a sérülés súlyosságáról, az esetleges kimenetelről. Több kutatás (in vivo (állatkísérletes 

modellek, átfogó klinikai tanulmányok) és in vitro) is kimutatta mára ugyanis, hogy a spektrin degradációs 

termékek mennyisége a liquorban korrelál a sérülés becsült súlyosságával, a CT vizsgálatokon látható 

eltérésekkel, illetve a tapasztalható túléléssel. 

Megfigyelhető a mitochondriumok károsodása is, mely szintén a megváltozott kálcium – eloszlásnak 

köszönhető. Az úgynevezett mitochondrialis tranzíciós permeabilitási pórus kinyílik, a mitochondrium membrán 

potenciál összeomlásának köszönhetően, melyen keresztül víz molekulák áramolnak a mitochondriumokba. Ez 

duzzadáshoz, visszafordíthatatlan károsodáshoz vezet. Mivel az mitochondriumokban történik az ATP szintézis, 

nyilvánvaló, hogy ha ily módon lecsökken a számuk az lokális energia – ellátási problémákhoz vezet. Ez tovább 

súlyosbíthatja a problémát. A széteső mitochondriumokból továbbá citokróm C szabadul fel, mely a kaszpáz – 

aktivizációra képes. 

Terápiás lehetőséget kínál a molekuláris folyamatok megismerése. Ha a kalpain működését kalpain inhibitorral 

(mint például a MDL - 28170) sikerül megfékezni, de legalábbis redukálni, jelentős lépést tehetünk a traumát 

követően megfigyelhető axondegeneráció visszaszorításában, legalábbis az ilyen irányú elváltozást mutató 

axonok csoportjában. Ilyen jellegű kutatások természetes folynak bíztató eredményekkel. Vizsgálták 

állatkísérletes modelleken, hogy mi történik, ha az MDL – 28170-et, vagyis a szelektív kalpain inhibitort 

beadják a traumát megelőzően. Azt találták, hogy csökkent az axolemma trauma hatására bekövetkező 

permeabilitás – megnövekedésének súlyosbodása és annak tovaterjedése. Vagyis a trauma okozta permeabilitás 

– fokozódás és az ezzel összefüggésben kialakult károsodások mértéke csökkenthető szelektív kalpain – 

inhibitor adásával. Ezen megfontolásból kiindulva természetesen felmerül egyéb, a degradációs folyamatban 

részt vevő fehérjék, enzimek blokkolása is. 

A calcineurin antagonista FK506 alkalmazása lecsökkentette a duzzadást és megváltozott transzportot mutató 

axonok számát, azonban nem volt befolyása neurofilamentum - kompakciót mutatókra. 

A kálcium beáramlása a mitochondriumokba, a következményes passzív vízbeáramlás miatt, azok duzzadásához 

és funkciójuk zavarához vezet. Nem csupán kálcium – beáramlás indukálta sejthalál lesz tehát megfigyelhető, 

hanem az ATP függő ioncsatornák működése is problémát fog jelenteni, hiszen, mint az ismeretes, az ATP 
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termelése intakt mitochondrialis működéshez kötött. A cyclosporin A egy immunszuppresszáns szer, mely a 

mitochondrialis membrán permeabilitását is csökkenti. Súlyos koponyasérülés esetén, adásakor megfigyelhető a 

mind a sejt – mind az axonveszteség csökkenése. 

Az axonális transzport károsodása és a következményes fehérje – kumuláció további lehetőségeket kínál az 

axonalis károsodás felmérésére, igazolására. Ilyen opció például a béta – amyloid prekurzor protein kimutatása 

koponyasérülést követően. 

A vázolt eredmények is bizonyítják a folyamat bonyolultságát, továbbá előrevetítik a lehetőségét annak, hogy 

nem nyújthat megoldást a teljes problémakörre egyetlen modalitás, egyféle megközelítés. Nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy figyelemmel kell kísérnünk az egyes megfigyelések időbeni eloszlását a traumát 

követően. Nem tudjuk korrekt módon hasznosítani az kísérletekből, tanulmányokból származó információkat, 

ha szem elől tévesztjük azok időbeliségét. Továbbá nem tisztázott teljesen, hogy a fent leírt morfológiai 

változások pontosan milyen fiziológiai eltérésekhez vezetnek, hiszen prognosztikai szempontból ezek ismerete a 

legfontosabb. Az azonban bizonyos, hogy a fehérállományi károsodás vizsgálata, mind könnyű, mind súlyos 

koponyasérülést követően kulcsfontosságú a kezelési lehetőségek és a kimenetel megbecslése kapcsán. 

1.3.2. 3.2. Az idegsejtek (szürkeállomány) károsodása 

1.3.2.1. 3.2.1. Nekrózis 

Fokális típusú sérülések kapcsán széles körben tanulmányozták az idegsejtek viselkedését. Hasonló 

eredményeket hoztak a diffúz traumás károsodás esetében folytatott vizsgálatok is. Bizonyítottá vált, hogy mind 

necrosis, mind apoptózis útján végbemegy sejthalál, a neocortexben, diencephalon és a hippocampus területén. 

Diffúz károsodás esetén pusztuló – necrotikus sajátságokat mutató - sejteket nem csupán a behatás helyén, vagy 

annak közelében lehet megfigyelni, de távoli lokalizációban is, például thalamusban, vagy a hippocampus gyrus 

dentatusában. A károsodást mutató idegsejtekre jellemző, hogy méretük csökkent, zsugorodottak, bizonyos 

fénymikroszkópos festési technikákkal (Nissl – festés, ezüstözési technikák) „sötétnek” mutatkoznak, vagyis 

erősebben festődnek a normál idegsejteknél. Jellemző rájuk továbbá az eosinophilia (savas kémhatású 

festékmolekulákat kötnek) és vacuolizáltak. 

8.1. ábra - 3. ábra: Duzzadt és kompaktálódott idegsejtek fénymikroszkópos képe. Nissl-

festés 
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8.2. ábra - 2. ábra: Kompaktálódott idegsejtek fénymikroszkópos képe ezüstözési 

technikával kimutatva 
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Elektronmikroszkóppal (transzmissziós elektronmikroszkóp) vizsgálva, vagyis ultrastruktúrális szinten, az ilyen 

neuronok citoplazmája és sejtmagja megnövekedett elektron – denzitású, jellemzőek a felduzzadt 

mitochondriumok, vacuolumok megjelenése a citoplazmában, a plazma membrán elszakadozása, a piknotikus 

sejtmag és sejttest körüli astrocyta - nyúlványok duzzadása. 

8.3. ábra - 1. ábra: Duzzadt idegsejt elektronmikroszkópos képe 
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8.4. ábra - 4. ábra: Kompaktálódott oligodendrocyta elektronmikroszkópos képe 
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8.5. ábra - 5. ábra: Normál illetve kompaktálódott axon elektronmikroszkópos képe 
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Ilyen morphológiájú idegsejtek diffúz károsodás estén jellemzően elszórtan jelennek meg a neocortexben, 

mindkét féltekében, ugyanígy a kisagyban és a hippocampus gyrus dentatusában. Ez a jelenség érdekes 

kérdéseket vet fel a folyamat mechanizmusát illetően. Kézenfekvő magyarázatok jutnak eszünkbe, ha ezeket a 

károsodott sejteket fokális típusú károsodáshoz asszociáltan találjuk. Ilyen magyarázat lehet például, hogy a 

jelenséget a mechanikai erőbehatás okozza, vagy az ischaemia. Fentiek azonban nem magyarázzák, a diffúz 

károsodás esetén észlelteket. Nevezetesen, hogy érintett sejteket találunk mindkét oldalon, a hemisperiumokban, 

mind a cerebrum, mind a cerebellum esetén, illetve a gyrus dentatusokban és azt, hogy a fenti lokalizációkban 

ezek az idegsejtek elszórtan találhatóak normál morphológiát mutató sejtek között. 

1.3.2.2. 3.2.2. Apoptózis 

Említettük, hogy a necrosis morphológiai sajátosságait mutató sejteken túl, apoptózisra utaló jelenségek is 

megfigyelhetőek traumás károsodás kapcsán. Jelen vannak apoptotikus sejtek a contusiós gócokban, de sokkal 

inkább jellemző a megjelenésük a contusios gócoktól távoli lokalizációkban, a hippocampusban, a 

diencephalonban vagy olyan esetekben ha fokális károsodás nincs. 
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Ultrastruktúrális szinten vizsgálva az apoptotikus sejtek citoplazmája „összesűrűsödött” , a sejtmag piknotikus, a 

chromatin kondenzált, apoptotikus testek képződnek a sejtmembrán lefűződésével, melyek tulajdonképpen a sejt 

feldarabolódásából képződnek. 

A jelenleg elfogadott álláspont szerint az apoptózis a késői sejtelhalás szabályozásában vesz részt, vagyis a 

traumát követő órákban, hetekben fordul elő, nem a trauma pillanatához köthető. Ismeretes, hogy az apoptózis 

lezajlásáért, végrehajtásáért olyan cisztein proteázok a felelősek, mint a kaszpázok, melyekről tettünk említést 

az axonalis károsodás kapcsán. 

Fontos tisztázni a különbséget az apoptózis és a necrozis között. Az apoptózis egy programozott, aktív, energiát 

igénylő folyamat, míg a necrosis az ion – és az energiaháztartás zavarából eredő, passzív folyamat. Ahogy azt 

már írtuk, apoptózis és neckrózis egyaránt megtalálható egy traumát elszenvedett agyszövetben, sőt vizsgálatok 

azt is igazolták, hogy léteznek olyan sejtek, melyek mind az apoptózis, mind a necrózis morphológiai 

sajátoságait hordozzák, vagyis úgynevezett aponecrosison esnek át. 

1.3.3. 3.3. Excitotoxicitás 

A kálciumegyensúly zavara, megváltozása a sejtmembrán két oldalán, traumát követően megfigyelhető akkor is, 

ha a sejt az apoptózis és akkor is, ha a nekrózis útjára lép. A traumás károsodás általános neuroexcitotoxicitást 

eredményez, mely kapcsán excitátoros aminósavak szabadulnak fel, mint például az excitátoros 

neurotranszmitter, a glutamát. Ilyen excitátoros aminósav, vagyis glutamát szint emelkedést kimutattak mind 

fokális, mind diffúz károsodás esetén az extracellularis térben. 

Tulajdonképpen a preszinaptikus membránhoz asszociált ionpumpák funkciója zavart szenved a trauma miatt, 

depolarizáció következik be, kálcium áramlik a sejtbe, mely glutamát felszabadulást eredményez exocitozis 

útján az idegsejtből. Ez pedig további intracellularis kálcium – koncentráció emelkedéshez vezet, a sejt 

hyperexcitábilissá válik. 

Glutamát nem pusztán exocitózissal, de a sérült sejtmembránon is távozik az idegsejtekből. Ráadásul a glutamát 

re – uptake sem képes megfelelően működni a környező astrocyták által, ugyanis ez energiaigényes folyamat, az 

ATP termelés pedig mint már említettük nem intakt a mitochondriumok érintő változások, károsodások miatt. 

Ezek együttesen hozzájárulnak az extracellularis glutamát – koncentráció emelkedéséhez. 

Ha megemelkedik az intracellularis kálciumszint, az a sejten belüli kálciumraktárakból további kálcium 

beáramláshoz vezet az intracellularis térbe. Az ily mértékben megemelkedett kálciumkoncentráció 

enzimaktivációhoz okoz, mint például proteázok (calpain), foszfatázok, protein kinázok, nitrogén – oxid 

szintetázok. 

A glutamát receptorokat két csoportba soroljuk, ezek az AMPA és az NMDA receptorok. Lehetőség van ezen 

receptorok vizsgálatára sejtszinten, sejtkultúrából származó sejteken. Olyan irányú és intenzitású erőhatásoknak 

teszik ki a sejteket, melyek jellemzőek trauma esetén. Így vizsgálható, hogy az egyes receptorok milyen választ 

produkálnak a behatásra, megváltozik – e permeabilitásuk. 

Ezen receptorok szerepének ismerete a másodlagos traumás károsodások kialakulásában, újabb terápiás 

modalitás lehetőségét vetik fel. Gondoljunk csak a receptor agonisták - antagonisták széles körben elterjedt 

alkalmazására. 

1.3.4. 3.4. Szabadgyökök 

Diffúz traumás károsodás kapcsán a szabadgyökök jelenlétét is kimutatták. Szabadgyökök keletkeznek nitrogén 

– oxid képződéskor, arachidonsav metabolizmus során, gyulladásos folyamtok kapcsán. Jelenlétük fehérje és 

lipid destrukciót, DNS fragmentációt, illetve apoptotikus sejthalált indukálhatnak. 

A szabadgyökök a normálisan zajló oxidatív foszforiláció melléktermékei, melyek a pro – apoptotikus 

cytochrom C-vel együtt a mitochondriumok külső és belső membránja közt vannak jelen. Azonban a 

megváltozott mitochondrialis – membrán permeabilitás miatt a citoszólba áramlanak, a leírt 

következményekkel. 

Ha cytochrom C kerül a citoplazmába, az apoptózis aktiváló protein -1 – hez (Apaf - 1) kötődik. Ez a 

molekulakomplex aktiválja kaszpáz 9-et, mely aktiválja a kaszpáz 3-at. A kaszpáz 3, a kalpainhoz hasonlóan 
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jellemző nagyságú spektrin degradációs terméket (120 kDa) állít elő. Ezt felhasználva szintén detektálhatóvá 

válik a kaszpáz 3 aktivációja, illetve apoptózis a traumát követően. 

1.3.5. 3.5. A Bcl – 2 onkogén család 

A Bcl – 2 onkogén család kulcsfontosságú az apoptotikus folyamatok szabályozása szempontjából. Anti 

apoptotikus tulajdonságúak a Bcl – 2 és a BclXL, proapoptotikus tulajdonságúak a Bax, Bad, BclXS. Apoptózist 

indukáló stimulust követően a Bax a mitochondriumokból cytochrom C felszabadulását okozza, mely a fent már 

leírt módon kaszpáz aktivációt indukál. Az antiapoptotikus Bcl2 pedig megakadályozza a mitochondrium 

membrán permeabilitásának növekedését, illetve gátolja a kaszpázok aktivitását. 

Diffúz traumás károsodást követően a Bax overexpressiója megfigyelhető, azonban az antiapoptotikus Bcl2 

expressziója csökkent. Általánosságban elmondható, hogy a fenti onkogének közül traumás agyi károsodás 

esetén a proapoptotikus hatásúk overexpressziója, illetve az antiapoptotikus hatásúak expressziójának 

csökkenése figyelhető meg. 

1.3.6. 3.6. Lizoszómális enzimek 

Ismeretes, hogy különféle sejtkárosító hatásokra lizoszómális enzimek szabadulnak fel a citoplazmába, oly 

módon, hogy a lizoszómák membránja károsodást szenved. Ilyen enzim például a katepszin. A megfigyelések 

szerint, ha alacsony mennyiségű lizoszómális enzim szabadul fel, akkor apoptózis indukálódik. Ha azonban 

komoly stressz éri a sejtet, a lizoszóma membránok kiterjedten károsodnak, nagy mennyiségű enzim szabadul 

fel és nekrózis vár az érintett sejtre. A lizoszóma membránokat károsítják a szabadgyökök, illetve kálcium 

mediálta kalpain aktiváció is. A hidrolitikus lizoszómális enzimek felszabadulása sejtet ért inzultus esetén és a 

következményes destrukció a sejtszerkezeti fehérjékben, több szervrendszeri folyamat, nem specifikus a 

központi idegrendszeri károsodásra. 

1.4. 4. Mechanikus behatás okozta közvetlen károsodások 

Az eddigiekben olyan folyamatokat vázoltunk, melyek a trauma hatására aktiválódtak, közvetve okozva 

sejtpusztulást. Érdemes azonban megvizsgálni mi történik a sejttesttel, ha a hozzá tartozó axon a trauma hatására 

elszakad, vagy a trauma magát a sejttestet éri, okozva ezáltal direkt membránkárosodást. Ilyen jellegű károsodás 

például a már említett mechanoporáció. 

Ismert az is, hogy az axonok egy része – főként azok, melyek myelinisatioja nem annyira kifejezett – elszakad, 

közvetlenül a trauma során fellépő erők hatására. Vagyis ilyen esetben az axonszakadást nem enzimatikus 

folyamatok organizálják. 

Traumás axonális károsodáshoz kapcsolódóan az idegsejtet érintő változásokat is megfigyeltek, vagyis azok egy 

időben történő jelenlétét. Ennek kimutatására a már említett amyloid prekurzor proteint használjuk, melynek 

jelenléte igazolódott olyan sejttestekben, amelyekhez kapcsolódó axonok traumás károsodást szenvedtek el. 

Ilyen amyloid prekursor proteint tartalmazó sejtek megfigyelhetők a cerebralis cortexben, a hippocampusban, 

illetve thalamusban, diffúz traumás károsodást követően. 

Ilyen irányú kutatások igazolták, hogy a traumás axonalis károsodást elszenvedett sejtek, vagyis az axonjuktól 

megfosztott sejtek nem pusztulnak el feltétlenül. Olyan mechanizmusok aktiválódnak bennük, melyek arra 

mutatnak, hogy a fehérjeszintézis visszaszorul ezekben a sejtekben. Ilyen változás például a durva felszínű 

endoplazmatikus retikulum szemcsézettségének elvesztése, vagy a Golgi apparátus dezorganizációja anélkül, 

hogy a citoszkeleton stabilitását vesztené, vagy a mitochondriumok károsodnának. Fent vázolt események arra 

engednek következtetni, hogy ezen sejtek a nekrózis, vagy apoptózis helyett, a reorganizáció, reparáció útjára 

léptek. 

A direkt membránkárosodást elszenvedett sejteken már közvetlenül a behatás után észlelhetőek a membrán 

permeabilitásának megváltozására utaló jelek, vagyis valószínűsíthető, hogy valóban a direkt mechanikai 

behatás okozta azt. Az ilyen jellegű károsodást elszenvedett sejtek különbözőképpen reagálhatnak. Megfigyeltek 

nekrózisra utaló jellegzetességeket, ugyanakkor láthatóak olyan sejtek is, melyek nem mutatnak károsodásra 

utaló strukturális változásokat, de a membránsérülésük bizonyítható. Továbbá a membrán - károsodott 

idegsejtek szomszédságában voltak olyanok is, melyeken nem volt észlelhető sejthártya – károsodásra utaló jel. 

Nem ismert, hogy mi határozza meg, hogy az idegsejt, vagy az axon milyen módon reagál a mechanikai 

behatásra, mely utat választja a fent felsoroltak közül. Nyilvánvalóan számít az ható erő nagysága is. 
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Vannak predilekció helyek, ahol az axonalis károsodás a legnagyobb valószínűséggel kialakul. Ilyen a 

subcortikális fehérállomány, a corpus callosum, vagy az agytörzs. Továbbá feltételezhető, hogy van összefüggés 

az axon myelinizáltságának mértéke és a traumára adott válasz közt. A kevésbé myelinizált axonok valószínűleg 

sérülékenyebbek és inkább direkt károsodások lesznek a jellemzőek rájuk, mintsem az enzimatikus folyamatok 

aktivizációja és az ily módon történő axonszakadás. 

1.4.1. Tesztkérdések 

Elsődleges sérülések közé tartozik: 

agyrázkódás 

agyzúzódás 

diffúz axonális károsodás 

epiduralis vérzés 

Glasgow Kóma Skála figyelembe veszi: 

szemnyitási reakciót 

neurológiai gócjeleket 

motoros választ 

intracranialis nyomást 

Könnyű koponyasérülés kritériumai: 

fejfájás 

direkt sérülés 

rövid ideig tartó eszméletvesztés 

a GCS érték 8 alatti 

Súlyos koponyasérülés kritériumai: 

rövid ideig tartó eszméletvesztés 

hányinger 

13 – 15 közötti GCS érték 

verbális kommunikáció nem kivihető a beteggel a traumát követően 

Diffúz típusú károsodások: 

diffúz axonális károsodás 

agyduzzadás 

vascularis károsodás 

intrcerebralis vérzés 

A Marshall skála figyelembe veszi: 

az artériás középnyomást 

a bazális ciszternák láthatóságát 
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antikoaguláns gyógyszer szedését 

intracranialis pathológia meglétét vagy hiányát 

Biomarkerek, melyek alkalmazhatóak a sérülés súlyosságának megítélésére: 

UCH – L1 

kaszpáz 

GFAP 

kalpain 

A biomarkerek mennyisége a liquorban összefüggést mutat: 

a sérülés súlyosságával 

a CT – n észlelhető eltérésekkel 

a kimenetellel 

a beteg életkorával 

A trauma következményei sejtszinten: 

megnövekedett membrán permeabilitás 

kálcium beáramlás az intracellularis térbe 

proteolytikus enzimek aktivációja 

a cytoskeleton desintegrációja 

Trauma kapcsán aktiválódó intracelluláris enzimek: 

spectrin 

calpain 

RMO14 

kaszpáz 3 

Az apoptózis sejt szintű jellegzetességei: 

apoptotikus testek kialakulása 

passzív folyamat 

piknotikus sejtmag 

sejtmembrán szakadás 

A nekrózis jellegzetességei: 

enzimek által irányított folyamat 

ATP szükséges a lezajlásához 

programozott, aktív folyamat 

mitochondriumok duzzadása 
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Az apoptotikus sejtek jellemző megjelenési helyei traumát követően: 

neocortex 

diencephalon 

a kisagy fehérállománya 

hippocampus 

Trauma következménye: 

kálcium beáramlása az extracellularis térből 

mitochondriumok duzzadása 

enzimaktiváció 

mechanoporáció 

Pro – apoptotikus onkogének: 

Bax 

Bcl2 

Bad 

BclXL 
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2. 8.b. Neuron- és axonregeneráció lehetőségei a 
környéki és központi idegrendszerben. – Lenzsér 
Gábor [Szakmai lektor: Nógrádi Antal] 

A központi idegrendszert az agy és a gerincvelő, a környéki idegrendszert az agyidegek és gerincvelői idegek, 

valamint ezek ganglionjai alkotják. A perifériás idegekben afferens és efferens axonok futnak a szomatikus és 

viszcerális receptoroktól a központi idegrendszer felé és a központi idegrendszerből a harántcsíkolt izmokhoz, a 

belső szervek, erek simaizomzatához és a különféle mirigyekhez. Az idegekben kétféle idegrost található, 

velőhüvelyes és a velőhüvely nélküli rostok, melyek az endoneurium alkotta kötőszövetes hüvelyben haladnak. 

A velőhüvelyes rostokban az axonokat Schwann sejtek által képzett myelinhüvely borítja, ezt a Schwann sejtek 

rétegesen felcsavarodott sejtmembránja alkotja. A csoportokba tömörült idegrostokat az ideg perineuriuma, egy 

újabb kötőszövetes réteg veszi körül, majd kívűlről az ideget az epineurium határolja. A központi 

idegrendszerben az axonok a szürkeállományban elhelyezkedő neuronokat kötik össze, az azonos régiókat 

áthidaló axonok pályákat alkotnak, melyek a fehérállományt képezik. Az agy és a gerincvelő állományában 

kötőszövetes tok nincs, a myelinborítást pedig a központi idegrendszeri gliasejtek egy típusa az 

oligodendrociták hozzák létre, hasonlóan a perifériás idegek Schwann sejtjeihez. A központi idegrendszerben 

azonban egy oligodendrocyta akár hatvan idegrost velőhüvelyének képzésében is részt vehet, a perifériás 

idegrendszerben egy Schwann sejt egyetlen axon myelinborításában vesz részt. Az axonok egy része a központi 

idegrendszerben is velőhüvely nélküli. 1. ábra 

8.6. ábra - 1. ábra 
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Bár az alkotóelemek és a sérülést követő degeneratív folyamatok sokban hasonlóak a központi és a környéki 

idegrendszerben, jelentős különbségek vannak a sérülést követő regeneráció mértékében és ütemében. Míg a 

perifériás idegekben futó axonok a Schwann sejtek által létrehozott támogató környezetben csaknem teljesen 

regenerálódhatnak, addig a központi idegrendszer növekedést gátló környezetében a sérült neuronok nem 

képesek axonjaikat újranöveszteni. Elsőként kitérünk a perifériás idegsérülést követő axonális és neuronális 

változásokra, majd azokat a különbségeket tárgyaljuk, melyek a központi idegrendszerben a regenerációt 

korlátozzák. 

2.1. 1. Perifériás idegsérülés 

A perifériás idegek sérülése az ideg által közvetített motoros, érző és vegetatív működések részleges vagy teljes 

megszűnéséhez vezet. Mind a funkcióvesztés, mind az idegsérülés másodlagos következményei, mint pl. a 

motoros és/vagy szenzoros funkciók korlátozott visszatérése, vagy a neuropathiás fájdalom, jelentős 

életminőség romlást eredményezhetnek. 

2.1.1. 1.1. A perifériás ideg sérülésének mechanizmusai 

Disztrakció: nyújtást követő sérülés: az egyik leggyakoribb típus. Ha az elmozdulás elég nagy teljes szakadás is 

lehet, de gyakrabban a kötőszövetes burkok folytonossága megtartott marad. Gyakran társul végtagtörésekkel, 

ahol az ideg közel halad a csonthoz, mint pl. a n. radialis sérülése humerus törés után. 

Laceráció: pl késsel történő átvágás. Gyakran a sérülés itt sem teljes, az ideg egy részének folytonossága 

legtöbbször megmarad. Mivel kísérletes modellekben (transectio) ez a legkönnyebben modellezhető 

sérülésfajta, leginkább ennek a pathomechanizmusa ismert. 

Kompresszió: pl. alagút szindrómák. Az ideg folytonossága megtartott marad, a sérülés kialakulásában mind a 

mechanikai hatásnak, mind az ischemiának szerepe van. 

3 fő idegi mechanizmus felelős a perifériás idegrendszerben a kiesett funkciók pótlásáért: 1.: a sérült axonok 

regenerációja és a célszerv újbóli beidegzése az eredeti idegsejt által, 2.: az ép axonok felől benövő axon 

collaterálisok által történő beidegzés, melynek azonban térbeli korlátai vannak, valamint 3.: a központi 

idegrendszerben végbemenő átrendeződés, ami önmagában csak korlátozott eredményt ad, kézzelfogható 

reinnerváció esetén azonban jelentősen hozzájárulhat a funkció javulásához. A funkciók legteljeskörűbb 

helyreállását az axon regenerációja eredményezheti, melynek létrejötte a sérülést követően meginduló speciális 

degeneratív és azt követő regeneratív folyamatok eredménye. 

2.2. 2. A perifériás idegsérülés patofiziológiája 
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Az idegsérülés után gyorsan degenerálódik a sérüléstől disztális axonszakasz. Az axonjától részlegesen vagy 

teljesen (ún. mellső v. hátsó gyökér avulziós sérülések) megfosztott neuronban változások sora indul be, melyet 

összefoglalóan chromatolízisnek hívnak. A sérüléstől disztális degeneráció a neuron felől történő új 

axonnövekedés számára teremt megfelelő mikrokörnyezetet, míg az idegsejtben végbemenő metabolikus 

változások az axon növekedését segítik elő. 

A perifériás idegrost sérülését követően a disztális axonszakasz jellegzetes degeneratív változásokon megy át, 

melyet elsőként Augustus Waller írt le 1850-ben, ezért hívják a jelenséget Waller-féle degenerációnak. A 

sikeres axon regeneráció feltétele a Waller-féle degeneráció lezajlása. Az axonsérülést követően az axonba 

áramló kálcium ionok proteázokat aktiválnak, ezek hatására az axolemma és az axoplazma 24-48 órán belül a 

sérüléstől disztálisan széttöredezik, majd lebomlik, akárcsak a myelinhüvely. A degeneráció egy rövid 

szakaszon a proximális axonvéget is érinti. A Schwann sejtek fenotípus változáson mennek át, a myelin 

fehérjéket kódoló gének transzkripciója leáll, miközben regenerációval kapcsolatos gének transzkripciója indul 

meg. A dedifferenciálódott Schwann sejtek osztódnak, myelin maradványokat fagocitálnak és citokineket, 

neurotrofikus faktorokat termelnek. A lebomló axonok körül Schwann sejtekből álló hüvely marad vissza 

(Büngner köteg), ami a proximális axonvég felől növekvő új axont az eredeti végkészülékhez vezeti. Jelentős 

szerepük van még az infiltráló macrophágoknak, mind a myelin fagocitózisban, mind a Schwann sejtek 

funkcionális státuszának megváltoztatásában. A sérülést követő kb. 3. naptól jelennek meg nagy számban a 

disztális axonszakasz környékén a Schwann sejtek által termelt kemokinek hatására. A sérülést követően kb. 1 

hónapig találhatók a disztális axonszakasz környékén, a myelin nagy részének eltávolítása általuk történik. 

Ennek kulcsszerepe van az axonregeneráció szempontjából, mivel a myelin az új idegrost növekedését gátló 

fehérjéket tartalmaz. A lebontási folyamatok kb. 1-2 hónap alatt véget érnek és a disztális idegrost helyén az ún. 

endoneurális hüvely marad, mely rácsrostok hálózatába ágyazott extracelluláris matrixból áll, denervált 

Schwann sejtekkel bélelve. Mind a denervált Schwann sejtek, mind a makrofágok termelnek neurotrofikus 

faktorokat, melyeknek további fontos szerep jut az axon növekedésének serkentésében. 4. ábra 

8.7. ábra - 4. ábra 

 

A sérüléstől proximális axonszakasz retrográd degenerációja általában az első Ranvier befűződésig történik. A 

sérült idegrosthoz tartozó sejttestben a chromatolízisnek nevezett jellegzetes morfológiai változások 

következnek be. A durva felszínű endoplazmás retikulum (tigroid vagy más néven Nissl testek) felbomlanak, 
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mikroszkóposan nem észlelhetőek (innen a chromatolysis elnevezés), a sejtmag a sejt perifériájára húzódik és 

megduzzad, a dendritfa jelentősen zsugorodik. Mindezen a sejttestben végbemenő korai degeneratív folyamatok 

után jelentős metabolikus változások következnek a regeneráció megindulásakor, melynek során a sejt a korábbi 

szinaptikus jelátvitelt támogató állapotából, a génexpresszió módosítása révén az axonregenerációhoz 

szükséges, növekedést serkentő állapotba kerül. Megemelkedik az axon növekedéséhez szükséges lipidek, 

strukturális fehérjék, mint pl. tubulin és aktin, neurotrofikus faktorok és sejt adhéziós molekulák termelése. A 

neuron fenotípusának ilyen megváltozását az axon sérülését követően különböző tényezők sora indítja be. 

Elsőként a sérülés helyén beáramló nátrium és kálcium ionok hatására retrográdan terjedő akciós potenciálok 

sorozata éri el a sejttestet, melyek ott is kálcium beáramlást indukálnak. A megemelkedő intracelluláris kálcium 

koncentráció pedig különböző jelátviteli utakat aktivál, melyek részt vesznek a sejtműködés átalakításában. 

Később a célszervből, ill. a Schwann sejtekből folyamatosan, retrográd transzporttal a sejttesthez jutó 

neurotrofikus faktorok, mint pl. a nerve growth factor (NGF), brain derived neurotrophic factor (BDNF) hiánya 

járul hozzá az átalakuláshoz, végül az aktiválódott Schwann sejtek és az infiltráló macrophágok által termelt 

citokinek tartják fenn a neuron regeneratív állapotát. 

A regeneráció sikeressége tehát nagyban függ a sérült neuronok azon képességétől, hogy a növekedést serkentő 

fenotípusos változásokon menjenek át. De az axonsérülést követően a sejttestben végbemenő változások nem 

mindig a regenerációs fenotípusra való átállásban merülnek ki, sikertelen axonregeneráció esetén a neuronok 

egy része apoptosis, vagy nekrózis áldozata lehet. Az idegsejt axonsérülésre adott válasza úgy tűnik a 

chromatolízissel indul, ennek a korai degeneratív folyamatnak a kimenetele lehet a túlélés és regeneráció, vagy a 

sejthalál. Például kísérletes nervus ischiadicus átvágás után a hátsó gyöki ganglion érző neuronjainak 10-30%-a 

elpusztul patkányban. A sejtpusztulás gyakoribb proximális sérülések esetén. A gerincvelői motoneuronok 0-

10%-a hal el nervus ischiadicus átvágás után, ez az arány viszont 70-80% a gerincvelőből kiinduló mellső 

gyökér avulziós sérülése esetén. Amennyiben az axonregeneráció nem történik meg, az elhalt neuronok száma 

tovább emelkedik, amputáltakban a gerincvelői motoneuronok 50%-át is érintheti. 

2.2.1. 2.1. Perifériás idegsérülést követő regeneráció 

Ideális esetben a növekedési fázisba került neuron, a Schwann sejtek axonnövekedést serkentő és irányító 

környezetében a proximális csonkból kiindulva az idegrostot újra felépíti és a célszervet beidegzi, feltételezve, 

hogy a proximalis és disztális csonk elég közel van egymáshoz. 

Az idegsérülés súlyossága is befolyásolja azonban a regeneráció várható mértékét, ennek megfelelően a 

perifériás idegsérüléseket klinikailag osztályozzák. A korábbi, manapság kevésbé használt Seddon szerinti 

felosztás 3 súlyossági fokozatot állít fel: neurapraxia, axonotmesis és neurotmesis. A neurapraxia a legenyhébb 

forma, itt az idegrost folytonossága nem szakad meg, csak átmeneti funkciókiesés jelentkezik. Hátterében a 

sérülést követő átmeneti, az ionmozgások zavarából származó vezetési zavar, esetleg részleges demyelinizáció 

áll. Axonotmesis esetén az axon és a myelinhüvely elszakad, a disztális szakaszon a Waller-féle degeneráció 

lezajlik, teljes denerváció alakul ki. A kötőszövetes burokrendszer (endo-, peri és epineurium) viszont ép marad, 

ami a növekvő axonokat pontosan a korábbi végkészülékekhez vezeti, így a korábbi funkciók maradéktalanul 

visszatérhetnek. Neurotmesis esetén az ideg folytonossága megszakad, a funkciókiesés teljes és műtéti egyesítés 

nélkül általában nincs felépülés belőle, mivel a kötőszövetes váz megszakadása, valamint az axonnövekedés 

útjában álló heg miatt a reinnerváció spontán nem jön létre. 2. ábra 

8.8. ábra - 2. ábra 
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Egy másik elfogadott felosztásban az idegsérülés 5 súlyossági fokát különböztetik meg (Sunderland). Az első 

fokozat a neurapraxiának felel meg, a második az axonotmesisnek, harmadik fokú sérülésben az endoneurium is 

elszakad, de az ideg folytonossága megtartott. Spontán regeneráció lehetséges, de az idegen belüli hegképződés 

és a hibás beidegzések miatt az csak részleges. Negyedik és ötödik fokú sérülésben az ideg folytonossága 

megszakad, itt csak műtéti egyesítést követően lehet regenerációra számítani. Bár az idegvégek közötti 2cm-nél 

rövidebb rések esetén kisebb fokú spontán funkció visszatérést észleltek, 4cm-nél nagyobb ideghiány esetén a 

funkció kiesés végleges. 

Súlyos sérülésekben a szövetkárosodás olyan nagymértékű, hogy a regeneráció csak a Waller degeneráció 

befejeződését követően indul el, enyhébb esetekben már a sérülés után hamarosan elindulhat. Első és másodfokú 

sérülésekben a korábbi funkciók általában teljesen helyreállnak, neurapraxia esetén a vezetési blokk 

megszűnését követően gyorsabban, axonotmesis esetén az axonregeneráció befejeződését követően később. 

Súlyosabb sérülésekben, ahol az endoneurium sérült, a regenerálódo axonok már nincsenek korábbi pályájukra 

kényszerítve és kijuthatnak a környező szövetekbe, vagy nem megfelelő endoneuriális hüvelybe kerülhetnek, 

például szenzoros axon korábbi motoros axon helyére, vagy a különböző típusú receptorokhoz futó axonok 

felcserélődnek. A neurológiai funkciók helyreállása ennek megfelelően csak részlegesen sikerül, arányosan a 

sérülés mértékével. A disztális csonkot el nem érő axonok, vezető struktúra hiányában, összetekerednek és 

növekvő axonvégekből és kötőszövetből álló neurinoma alakulhat ki. Idővel a disztális csonkban az 

endoneurium kötőszövete megvastagszik, és ha a növekvő axon időben nem éri el (3-4 hónap), teljesen el is 

záródhatnak, tovább csökkentve a regeneráció lehetőségét. 

Az idegsérülést követő regeneráció hónapokig tarhat. A sejttestben végbemenő protein és lipidszintézis 

határozza meg az axonregeneráció sebességét a regenerálódó axon végső méretét. Az axon növekedés már a 

sérülést követő 24h-ban elindulhat, súlyosabb sérülés esetén viszont hetekig is késhet, a növekedés sebességét a 

sejttets állapotán kívűl az axonvég és a célszerv közötti szöveti rezisztencia is befolyásolja. 

Az axonregenráció sebessége 1 mm/nap, ez hosszú idegrostoknál több hónapot vehet igénybe. Proximális 

sérüléseknél, ahol jelentős késedelmet követően éri el az axonvég a disztális szakaszt, a degeneráció során 

kiürült endoneuralis hüvelyek átmérője jelentősen csökken, részben ez magyarázza az axonnövekedés 

sebességének terminális lassúbbodását. Súlyos sérüléseknél további késést okoz, hogy a szétszakadt 

kötőszövetes elemek közötti hézagot, sokszor a jelentős hegszövetet, a növekvő axonvégek áthidalják, a helyes 

utat megtalálják. Bár ez kisebb mértékben spontán is megtörténhet, a megfelelő műtéti egyesítéssel 
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megszüntethető a hézag és csökkenthető a hegesedés. Viszont a műtét sem garantálja a helyes orientációt, az 

axonok benőhetnek funkcionálisan nem megfelelő endoneuriális hüvelyekbe, vagy nem is érik el azokat és így 

axonveszteség jelentkezik. Nem sikerült kimutatni olyan neurotropizmust, ami a növekvő axont az eredeti 

endoneurialis hüvelyébe irányítaná. Jelentősebb sérüléseknél a proximális axoszakaszt érintő retrograd 

degeneráció is nagyobb mértékű, ami tovább növeli az áthidalandó távolságot. Ha a növekvő axon disztálisan 

elért egy endoneurális hüvelyt, már nagy eséllyel eléri a célszervet, az axonvég a Schwann sejtekhez 

kapcsolódva azok mentén halad előre kontakt és kemotaktikus irányítás mellett, például NGF receptorok 

jelennek meg a Schwann sejtek felszínén, melyek a megkötött NGF-t a növekvő axonvégnek prezentálják, az 

retrográd úton a sejttesthez kerülve, fenntartja a növekedést, valamint vezetik az axonvéget. Adhéziós 

molekulák is expresszálódnak az axonvégen, valamint integrinek, melyek extracelluláris matrix fehérjékhez 

kapcsolóva segítik a haladást. Ha az idegsejtnek nem megfelelő célszervet ér el az axon, további érés, 

myelinizáció nem történik és az axon később általában degenerálódik, ez történik akkor is, ha a hosszadalmas 

denerváció hatására a célszerv időközben olyan mértékű degeneratív elváltozásokon ment át, hogy nem tud 

funkcionális kapcsolat kialakulni. Izom esetén a denervált izomrostok viszonylag gyorsan atrophizálódnak, a 

kötőszövet felszaporodik, de a szinaptikus kapcsolatra képes motoros véglemezek legkevesebb 1 évig 

megmaradnak. A denervált szenzoros receptorok is megőrzik funkcionális kapcsolatra való képességüket 1 vagy 

akár több évig is. Első és másodfokú idegsérülés esetén az érzőműködések helyreállása teljes lehet 6-12 hónap 

denerváció után is, súlyosabb sérülésekben a helyreállás soha nem teljes, mind az axonveszteség, mind a 

keresztbeidegzések miatt. A motoros funkció visszatérése is gyakran korlátozott, mind izom-, mind idegeredetű 

okok miatt. Az intramuscularis fibrosis csökkenti a reinnervált izom kontraktilitását. Megfelelő fizioterápiával, 

elektromos ingeráram kezeléssel lehet csökkenteni a denervált izomban a kötőszövet felszaporodását, amíg a 

reinnerváció nem történik meg. Az axonveszteség és a keresztreinnerváció az izomnál is előfordul, ekkor egy 

eredetileg gyors izomrost lassú rostot beidegző axonnal kerülhet kapcsolatba, vagy fordítva, ami szintén 

funkciócsökkenést eredményez. 

A funkció maximális mértékű visszatérést a reinnerváció bekövetkezte után még megelőzi az axon érése, a 

remyelinizáció és az axon keresztmetszetének növekedése, ezek már a növekedés alatt megkezdődnek, de 

befejeződésük késik az idegrost növekedéséhez képest és a célszervvel történő működő kapcsolat szükséges 

teljes megtörténtéhez. 

A perifériás ideg neuronjának regenerációs képessége a sérülést követően 12 hónapig is fennáll. 

Mint látható, bár a perifériás idegrendszerben az axon regeneráció lehetséges, több tényező is szerepet játszik 

abban, hogy idegsérülést követően a funkció visszatérése gyakran csak részleges: 

axonsérülést követően a neuron retrográd módon sérülhet, és elhalhat, csökkentve a regenerációra képes axonok 

számát 

gyakran az idegsérülés olyan fokú, pl. jelentős a rés az idegvégek között, ami nem teszi lehetővé az újbóli 

beidegzést 

a regenerálódó axonok specificitása csekély, a célszerveket gyakran más funkciójú idegrostok érik el, ami 

következményeit tekintve szintén axonveszteséget jelent. 

2.3. 3. Regeneráció a központi idegrendszerben 

Bár a központi idegrendszer pályáit alkotó neuronok és azok axonjai nem különböznek lényegesen a perifériás 

idegeket alkotó elemektől, sőt azok sejttestjei is döntően a központi idegrendszer részét képezik az agyban és a 

gerincvelőben, az axon regeneráció lehetőségei erősen korlátozottak a perifériás idegekben futó axonok 

csaknem teljes regenerációjához képest. Már a század elején Ramón y Cajal felvetette, hogy a különbségek 

inkább környezeti hatások, mintsem a neuronok intrinsic tulajdonságainak számlájára írhatók. A környezeti 

faktorok szerepét jól reprezentálja a gerincvelői érzőganglion axonjainak sérülése. Az érzőganglionban 

pseudounipoláris neuronok vannak, minden sejttesthez két axon tartozik, egyik a szisztémás receptorok felől 

szállítja az ingerületet a sejttest felé, a másik a sejttesttől a gerincvelőben elhelyezkedő átkapcsoló hely felé. 

Míg az előbbi a perifériás idegben az utóbbi a központi idegrendszerben halad. Az axonok kísérletes sértését 

követően a perifériás axon regenerálódik, míg a centrális nem, bár ugyanahhoz a neuronhoz tartoznak. 

Amennyiben a környezeti gátló tényezőket kiküszöbölik, például perifériás ideg graftot helyeznek a 

gerincvelőbe, azon keresztül axon regenerációt lehet észlelni, akárcsak Schwann sejtekből álló implantátumon 

keresztül, bár, mind a regenerálódó axonok száma, mind az áthidalt távolság is kicsi. 
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Axonsérülést követően a központi idegrendszerben is lezajlik az idegrost disztális szakaszának Waller-féle 

degenerációja, hasonlóan, mint a perifériás idegben. A sérülésnek nem kell szükségszerűen az idegrost 

szakadásának lenni, diffúz axonlézióban, a koponyasérülés egy fajtájában kimutatták, hogy az axont ért 

nyíróerők hatására az axolemma permeabilitása a sérülés helyén megváltozik, jelentős nátrium és kálcium 

beáramlás történik. A megemelkedett intraaxonális kálcium koncentráció aktiválta proteázok felelősek a 

sérüléstől disztális axonszakasz lebontásáért. Az axon folytonosságának megszakadása után a proximális 

axonvégen jellegzetes képződmény, az axon végbunkó alakul ki, mivel a sejttest felőli anterográd transzport 

tovább folyik és így az axonvég megduzzad. A központi idegrendszerben az oligodendrocyták lebomló 

myelinjének az eltávolítása jóval lassabban történik, mint a perifériás idegekben. Míg az utóbbiban a folyamat 

hetek alatt lezajlik, a központi idegrendszerben ez hónapokat vehet igénybe. A sérülés helyén az aktiválódott 

microgliasejtek elkezdik phagocytálni a myelint, de phagocyta aktivitásuk nem elégséges annak hatékony 

eltávolítására és így a myelinben található axon növekedést gátló faktorok a helyszínen maradnak. Az 

oligodendrocyták nem mennek át hasonló változásokon, mint a Schwann sejtek, nem történik meg a 

dedifferenciálódás az axonnövekedést serkentő irányba. Szemben a sérülést követő macrophág infiltrációval a 

perifériás idegben, mely jelentős mértékben felelős a myelin phagocytosisáért, a központi idegrendszerbe jóval 

kevesebb macrophag jut be a vérből, ami a lebomló myelin eltávolítását tovább csökkenti. Így a myelin 

maradványok hosszú ideig a fehérállomány pályáin belül maradnak, közvetlen axon növekedést gátló 

hatásuknak kitéve a sérült neuront. A macrophágoknak, és a sérülést követő immunválasznak a szerepe nem 

ellentmondás mentes, mivel az aktiválódásuk során termelődő cytokinek és toxinok a környező szövetek 

másodlagos károsodását is okozzák. Ugyanakkor az axonregenerációt támogató szerepük kétségtelen. 

A myelin maradványok hatására astrocyta proliferáció is megindul, ami tovább rontja a regeneráció esélyeit. Az 

astrocyták normálisan a neuron és az axon táplálásában, a metabolikus végtermékek, ingerületátvivő anyagok 

eltávolításában, a vér-agy gát képzésében, így a központi idegrendszeri extracelluláris tér összetételének szigorú 

szabályozásában vesznek részt. A sérülést követő proliferációjuk viszont gliaheg képződéséhez vezet. Ez 

egyrészt jótékony hatású a sérülés helyének izolálása, a lokális gyulladásos folyamatok és sejtdegeneráció 

területének minimalizálása által, másrészt viszont, fizikai korlát az axonnövekedés előtt és további, növekedést 

gátló anyagokat tartalmaz. Ezek között az axonnövekedést korlátozó anyagok között a legjelentősebbek a 

chondroitin szulfát proteoglikánok (CSPGs), melyeket a sérülést követően aktiválódott astrocyták termelnek. A 

gliaheg növekedést korlátozó hatását legnagyobb mértékben ezek a gátló molekulák okozzák. Ez a két jelentős 

csoportja létezik a központi idegrendszeri regenerációt gátló molekuláknak, a myelin eredetű gátlóanyagok 

(myelin-associated inhibitors (MAI)) és a chondroitin szulfat proteoglycanok. Hatásaik gátlásával a központi 

idegrendszerben is lehet a regenerációt némileg serkenteni. 

2.3.1. 3.1. Myelin eredetű gátló anyagok 

Ezek az oligeodendrocyták által termelt fehérjék, melyek a myelin részét képezik. Legjelentősebb képviselőik a 

Nogo, MAG (myelin-associated glycoprotein és az Omgp(oligodendrocyte myelin glycoprotein). A Schwann 

sejtek által létrehozott myelinben nincsenek MAI fehérjék, kivéve a MAG-ot, de ez is sokkal gyorsabban 

eltávolításra kerül, mint a központi idegrendszerben. 

Nogo–A, az egyik legjobban jellemzett myelin eredetű gátló fehérje. Csak a központi idegrendszerben, az 

oligodendrocytákon előforduló membránfehérje. Kísérleti állatokban gerincvelősérülést követően a Nogo-A gén 

deléciója, vagy az ellene termelt antitestekkel való kezelés a gerincvelői pályák axonjainak növekedését 

eredményezi, funkcionális regeneráció mellett. A fehérje az idegsejt és axonmembránon található Nogo-66 

receptor 1 (NgR1)-gyel reagálva az axon növekedést korlátozza. 

A MAG a myelin másik fontos gátló fehérjéje, több neuron receptorral lép kapcsolatba, köztük az NgR1-gyel is. 

Bár in vitro kísérletekben a MAG gátlása fokozta a neurit növekedést, géndeléciója kísérleti állatokban nem 

fokozta a növekedést, valószínűleg növekedést gátló hatása kisebb, mint pl. a Nogo-A-é. 

Az OMgp is az NgR1 receptoron keresztül hat, amit szintén in vitro kísérletekben igazoltak. 

Mindhárom myelin eredetű gátló fehérje a neuronális NgR1 receptorhoz való kötődése által fejti ki hatását, mely 

lehetőséget teremthet a többféle gátló molekula hatásának egyidejű befolyásolására. Kísérletesen mind az NGR1 

receptor géndeléciójával, mind az NGR1 receptor kompetitív agonistáival, melyek kötődnek a receptorhoz, de 

nem aktiválják azt, gerincvelői axonok regenerációját tudták serkenteni, ami egyidejűleg részleges funkció 

visszatérést is eredményezett. 

2.3.2. 3.2. Chondroitin szulfát proteoglikánok 
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A sérülés helyén keletkező reaktív astrocyták által létrehozott gliaheg regenerációt gátló hatásáért főleg a 

CSPG-ok tehetők felelőssé. Ezek egy központi fehérjéből és hozzá kapcsolódó glycosaminoglykán 

oldalláncokból állnak. Gátló hatásukat szintén neuronális receptorokon keresztül fejtik ki, melyek intracelluláris 

jeltáviteli útjai részben közösek a myelin okozta gátláséval. Egy bakteriális enzim, a chondroitinase ABC a 

glycosaminoglykán oldalláncokat hasítani képes, az enzimmel való kezelés mind in vitro, mind in vivo 

kísérletekben növeli az axonregeneráció mértékét kísérletes gerincvelő léziót követően és a motoros és érző 

működések részleges visszatérését eredményezi. 

A kétfajta, myelin- és gliaheg eredetű, gátlás relatív szerepe az axon-regenerációra nem tisztázott, valószínűleg 

mindkettő jelentős szerepet játszik benne. Fontos különbség a kettő jellegében, hogy amíg a myelin eredetű 

gátlóanyagok állandóan jelen vannak, traumát követően sem nő a mennyiségük, addig a CSPG-ok mennyisége a 

sérülést követően emelkedik meg jelentősen. 

2.3.3. 3.3. Növekedést gátló jelátviteli utak 

Az axon növekedés központi idegrendszeri gátlásáért felelős számos molekula és receptoraik részben közös 

intracelluláris jelátviteli utakat használnak. Ezek feltárása és befolyásolása lehetőséget teremthet az axon 

regeneráció gátlásának hatékonyabb csökkentésére, mintha külön-külön az egyes gátló faktorokat blokkolnánk. 

Az egyik legismertebb jelátviteli út az RhoA és effektora, az RhoA–associated kinase (ROCK) aktiválása. A 

myelin eredetű gátló fehérjék RhoA és ROCK aktivációt okoznak, ami a sérült axon cytoskeletonjának 

stabilizálódásához és az axonvég növekedésének a gátlásához vezet. Igazolva, hogy a CSPG-ok hatása is 

részben RhoA/ROCK aktiválódáson keresztül érvényesül, az RhoA/ROCK útvonal gátlása semlegesíteni képes 

a CSPG-ok negatív hatását az axon növekedésre. Hasonlóan közös pont mind a myelin, mind a CSPG-ok 

jelátviteli útjában a protein kinase C (PKC) aktiválódása, vagy az axonvég lokális, intracelluláris kálcium 

koncentrációjának emelkedése. 

2.3.4. 3.4. A neuron axonsérülésre adott válasza 

Az axonnövekedést gátló molekulákon kívül azonban magának a neuronnak a sérülésre adott eltérő válasza is 

oka az axonregeneráció elégtelenségének. Míg sérülést követően a perifériás idegrendszerben, a sejttestben a 

génexpresszió megváltozik, regenerációval kapcsolatos gének átírása kezdődik meg, a központi idegrendszerben 

az axon sérülése hasonló választ nem, vagy csak jóval kisebb mértékben vált ki. 

A magyarázat az lehet, hogy a központi idegrendszerben az axonokból számos collaterális axon ágazik le, 

melyek disztálisabb sérülést követően továbbra is kapcsolatban maradnak a célsejtjükkel és ez meggátolja az 

idegsejt jelátviteli módból növekedési módba való váltását. Súlyosabb axonsérülés és főleg a sejttesthez közeli, 

proximális sérülések azonban a központi idegrendszerben is a neuron retrográd elhalását okozzák. Ennek egyik 

fő kiváltó oka a megemelkedett intracelluláris kálcium koncentráció okozta mitokondriális károsodás, mely, ha 

elég nagymértékű, akkor a sejt nekrózisához, de enyhébb esetben is proapoptotikus faktorok, mint pl. az 

apoptosis indukáló faktor, cytochrom-c, caspase–ok felszabadulásához és a sejt apoptosisához vezethet. 

Jellegzetes példa az axonsérülést követő retrográd sejtválasz különbözőségére a perifériás és központi 

idegrendszerben, a gerincvelői ideg hátsó gyöki érzőganglionjában található neuronok reakciója. A perifériás 

axon sértése a növekedést serkentő gének nagyfokú átírását váltja ki, míg a centrális axon sértése jóval kisebb 

mértékű választ indukál ugyanabban a sejtben és a centrális axon nem fog regenerálódni. Hogy a központi 

idegrendszer gátlóanyagokkal telített környezete mellett a neuron megfelelő, növekedést támogató aktiválódása 

is szükséges a regenerációhoz, jól demonstrálja, hogy amennyiben az előbb említett bipoláris neuronok centrális 

axonjának sértése előtt pár nappal a perifériás axont elvágják, ami a neuronban a regenerációhoz szükséges 

gének átírását megindítja, a centrális axon regenerációja is megtörténik (kondicionáló sértés). 

A perifériás axon sértését követően a sejt ciklikus adenozin monofoszfát (cAMP) tartalma megemelkedik, 

részben ez tehető felelőssé a neuron állapotváltozásáért. Az intracelluláris cAMP koncentráció mesterséges 

emelése, mint pl. kívűlről bejuttatott cAMP analóg, vagy a cAMP hydrolízisét csökkentő phosphodiesterase 

gátlóval történő kezelés is serkenti a centrális axon növekedését, még a központi idegrendszer axon-regenerációt 

akadályozó környezetében is. 

2.3.5. 3.5. A perifériás és a központi idegrendszeri regeneráció különbségei 

Összefoglalva, az axonsérülésre adott válasz főbb különbségei a perifériás és a központi idegrendszerben, 

melyek az axonregeneráció merőben eltérő mértékéért felelősek: 
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Bár a sejttesttől elválasztott axonszakasz Waller-féle degenrációja mind a központi, mind a perifériás 

idegrendszerben megtörténik, a perifériás idegekben a myelin maradványainak a macrophagok és Schwann 

sejtek által történő viszonylag gyors phagocytosisa eredményezi, hogy a növekvő axon a myelinben található 

gátló fehérjékkel nem érintkezik. Ez a központi idegrendszerben a microglia és oligodendrocyták által jóval 

lassabban és kevésbé eredményesen megy végbe. 

A perifériás idegben axonsérülést követően, legalábbis pl. gerincvelői motoneuronok esetében, az izom és a 

neuron között minden kapcsolat megszűnik, ami a neuront a szokásos jelátvitelt támogató működési 

állapotból növekedési módba kapcsolja. A központi idegrendszer pályáiban futó axonoknak sok leágazó, 

collaterális axonjuk van, emiatt a neuronnak az axon elvágását követően is jelentős számú funkcionális 

kapcsolata maradhat, ami magyarázhatja a növekedést serkentő gének alacsony expresszióját, a perifériás 

idegrendszerben észlelhetőhöz képest. 

Különbség van a Schwann sejtek és az központi idegrendszeri gliasejtek reakcióiban is. A sérülés hatására a 

Schwann sejtek dedifferenciálódnak, aktiválódnak és egy, az axon növekedését támogató fenotípusos 

átalakuláson mennek át. Az oligodendrociták nem mennek át hasonló átalakuláson, ráadásul a sérülés helyén 

az astrocyták szaporodása és aktiválódása, további, növekedést gátló molekulákat tartalmazó gliaheg 

kialakulását okozza. 

A perifériás idegekben kötőszövetes hüvelyek, az endo-, peri- és epineurium tartalmazzák és vezetik a növekvő 

axonokat, a központi idegrendszerben hasonló vezető struktúra nincs. 3. ábra 

8.9. ábra - 3. ábra 

 

2.4. 4. A központi idegrendszeri regeneráció serkentésének 
lehetőségei 

Az utóbbi időben fény derült a központi idegrendszerben végbemenő axon és neuronregenerációt gátló tényezők 

jelentős számára. A folyamatok jobb megértése lehetőséget teremthet ezek befolyásolására és így a központi 
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idegrendszert ért betegségekből, sérülésekből való felépülés elősegítésére. Bár a legtöbb próbálkozás még csak 

kísérleti fázisban van, pár ígéretesnek tűnő módszer klinikai kipróbálás előtt áll. 

A központi idegrendszeri regenerációhoz több feltételnek kell teljesülni, egyrészt a sérült neuronnak túl kell 

élnie, majd a károsodott axonnak növekedni kell és az eredeti célsejtet elérni. 

2.4.1. 4.1. Sejtpótlás 

A legtöbb központi idegrendszeri sérülést követően mind neuron, mind gliasejt pusztulás bekövetkezik. 

Amennyiben a megmaradt sejtek nem képesek az elvesztett sejtek feladatait pótolni, a sejtpótlás jelentősége 

vitathatatlan. 

sejt transzplantáció: multipotens őssejtek képesek az agyba történő transzplantációt követően a transzplantáció 

helyének megfelelő funkciójú glia, vagy idegsejtté differenciálódni. Sérült gerincvelői szegmentumba 

helyezett embrionális motoneuronok képesek végtagizmok beidegzésére. A beépülés mértékét több tényező 

mellett a károsodott terület megmaradt kapcsolatainak száma nagyban befolyásolja. 

az agy saját sejttermelésének serkentése: Korábban úgy tartották, hogy új idegsejtek a korai postnatalis időszak 

lezártával már nem alakulnak ki. Újabb kutatások igazolták, hogy a felnőtt agy és gerincvelő is tartalmaz 

multipotens, idegi őssejteket, melyek képesek szaporodni és mind glia, mind idegsejtté történő 

differenciálódásuk lehetséges. Az agyban a hippocampus gyrus dentatusában és az oldalkamrák 

subventricularis zónájában találhatók legnagyobb számban, az utóbbiak a bulbus olfactorius sejtpótlásában 

vesznek részt, de traumás agykérgi kontúzióban a sérülés helyére történő migrációjukat is kimutatták. 

Ezenkívűl adatok vannak sérülést követően a neocortexben elszórtan található látens idegi őssejtek 

aktiválódására is. Az endogén sejtpótlás mértéke azonban messze alatta marad annak, ami jelentősebb 

sérülésből való felépüléshez elég lenne. A károsodott funkciók visszatértéhez ezenkívűl nem elégséges a 

sejtek számának növelése, ezeknek a központi idegrendszeri hálózatokba való megfelelő beépülése is 

szükséges. 

2.4.2. 4.2. Az idegsejtek regenrációs képességének fokozása 

Az intraneuronális cAMP koncentráció az életkorral csökken, ezzel együtt a neuron regenerációs képessége is. 

Az intracelluláris cAMP szint emelésével lehet fokozni a regenerációs hajlamot. 

A gyenge regenerációs képességet részben magyarázhatja a központi idegrendszer neuronjaiban a neurotroph 

faktorok alacsony szintje, ezeket kívűlről pótolva az axon növekedés ütemét esetleg fokozni lehet. Neurotroph 

faktorokkal történő kezelés hatására a neuron túlélése javul, ezenkívűl támogathatnak más, regenerációt 

támogató kezelést is. 

2.4.3. 4.3. Az axonnövekedés útjában álló akadályok leküzdése 

Miután felfedezték, hogy három fontos myelin eredetű axon növekedést gátló fehérje is az NgR receptoron 

keresztül fejti ki hatását, ez lett a myelin eredetű gátlás elsődleges célpontja. Mind az NgR receptor gátlása, 

mind az NgR gén deléciója segíti az axon növekedést. Az NgR receptor antagonizmuson alapuló szer klinikai 

kipróbálása várható a közeljövőben. 

Egy másik ígéretes célmolekula az NgR receptor gátló hatásának intracelluláris jeltávitelében részt vevő RhoA 

GTPase, ami ezenkívűl a CSPG-ok gátló hatásában is részt vesz. Több gátlószere is axon növekedést 

eredményez kísérleti körülmények között. 

Azonban ahhoz, hogy a sérülést követő funkciókiesést mérsékeljék, a regenerálódó idegelemeknek be kell 

épülniük a központi idegrendszer bonyolult kapcsolatrendszerébe. Feltételezik, hogy a centrális regeneráció 

gátlásának ilyen jelentős mértéke éppen a központi idegrendszer komplexitásának a következménye. Az újonnan 

kialakuló kapcsolatok a már meglévő és jól funkcionáló idegi hálózatok működését veszélyeztethetik. A 

kísérletes körülmények között regenerálódó axonok nem követik az eredeti pályákat, általában szerteágazóak, 

gyakran áttételesen addig nem létező szinaptikus kapcsolatokon keresztül fejtik ki hatásukat. Ennek ellenére 

több kísérletben is sikerült funkcionális javulást elérni, ami biztató lehet a jövőbeni lehetséges klinikai 

alkalmazásokra vonatkozóan. 

Jelenleg a központi idegrendszert ért sérülések hatásainak mérséklésében a központi idegrendszer plaszticitása 

játssza a fő szerepet, amely a központi idegrendszer azon képessége, hogy a meglévő szinaptikus kapcsolatok 
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átrendezésével alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Ennek részét képezi többek között a megmaradt 

axonokból a sérült területbe benövő és a funkciók egy részét pótló axon collaterálisok kialakulása, vagy egyes 

funkciók agykérgi reprezentációjának megváltozása. Az eredmény lehet funkciónyerés, például egy végtag 

mozgásának a javulása, de káros következményekkel is járhat, mint például újonnan kialakuló tünetekkel, mint 

epilepszia, dystonia, hyperaesthesia, spasticitas stb.. A neurorehabilitációs beavatkozások jelentős részének a 

célja éppen a központi idegrendszer plaszticitásának minél jobb kihasználása a kiesett funkciók 

visszanyeréséhez. 

2.4.4. Tesztkérdések 

A perifériás ideget alkotó kötőszövetes burkok belülről kifelé haladva: 

perineurium, endoneurium, epineurium 

endoneurium, perineurium, epineurium 

endoneurium, epineurium, perineurium 

epineurium, perineurium, endoneurium 

A központi idegrendszerben a myelinhüvelyt alkotó sejt: 

Schwann sejt 

oligodenfdrocyta 

A Waller-féle degeneráció helye: 

sérüléstől disztális axonszakasz 

sérüléstől proximális axonsakasz 

Waller féle degeneráció során észlelhető, kivéve: 

Schwann sejetek dedifferenciálódása 

myelin degradációs termékek fagocitózisa 

endoneurális hüvely destrukciója 

makrofág infiltráció 

Axonsértést követően a sej fenotípusában bekövetkező változás iránya: 

növekedést serkentő gének átírása 

jelátvitelt serkentő gének átírása 

A perifériás idegsérülés fokozatai, súlyosság szerint, emelkedő sorendben: 

axonotmesis, neurapraxia, neurotmesis 

neurotmesis, neurapraxia, axonotmesis 

neurapraxia, axonotmesis, neurotmesis 

neurapraxia, neurotmesis, axonotmesis 

Az idegrost elszakad, de az endoneuriális hüvely folytonossága megtartott: 

neurapraxia esetén 

axonotmesis esetén 
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neurotmesis esetén 

Perifériás axon regenerációjának sebessége: 

1mm/ óra 

1mm/ nap 

1mm/ hét 

1mm/ hónap 

Perifériás reinnerváció során funkcióveszteséget okozhat, kivéve: 

a célszerv degenerációja 

keresztbeidegzés 

remyelinizáció 

axonveszteség 

A perifériás és központi idegrendszeri axonregeneráció különbözőségében elsődleges szerepe van: 

környezeti faktorok 

perifériás ás központi idegrendszeri neuronok különbözősége 

Myelin eredetű gátló anyagok, kivéve: 

Nogo-A 

MAG 

OMgp 

CSPGs 

Az NgR receptoron keresztül fejti ki növekedést gátló hatását, kivéve: 

Nogo-A 

MAG 

OMgp 

CSPGs 

A gerincvelői ideg hátsó gyöki érzőganglion pesudounipoláris neuronjának aktiválódása nagyobb fokú: 

perifériás axon sértését követően 

centrális axon sértését követően 

A perifériás idegrendszerben végbemenő regenerációt segíti, kivéve: 

myelin pagocytosisa makrofágok által 

növekedést serkentő gének aktiválódása 

gliaheg kialakulása 

kötőszövetes vezetőstruktúrák jelenléte 
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Az axon növekedést serkenti, kivéve: 

intracelluláris cAMP növelése 

CSPG-ok bontása 

NgR receptor aktiválása 
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3. 8.c. Súlyos koponyasérültek primer ellátása. – Ezer 
Erzsébet, Cséplő Péter, Vámos Zoltán [Szakmai 
lektor: Szentkereszty Zoltán] 

3.1. 1. Általános megfontolások 

A súlyos koponya - és agysérültek száma és halálozási aránya a nemzetközi irodalmi adatok alapján - 

köszönhetően a közlekedési és munkabiztonsági szabályok szigorításának - lassú csökkenést mutat. Ennek 

ellenére a sérültek optimális kezelése, ellátása valamint a megfelelő funkcionális kimenetel biztosítása továbbra 

is nagy kihívás elé állítja az őket kezelő orvos-teamet. Súlyos koponyasérülés leginkább a fiatalabb (45 év alatti) 

illetve az idősebb (70 év feletti) korcsoportot érinti – ez utóbbinál, az egyéb kísérő betegségek miatt – a 

mortalitási ráta is magasabb. Fontos megjegyezni, hogy a sérülés súlyosságát nagymértékben fokozza a gyakran 

tapasztalható alkohol - és drog intoxikáció, valamint a véralvadást befolyásoló szerek (cumarinok, thrombocyta 

aggregációt gátló) használata. 
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A koponyasérültek osztályozása a resuscitaciót követően (legalább 90%-os O2 saturáció, systolés RR>90 

Hgmm) megállapított Glasgow Coma Skála (GCS) alapján történik, mely szerint enyhe koponyasérültnek 

tekintjük, ha a GCS 13-15 közt van, közepesen súlyos, ha a GCS 9-12 közti értéket ad, súlyos koponyasérülés 

diagnosztizálható, ha a GCS 8 vagy az alatti, és a hátterében metabolikus ok és intoxikáció kizárható. 

Amennyiben a koponyasérülés lehetősége felmerül, annak oki szerepét mindaddig feltételezni kell, amíg 

ellenkezője be nem bizonyosodik. 

A koponya és agysérültek kezelésének kimenetelét meghatározza a sérülés pillanatában bekövetkező 

úgynevezett primer (diffúz és/vagy fokális) károsodás és az azt követő szekunder károsodás mértéke. A 

másodlagos károsodások a behatás után percekkel, órákkal (akár napokkal) később létrejövő bonyolult 

kórélettani folyamatok, melyek következtében szabadgyök felszabadulás, lokális acidózis, az érfal 

permeabilitásának fokozódása következményes intracraniális nyomás (ICP) emelkedést, késleltetett idegsejt 

pusztulást hoz létre. Ezen folyamatok hátterében gyakran a baleset következtében kialakuló szisztémás 

változások állhatnak, többek közt hypovolaemia, anaemia, hypotensio, hypoxia, hypo-, vagy hypercapnia, 

hypoglycaemia, hypo-, vagy hypernatraemia, hyperosmolaritás, láz vagy convulsio. Ezen patofiziológiai 

folyamat figyelembe vételével tehát egyértelmű, hogy a súlyos koponya-, és agysérültek kezelése során az egyik 

legfontosabb feladatunk az úgynevezett másodlagos károsodások kialakulásának megakadályozása és kezelése 

az alapvető fiziológiás élettani funkciók biztosításával. 

A betegek kórlefolyásában döntő szerepe van a szakszerű prehospitális (helyszíni ellátás és kórházba szállítás) 

ellátásnak és a korszerű, az ajánlásokat követő és betartó kórházi kezelésnek. Ezen fejezet első része éppen ezért 

a koponyasérültek prehospitális ellátásának sajátosságát tárgyalja, ezt követően pedig részletezésre kerülnek a 

hospitális szakban acutan végzendő legfontosabb terápiás lépések. 

3.2. 2. A neurotraumtatológiai kórképek prehospitális (mentő) 
ellátásának főbb szempontjai 

A súlyos koponya-, illetve agysérülések a vezető halált okozó kórképek közé tartoznak a prehospitális 

időszakban. Másrészt ezen időszak meghatározó a későbbi rokkantság vagy maradandó károsodás 

kialakulásában. A helyszíni ellátás során általában nem különíthetők el a primer károsodás típusai (például az 

agyfelszíni zúzódás, fehérállomány diffúz axonális károsodása vagy akár az érkárosodások). 

3.2.1. 2.1. Helyszíni mentőellátás sajátosságai 

A sérülést súlyosnak minősítjük, illetve triage/diszpoziciós szempontok szerint azonnali ellátást igényelnek a 

következő esetek: 1) nagy erejű ütközés történt, 2) a gépjármű utastere roncsolt/gyűrődött, 3) az utastérben 

elhunyt személy van, 4) kinyíltak a légzsákok és/vagy a gépjárműből kirepült sérült van, 5) gyalogosként 35 

km/h – nál nagyobb sebességgel gázolták vagy a sérült 6) magasból (>3m) esett le 7) betemetődött vagy 

beszorult, 8) a motor az utastérbe préselődött 9) motorkerékpár baleset (bukósisak levétele ABC stabil betegnél 

[1. videó]). Ezen esetekben még akkor is potenciálisan súlyos sérültként kezeljük a beteget, ha rákérdezésre 

érdemi panaszokat nem említ, vagy az első fizikális vizsgálattal kóros eltéréseket nem találunk. A súlyos 

koponyatraumák gyakran társulnak más szerv vagy szervrendszer sérüléséhez (multi- vagy politrauma). A 

koponyatraumás kórképekben a nyaki gerinc sérülésével mindenképpen számolni kell, ezért a betegeket 

potenciális (nyaki) gerincsérültnek is kell tekinteni mindaddig, amíg az ellenkezője képalkotó diagnosztikával 

(CT, MRI) be nem bizonyosodik. 

1. videó. 

 

1. videó. 

Ezen logikát követve az ellátást a beteg feltalálási helyén a nyaki gerinc manuális rögzítésével (MILS = 

manuális in-line stabilizálás [1. kép], [2. videó]) kezdjük, majd, amint lehetséges félmerev nyaki gerincet rögzítő 

gallért [3. videó], pl. Stifnecket® [4. videó] helyezünk fel. A sérült gerinc rögzítését és immobilizálását célszerű 

“long spine boardon” [2. kép] vagy “vacuum matracban” végrehajtani. A sérült neurológiai státuszát a 

nemzetközileg elfogadott Glasgow Coma Scale (GCS) szerint értékeljük, ahol a szem kinyitását (max. 4 pont), a 

verbális feleletet (max. 5 pont) illetve a motoros választ (max. 6 pont) vizsgáljuk. Az (tudat) eszméletzavarok 

első, gyors megítélése az ún. AVPU (A lert – V erbal – P ain – U nresponsive [=éber – felszólításra reagál, 

fájdalomra reagál, fájdalomra nem reagál]) skála szerint végezhető. Azon sérülteknél, akiknek tudata 

hozzáférhető, a panaszok kikérdezése mellett célszerű egy rövid anamnézis felvétele: allergia, szedett 
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gyógyszerek, ismert betegségek, utolsó étkezés, illetve a balesethez vezető események, (SAMPLE rendszer: 

Symptoms, Allergy, Medication, Past medical conditions, Last meal, Events). Az ellátást az ABCDE rendszer 

szerint haladéktalanul meg kell kezdeni, majd az oxigén adását követően a beteg, teljes ruházatát eltávolítjuk, 

megkezdjük a kihűlés elleni védelmet (izolációs takaróval fedjük), [3. kép], monitorokat helyezünk fel 

(vérnyomás, pulzoximetria, szívfrekvencia) [4. kép], perifériás vénát kanülálunk és krisztalloid infúziót indítunk 

el. 

2. videó. 

 

2. videó. 

3. videó. 

 

3. videó. 

4. videó. 

 

4. videó. 

8.10. ábra - 1. ábra 

 

8.11. ábra - 2. ábra 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter08/c08c_anim002.mp4
images/chapter08/c08c_anim003.mp4
images/chapter08/c08c_anim004.mp4


 8. Idegrendszeri sérülések  

 1902  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8.12. ábra - 3. ábra 
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8.13. ábra - 4. ábra 
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3.2.2. 2.2. Neurotraumatológiai kórképek oxiológiai szemlélete és lehetséges 
alternatívái 

Alapvetően két szemlélet ütközik a mentőellátási ajánlásokban: a „stay and play” („maradj és kezeld”), valamint 

a „scoop and run” („fogd és vidd”), utóbbit az International Trauma Life Support (ITLS) és az Advanced 

Trauma Life Support (ATLS) képviseli. A scoop and run tehát a ”minél kevesebb időt tölts a helyszínen a 

vizsgálatokkal/beavatkozásokkal és mihamarabb szállítsd kórházba!” szemléletet követi. Mindezeket azon 

kutatási eredmények támasztják alá, melyekben a mentőegységek hemodinamikailag stabil (ABC-stabil, lsd. 

később), de súlyosan sérült betegekkel a helyszínt rövid időn (10 perc) belül hagyták el, és szállították a 

definitív ellátó intézetbe (CT diagnosztikával is rendelkező trauma centrum, idegsebészeti centrum). Ezen 

eljárást követő mentőegységek betegeinél sokszorosan nagyobb volt a túlélés és kevesebb a maradandó 

rokkantság, mint a helyszínen hosszasan invazív terápiát alkalmazó, ezáltal hosszabb időt töltő 

mentőegységeknek. Ezért a sérüléstől a műtéti ellátásig terjedő időszak ”arany órája” a prehospitális szakban a 

”platina tízpercre” redukálódott. Ez az az idő, mely alatt egy súlyosan sérült beteg elsődleges állapotfelmérését, 

valamint, a közvetlen életveszéllyel járó állapotok ellátását el kell végezni, és el kell indulni a kárhelyről. 

Számos ország mentőegységei (pl. angolszász területen, Egyesült Államok mentőegységei) középfokú 

egészségügyi végzettséggel sikeresen alkalmazzák az említett ITLS szekvenciát és irányelveket. 

Magyarországon a mentőorvosi képesítéssel rendelkező szakemberek kompetenciájuknak megfelelően, ajánlás 

szintjén választhatják a ”stay and play” vagy a ”scoop and run” protokollokat, a beteg aktuális állapotának és 

ellátási igényeinek betartásával. A többsérültes balesetekben/kárhelyeken 

[http://www.youtube.com/watch?v=Hu_TCBVyaGE] a mentőerők kárhely parancsnoka a mentési művelet 

vezetője. Ő ítéli meg a helyszín biztonságát, engedélyezi a mentési művelet megkezdését és felfüggesztését. 

Kiérkezéskor, első ellátóként, képet kap a baleseti mechanizmusról, mely a későbbi mentőellátás menetét 

alakítja. A betegről alkotott általános benyomást követően megkezdődhet az előzőekben említett gyors 

betegvizsgálat, melyben az akut életveszély jeleit kutatjuk az ABCDE séma szerint: 

A: airway – légút + nyaki gerinc rögzítéssel (spine board és félmerev gallér) [3. videó] B: breathing- légzés+ 

oxigén, sz.e. lélegeztetés ”látom, hallom, érzem, miközben egyik kezem a mellkasfalon fekszik”, C: circulation- 

keringés és vérzéskontroll, D: disability- neurológia, E: environment /események (környezet) 
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3.2.3. 2.3. A helyszíni és a szállítás alatti ellátás szempontjai (oxigén terápia, 
lélegeztetés, folyadékterápia) 

Az akut ellátás követelményrendszere a szabad légutak fenntartása és védelme, emellett az adekvát 

oxigenizáció, ventilláció, a keringő vérvolumen és vérnyomás (artériás középnyomás) biztosítása, mely alapját 

képezi az optimális agyszöveti perfúziónak és oxigenizációnak. Azon helyszíni beavatkozások, amelyek a fenti 

célokat veszélyeztetik, kerülendők. Például kritikusan súlyos következményekkel járhat szedatívumok adása 

emeltszintű légútbiztosítás (endotrachealis intubáció) nélkül, illetve vízhajtó kezelés exsiccált/hypovolaemiás 

betegeknél. 

Pozicionálás: A sérülteket teljes hosszukban mereven rögzíteni kell ún. long spine boardon vagy vacuum 

matracban. 

Oxigén-terápia: A magas áramlású oxigén nem-visszalégző maszkon keresztül történő adagolásának 

alapvetően csökkent haemoglobin szaturáció mellett van értelme. Bizonyítottan nagyobb a túlélés azon 

esetekben, ahol SpO2 > 90%. Emiatt a szakmai protokollok a respirációs terápiában ezt az értéket adták meg 

minimálisan elérendő célként. 

Légútbiztosítás: Súlyos koponyatraumáknál irányelvként elfogadható, hogy GCS≤8 súlyosságú kóma esetén 

(illetve GCS-ben legjobb motoros válasz Glasgow Motor Score≤4, tehát elhárítás, vagy annál rosszabb motor 

válasz meglétekor) endotrachealis intubáció szükséges (lehetőség szerint ún. rapid sequence indukcióban (RSI)). 

Ezen felül emelt szintű légútbiztosítás célszerű olyan állapotokban is, ahol a légút elzáródott vagy 

veszélyeztetett, és ezáltal a kellő oxigenizáció nem tartható fent (pl. súlyos maxillofaciális sérült, aspiráció 

veszélye), vagy fenyegető obstrukció esetén (nyaki haematoma, gége vagy trachea sérülés, stridor). 

Amennyiben a betegnél eszközös légútbiztosítás történt, gépi légzéstámogatást szükséges alkalmazni. A 

lélegeztetőgép beállításait mindig a beteg mért paraméterei és sérülései alapján határozzák meg. 1,0 FiO2 csak 

egyéb módon nem uralható oxigenizációs probléma esetén javasolható, FiO2 ≤ 0,6 ajánlott az oxidative stressz, 

atelectasia roncsoló hatása okán. Mérni kell a kilégzett CO2-t (EtCO2: 35-45 Hgmm körüli érték a megfelelő), 

preventív célból a hyperventilláció kerülendő. 

Vénabiztosítás: Azon kórképekben, ahol a sokk vagy pre-sokk klinikai tünetei jelentkeznek, minimum 2 db 

(lehetőség szerint zöld színű) perifériás vénás út biztosítandó. Amennyiben perfériás véna kanülálás 

nehézségekbe ütközik (pl. 3x-i illetve 90 másodpercnél hosszabb próbálkozás), akkor az intraossealis (IO) 

technika alkalmazása javasolt. Centrális vénás (CV) kanülálás csak az előzőek sikertelensége, vagy IO 

technikák tárgyi feltételei hiánya esetén mérlegelendő. 

Folyadékterápia: Statisztikai adatok alapján szignifikánsan csökken a mortalitás és morbiditás azon 

sérülteknél, ahol a szisztolés vérnyomás 90 Hgmm (hypotoniás) felett volt. Amennyiben ezen határérték 

elérhető, vénafenntartó cseppszámmal krisztalloid infúzió választandó. Minden hypotenzív sérültnek azonnal 

folyadék resuscitatiot kell kezdeni (fluid challange), melegített krisztalloid oldatokkal. A kolloid pótlás előnye 

nem bizonyított. 

Terápiás lépések emelkedett intracraniális nyomás esetén: Ozmoterápia és hyperventilláció alkalmazása a 

helyszíni ellátás során csak az agyi beékelődés jeleinek (anisocoria, differencia > 1mm, areaktív pupilla, 

decerebrációs tónusfokozódás, vagy a GCS értéke a kiinduláshoz képest 2-vel csökkent) észlelése esetén 

javasolt, preventív célból való alkalmazása - az esetlegesen kialakuló mellékhatások miatt – semmiképp nem 

javasolt. 

Ozmoterápia (részletezve lsd. később) csak stabil keringésű, normovolaemiás beteg esetén alkalmazható. A 

mannisol adása rutinszerűen tehát nem ajánlott a prehospitális szakban, csak igazolt és klinikai jelekkel 

alátámasztott intracraniális herniáció esetén 0,25-1g/tskg dózisban, 15-20 perc alatt beadva. A mannisol helyett 

egyre nagyobb teret hódít – kedvező hatása miatt – hypertoniás sóoldat (3,5 %-től 7,5 %-ig) használata. 

Hyperventilláció a képalkotóval történő diagnózis felállítása vagy megerősítése előtt csak rapid neurológiai 

progresszió (beékelődés jelei esetén), legfeljebb 30 Hgmm etCO2 értékig alkalmazható vazokonstrikció és 

kompenzált respiratórikus alkalózis kialakulása miatt. 

3.2.4. 2.4. Mobilizálás és transzport 

A sérülteket (postresuscitációs – magas kockázatú – GCS ≤ 12, a lehetető legrövidebb úton a legcsekélyebb 

időveszteséggel kell a definitív ellátást biztosító (képalkotó diagnosztikai eszközök és 
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idegsebész/neurotraumatológiai beavatkozásban jártas balesetsebész elérhetősége 24 órán át biztosított) 

célintézetbe szállítani. Magas kockázatú, sürgős ellátást igénylő sérültnek tekinthető a beteg, ha 1) tudatzavar 

jelenléte vagy annak progressziója (GCS≤12), 2) neurológiai kórjelek alakultak ki (anisocoria aluszékony vagy 

soporosus betegnél, végtag gyengeség, görcs) 3) penetráló/impressziós koponyasérülés 4) a baleset 

körülményeiből következtethetünk a koponyasérülésre 

A transzport során minimalizálnunk kell az ún. szállítási traumát. A szállítási trauma alatt a szállítás során 

bekövetkező intracraniális volumenterhelést/csökkenést értünk annak függvényében, hogy lassulás vagy 

gyorsulás következik be a mobilizálás során. Éppen ezért minden súlyos koponyatraumás beteget lassan, 

folyamatosan, egyenletesen, megkülönböztető jelzéssel célszerű szállítani, több paraméteres monitorizálás 

(pulzus, vérnyomás, szaturáció, EKG, EtCO2) biztosításával. 

3.3. 3. A neurotraumatatológiai kórképek hospitális (kórházi) 
ellátásának főbb szempontjai 

A kórházba szállított súlyos koponyasérült további gyógykezelése tulajdonképpen folytatása a helyszíni 

ellátásnak kiegészítve a sebészi és intenzív ellátással. Nagyon fontos, hogy az ellátás sikere érdekében szoros 

munkakapcsolat alakuljon ki az idegsebész/neurotraumatológus és az intenzív-aneszteziológus orvos közt. A 

súlyos koponya - és agysérültek kezelése feltétlenül intenzív osztályos (speciális neuro-intenzív osztály 

lehetősége a legkedvezőbb) hátteret igényel. 

Jelen fejezetben a legfontosabb vizsgálatok megemlítése után először részletezésre kerülnek a koponyasérültek 

kezelése szempontjából lényeges és speciális intenzív terápiás szempontok, hangsúlyt fektetve a lélegeztetésre, 

keringés-és folyadékháztartásra, a különböző általános- és neuromonitorozási lehetőségekre, valamint az 

ozmoterápia jelentőségére, problémakörére. Ezt követően a leggyakoribb akut 

idegsebészeti/neurotraumatológiai beavatkozások, műtétek megemlítése után az utolsó fejezet a súlyos koponya 

- és agysérültek kezelése szempontjából hasznos terápiás lépéseket foglalja össze. 

3.3.1. 3.1. Betegvizsgálatok 

A sérült érkezését követően - mivel auto-anamnaesisre nincs lehetőség – mindenképp információt kell 

szereznünk az őt elsődlegesen ellátó személytől a sérülés körülményeire és a helyszínen tapasztalt neurológiai 

állapotra vonatkozóan. Az adatokat feltétlen dokumentálni kell. 

A betegek fizikális vizsgálatának a neurológiai vizsgálat mellett az esetleges társsérülések kizárására is 

irányulnia kell. A pupillák állapota diagnosztikus és egyben prognosztikai értékű a koponyasérülés kimenetelére 

vonatkozóan. Az anisocoria eszméletlen betegen vagy a kétoldali tág, areaktív pupilla mindenképp súlyos 

intracraniális állapotra utal. 

A rutin laborvizsgálat (vérkép, ionok, alvadási status, máj - és vesefunkció) mellett a vércsoport meghatározása 

és a vérkeresés az akut műtét gyakorisága miatt szükség. Az egyre szélesebb körben alkalmazott thrombocyta 

aggregációt gátló gyógyszert szedő betegek esetén - az adekvát terápia bevezetése érdekében - a sürgős 

beavatkozások előtt szükség lehet thrombocyta funkciós vizsgálatok elvégzésére is. 

A beteg vitális paramétereinek normalizálása után, a betegtranszportra vonatkozó szabályok betartása mellett 

kerülhet sor a képalkotó vizsgálatokra. Magas kockázatú sérült esetén a koponya CT vizsgálatot a nyaki gerinc 

felvételével mindig ki kell egészíteni. Koponya röntgen vizsgálatot csak és kizárólag abban az esetben 

végezzünk, ha nincs elérhető közelségben CT készülék és a beteg állapota nem teszi lehetővé a szállítást a 

legközelebbi CT diagnosztikát nyújtani tudó intézetbe. Amennyiben a baleset jellege - mechanizmusa, és a 

sérült állapota más szervek érintettségét is felveti, mellkas, has, kismedence kiegészítő vizsgálatnak (CT, vagy 

szükség esetén ultrahang) is meg kell történni. A súlyos, életet veszélyeztető vérzés fennállása esetén annak 

ellátása (pl műtét) prioritást élvez 

3.3.2. 3.2. Speciális kezelési elvek súlyos koponyasérülés esetén 

A súlyos koponyasérültek monitorozása és kezelése során a legfontosabb feladatunk a másodlagos károsodások 

megelőzése, időben történő észlelése, illetve kezelése azzal a céllal, hogy biztosítsuk az agy számára a 

megfelelő vérátáramlást (CBF), perfúziós nyomást (CPP) és az agyszöveti oxigenizációt (PbrO2). A korszerű 

terápia alapját az ICP/CPP vezérelt kezelés adja, aminek biztosításához a koponyaűri nyomás monitorozása és 

az artériás vérnyomás invazív mérése elengedhetetlen. 
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Ezen célkitűzés elérése a következők szerint történek. 

3.3.2.1. 3.2.1. Az agyi volumen csökkentése 

3.3.2.1.1. 3.2.1.1. Vénás elfolyás javítása 

3.2.1.1.1. Test és fejhelyzet: Az ágy fejvégének 15-30 fokkal való emelésével – ezáltal a koponya a jobb pitvar 

szintje fölé kerül – az agyi vénás vér és liquor kiáramlás fokozódik, csökkentve így az intracraniális nyomást. Ez 

a pozíció azonban hypovolaemia esetén az agyi vérkeringés romlása következtében fokozhatja az ischaemia 

kialakulásának lehetőségét. 

Figyeljünk arra is, hogy a különböző beavatkozások során (centrális véna punkció, percutan tracheostomia 

készítés) kerüljük a fej kifejezett elfordítását és reklinációját a vénás elfolyás akadályoztatásának és a carotisok 

komprimálásának elkerüléséhez. 

3.2.1.1.2. Intratoracalis és intraabdominális nyomáscsökkentés: A mellüregi és hasüregi nyomás (pl. 

köhögés, erőlködés) emelkedése szintén kedvezőtlenül hat az agyi vénás vér és liquor szabad eláramlására. A 

beteg megfelelő altatása, szedálása mindenképp szükséges, s megfontolandó a különböző beavatkozásokhoz (pl. 

szállítás, trachea szívás, tracheostomia készítés) az izomrelaxáns használata is. 

3.3.2.1.2. 3.2.1.2. Intubálás, oxygenizáció, lélegeztetés 

Számos klinikai tanulmány egyértelműen bizonyítja, hogy a súlyos, izolált koponyasérültek kimenetele és a 

beteg vérgáz paramétereinek értéke között szoros összefüggés van. A kezelés megfelelő kormányzása érdekében 

a sérültet minden olyan esetben intubálni és lélegeztetni kell, amikor 

a GCS ≤ 8 

spontán hypo- (PaCO2 > 46Hgmm), hyperventilláció (PaCO2 < 26Hgmm) áll fenn vagy a légzés szabálytalan 

hypoxia (PaO2 <60 Hgmm, O2 szaturáció < 92-94%) észlelhető 

lélegeztetést igénylő társsérülés mutatható ki 

convulsió lép fel, 

aspiráció veszély / légúti leszívás 

A balesetet szenvedett minden esetben teltgyomrúnak tekintendő, így az intubálás ennek megfelelően (RSI + 

Sellick-manőver) kell, hogy történjen. Mivel minden koponyasérült potenciálisan nyaki gerincsérültnek 

tekintendő mindaddig, amíg a képi diagnosztika az ellenkezőjét nem bizonyítja, az intubálás során a fej és nyak 

immobilizációját mindenképp biztosítani kell. Javasolt, hogy a légút biztosítását olyan személy végezze, aki 

abban járatos, lehetőség szerint az immobilizációt biztosító segítő igénybe vételével. Az intubáláshoz használt 

gyógyszerek (narkotikum, fájdalomcsillapító, izomrelaxáns) dózisának kiszámításakor gondoljunk arra, hogy az 

akut szakban a koponyasérült keringése (hypovolaemia lehet a háttérben) nagyon instabil, így a megfelelő 

szedáció eléréséig az adagolás inkább frakcionáltan történjen. Kerüljük a hypotónia kialakulását! 

A lélegeztetés folyamán monitorozott paraméterek közül a súlyos koponyasérültek morbiditásában nagy 

szerepet játszik az oxygenizáció és a széndioxid értéke. 

Oxygenizáció: Prospektív és retrospektív adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a helyszínen és a kórházi 

kezelés alatt kialakult súlyos hypoxia egyértelműen növeli a mortalitási és morbiditási rátát. Így fontos feladat 

annak megelőzése és a fennálló hypoxia (PaO2 90-100Hgmm, O2sat: >90%) kezelése. 

Széndioxid: A jó oxygenizáció biztosítása mellett a széndioxid szint szoros kontrollja is fontos alapköve a jó 

kimenetel biztosításának. Cél a 35-40 Hgmm paCO2 szint elérése. A hypocapnia okozta cerebrális 

vasoconstrikció megelőzés végett kerüljük a hyperventillációt. 

Hyperventilláció kérdése: 

Profilaktikus hyperventilláció (<30 Hgmm) nem javasolt. A sérülést követő első 24 órában különösen veszélyes 

az agyi vérátáramlás kritikus értékre való csökkenése miatt 
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Amennyiben mégis hyperventilláció válik szükségessé (pl. beékelődés tünete esetén), az csak átmenetileg 

alkalmazható. Ebben az esetben az agyi oxygenizáció (PbrO2, jugularis vénás oxigén saturáció) és véráramlás 

(TCD) mérése hasznos lehet. 

3.3.2.1.3. 3.2.1.3. Vérnyomás, cerebrális perfúziós nyomás (CPP) 

A súlyos koponya-agysérültek kezelése során további alapvető feladatunk a megfelelő (~60-70 Hgmm) agyi 

perfúziós nyomás biztosítása úgy, hogy az intracerebrális nyomást 20 Hgmm alatt tartsuk. E két paraméter és a 

MAP ismert összefüggése (CPP=MAP-ICP) alapján a kezelésnek így a megfelelő vérnyomás és intracraniális 

nyomás biztosítására kell irányulnia. Irodalmi adatok utalnak arra, hogy a súlyos hypotensio (90 Hgmm alatti 

artériás vérnyomás), akár már az egyszeri csökkenés is, szignifikánsan növeli a betegek morbiditási és 

mortalitási rátáját. 

Neurotraumatológiai sérültek esetén gyakran találkozunk alacsony vérnyomással. Mivel a 90 Hgmm alatti 

szisztolés vérnyomásérték mindenképp rossz prognózist jelent, tegyünk meg mindent ennek elkerülés, illetve 

kezelése érdekében. Célunk a normotenzió (az első órákban 90 Hgmm feletti szisztolés vérnyomás, az első 

napokban 85-90 Hgmm artériás középnyomás) és normovolaemia biztosítása! 

Az alacsony vérnyomás oka gyakran a sérülés során elszenvedett vérvesztés, folyadékhiány. Az irodalmi adatok 

alapján az elsődleges ellátás során adott kis mennyiségű hipertóniás (”small volume resustitation”) oldat – 

különösen koponyasérülés esetén – úgy tűnik, hogy növeli a túlélés esélyét. Folyadékpótlásként az akut szakban 

izotóniás infúziót kell adni. Folyadék megszorítás (régi tévhit, hogy koponyasérülés esetén a beteget „száraz” 

oldalon kell tartani) a CPP csökkenésének veszélye miatt semmiképp sem javasolt. Amennyiben a vérnyomás 

továbbra is alacsony és anémia (Hgb<100g/l, Htc<30%) észlelhető, transzfúzió adása indokolt. Multi- vagy 

politrauma esetén, perzisztáló alacsony vérnyomás észlelésekor -annak kizárásáig - mindig vérzéses eredetet 

kell feltételezni. 

Katekolaminok adása indokolt lehet, ha a 70 Hgmm körüli CPP-t folyadék adást követően, euvolaemia elérése 

után sem tudjuk biztosítani. Az 50 Hgmm alatti CPP kerülendő. Az intakt autoregulációval bíró betegek viszont 

magasabb CPP értéket is tolerálnak. Kiegészítő agyi monitorozási lehetőségek – agyi vérátáramlás (CBF: 

cerebral blood flow), agyszöveti O2 tensio, microdialysis – elősegítik a megfelelő CPP kezelést. 

3.3.2.1.4. 3.2.1.4. Metabolizmus csökkentése 

3.2.1.4.1. Barbiturát kóma: A barbiturát agyödéma csökkentő hatása már az 1930-as évek óta ismert. 

Hatásának alapját az adja, hogy (a barbiturát kóma) csökkenti az agyi (oxygen)metabolikus rátát (CMRO2), 

aminek következtében az agy átlag nyugalmi O2 felhasználása 3,71 ml/100g agyszövet/percről 2,1 ml/100g 

agyszövet/percre változik. Ennek hátterében a GABA aktivitást befolyásolva, szinaptikus transzmisszió 

csökkenés áll. Másrészt vasoconstrictor hatása miatt nő az agyi vascularis rezisztencia, ami következményes 

agyi vérátáramlás (CBF) és ICP csökkenést eredményez. 

Az agyi anyagcserére kifejtett protektív hatása miatt alkalmazása indokolt lehet, ha 1) az egyéb ICP csökkentő 

eljárások nem segítettek, 2) nincs sebészileg kezelhető elváltozás vagy 3) decompressív craniectomiát követően 

is tartósan magas az agynyomás. Profilaktikusan, ICP csökkentése céljából adása nem javasolt 

Alkalmazása és monitorozása: 

Tiopentál esetén a telítő dózis 3mg/ tskg, ezt követően 10-20 mg/kg, 1 órán át, majd a fenntartó adagolás 2-5 

mg/ttkg/h. Profilaktikus adagolás nem javasolt. 

A barbiturát nagy dózisban való adása során a „kóma” mélységét legbiztonságosabban a szérum szint (6-8.5 

mg/dl) ellenőrzésével, valamint az agyi tevékenység elektrofiziológiai monitorozásával (pl. Bispectral 

index[BIS], EEG: burst supression megítélésé céljából) vizsgálhatjuk. 

Az ismert kardiodepresszív (vérnyomásesés) hatása miatt a keringéstámogatás (inotrop-vazopresszor 

alkalmazása) gyakran indokolttá válhat, ezért az invazív haemodinamikai monitorozás (pl. PICCO) 

lehetősége felmerült. 

3.2.1.4.2. Testhőmérséklet. A hypothermiát - metabolikus folyamatok sebességének csökkentő hatása miatt - az 

orvostudomány számos területe „kihasználja”. Ma már egyértelműen elfogadott és javasolt az újraélesztett 

betegek hűtése kezelésük első napjaiban. A láz és az intracraniális nyomás emelkedése közti összefüggés szintén 

ismert jelenség. Az enyhe és közepes (32-35°C) hypothermia a biokémiai kaszkádok gátlása révén csökkentheti 
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ugyan a szekunder károsodások kialakulásának lehetőségét, még sincs egyértelmű ajánlás alkalmazására, illetve 

annak módjára 

Számos tanulmány vizsgálja, hogy koponyasérült betegek agyödéma kezelésében mely hőfokra történő hűtés, 

milyen hosszan (48-72 óra) fenntartva a legeredményesebb. Alkalmazása esetén a lehetséges szövődmények 

(reszketés, infekció, elektrolit eltérés, arrhytmia, csökkent cardiac output) monitorozására és kezelésére fel kell 

készülni. 

Fontos szem előtt tartani, hogy a magas lázat mindenképp csökkenteni kell, cél normothermia elérése. 

Profilaktikus hypothermia alkalmazása a jelenlegi ajánlások alapján még kérdéses. 

3.2.1.4.3. Convulsió megelőzés: Az epilepsziás görcstevékenység kedvezőtlenül hat az intracraniális nyomásra. 

Klinikai tanulmány viszont nincs arra nézve, hogy a korai roham megelőzése javítaná a kimenetelt. Ennek 

ellenére mind a korai, mind a késői posttraumás roham megelőzése kívánatos lenne. 

Anticonvulsív szer preventív célból való adása csak a magas convulsiós kockázatú, súlyos sérüléssel járó 

esetekben javasolt. 

ha a GCS<10 

Corticalis contusió 

Epi-vagy subduralis vérzés, intracerebrális haematoma 

penetráló sérülés, impressziós koponyatörés 

24 órán belül jelentkező görcsroham 

Egy héten túl való adása nem indokolt, ugyanis alkalmazása nem csökkentette koponyasérültekben a késői 

görcsroham kialakulásának esélyét 

3.3.2.2. 3.2.2. Liquor mennyiség csökkentése (intracraniális nyomásmérés, liquor drainage) 

Az intracraniális nyomás mérése alappillére a neurointenzív monitorozásnak. Számos neurológiai és 

idegsebészeti kórkép esetén találkozhatunk emelkedett agynyomással, amely kezelés nélkül - az úgynevezett 

másodlagos, ischaemiás károsodás miatt - nagymértékben rontja a betegek kimeneteli prognózisát és szorosan 

összefügg a mortalitás emelkedésével. 

Az intracraniális nyomást számos tényező befolyásolja, normál értéke egészséges, hanyatt fekvő személy esetén 

5-15 Hgmm közt változik (1 Hgmm = 1.36 H2Ocm és 1 H2Ocm = 0.735 Hgmm). 

Az intracraniális nyomásmérésnek talán a legjobban körülhatárolt és megfogalmazott indikációs területe a 

koponyasérülés esetén való alkalmazása. A súlyos neurotraumatológiai sérültek esetén (GCS ≤8) a mérés 

mindenképp indokolt, ha: 

a felvételi koponya CT kóros jelet mutat (sub-, vagy epidurális vérzés, contusió, ödéma , összenyomott basalis 

cysternák) vagy 

ha a felvételi CT ugyan eltérés nélküli, de a következő tényezőkből kettő jelenléte kimutatható: 

a beteg életkora ≥40 év, 

hypotensió (systoles vérnyomás <90 Hgmm), vagy 

spontán flexiós vagy extenziós tónusfokozódás észlelhető. 

Az ICP monitorozásás bevezetése a betegvizsgálatot követően, a CT kép birtokában, stabil vitális paraméterek 

mellett kerülhet sor. 

Az intracraniális nyomásmérés módszerei: 

Az ICP mérésével szembeni igények nem térnek el az egyéb monitorozással szemben támasztottaktól, így 

fontos, hogy 
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a beavatkozás lehetőleg ne okozzon károsodást a cerebrális struktúrákban 

infekció veszélye elhanyagolható legyen 

lehetőleg folyamatos mérési lehetőséget biztosítson különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozások alatt 

könnyen kezelhető, stabil, megbízható és üzembiztos legyen 

A koponyaűri nyomás monitorozása történhet: 

non-invazív (Transcranialis Doppler [TCD], Tympanic Membran Displacement [TMD], Optic Nerve Sheath 

Diameter [ONSD], CT, MRI, szemfenék vizsgálat [fundoscopy]) valamint, 

invazív [5. kép] módon 

8.14. ábra - 5. ábra 

 

Jelen fejezet ez utóbbi lehetőségeit tárgyalja, különös hangsúlyt fektetve a legelterjedtebben alkalmazott és az 

ICP mérés „arany standard”- nak tartott külső kamrai drain-re. 

Számos, különböző típusú invazív koponyaűri nyomásmérésre van lehetőség, attól függően, hogy a katéter vége 

mely anatómiai struktúrában helyezkedik el. 

A subdurális és a subarachnoideális térbe juttatott katéter könnyen bekövetkező megtöretése és lumenének 

rövid időn belüli elzáródása miatt nem terjedt el a gyakorlatban. 

Az epidurális monitorozás, bár kevésbé invazív, emelkedett nyomás esetén nem pontos, így alkalmazása nem 

javasolt. 

A subdurális, intraventrikuláris vagy intraparenchimális térbe vezetett fibero-optikus katéter használata 

egyre népszerűbb. Működési elve az, hogy a katéter végén lévő membrán nyomásváltozás hatására 

deformálódik, majd ennek következtében a hozzá rögzített tükör - amire egy optikai szál fényt vezet – 

elmozdul, s az egy másik optikai fényszál erősségét módosítja. Ezen a változás eredőjéből származik a mért 

nyomás. Intraparenchimális alkalmazása egyszerű, könnyű behelyezni, hátránya azonban az, hogy 

rekalibrálni kívülről nem lehet, a nulla pont eltolódása miatt néhány napon belül hajlamos a pontatlanságra. 

Intraventrikuláris ICP- mérés. 

A gyakorlatban leginkább elterjedt mérési módszer az úgynevezett külső kamrai drain (ventriculostoma, 

ventricularis katéter). [6. kép] 

8.15. ábra - 6. ábra 
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Előnye: Az egyszerű kalibrálás, pontos mérés, az ICP kormányozását elősegítő liquor lebocsátási lehetőség, 

valamint az intratekális gyógyszeradagolás. Mikrobiológiai vizsgálatra (infekció kontroll) és egyéb analitikai 

célra szintén könnyen nyerhető liquor minta. Nem hagyható figyelmen kívül költséghatékonysága sem. 

Az intraventrikulásris drain behelyezésének folyamata: A kamradrain behelyezését idegsebész szakorvos vagy 

szakorvos jelenlétében rezidens is megteheti a frontális trepanáció kivitelezésére vonatkozó szabályok 

betartásával. Olyan gyógyintézetekben, ahol idegsebész szakorvos nincs jelen, neurotraumatológiában járatos 

traumatológus hivatott ezen feladat elvégzésére. 

A beavatkozás módja és lépései: 1) A beavatkozás előtt javasolt a hajas fejbőrt teljesen leborotválni, majd 2) a 

dezinficiálása után következik 3) a furatlyuk helyének (sagitális síkban, a homlokon mérve, a glabellától 10 cm-

re, a horizontális síkban a középvonaltól 3 cm-re) bejelölése. Ezt követően 4) kb. 4 cm-es széles metszést ejtünk 

koponyacsontig, s 5) a furatlyuk készítése után történik a 6) duranyitás. 7) A kamradraint az agyfelszíntől 5-6 

cm-re, az azonos oldali oldalkamra frontális szarvába juttatjuk. 8) A kamradrain disztális vége kb. 5 cm hosszú 

bőralagúton keresztül kell kivezetni a bőrfelszínre, ahol rögzítésre kerül. 

Az intracraniális nyomásmérés kivitelezése: Az intraventriculáris nyomásméréshez előnyben kell részesíteni a 

zárt, e célra kifejlesztett kamradrain és liquorgyűjtő rendszer alkalmazását. A sebészi beavatkozás befejeztével, 

a rendszer légtelenítését (steril fiziológiás konyhasóval vagy liquorral) követően a szereléket összekötjük a 

monitorral. 

A mérés fizikai háttere: Az intraventriculáris nyomásmérés alapelve ugyanaz, mint az invazív artériás 

nyomásmérésé, vagyis, hogy egy csőben lévő folyadék (itt a liquor) nyomása gyengítetlenül terjed tovább 

(Pascal törvény), s a rendszerbe beépített jelátalakító (transzducer) a membránjával való érintkezés során a 

mechanikai jelet elektromos jellé alakítja. Ennek megjelenítése egy kábel közvetítése útján történik a monitoron. 

A transzducer és a rendszer beállítás: [7. kép] A pontos méréshez elengedhetetlen a rendszer precíz 

összeállítása és ellenőrzése. Ennek folyamata a következő: 

az eszköz nullázása és szintezése: a rendszer zéró pontja a kamrarendszer középpontjánál, vagyis a foramen 

Monro szintjénél van. Ennek külső anatómiai pontjaként a meatus acusticus externus felel meg, így a 

transzducert és a drainage rendszer zárócsapját ezen magassághoz állítjuk.(lásd a képen). 

A háromosztatú csap helyzete és a mérés: mérés esetén a transzduceren lévő csapnak tartály felé zárt pozicióban 

kell lennie, ugyanis egyidejű mérés és liquor lebocsátás hamis értéket eredményez! A megfelelő ICP mérést 

csak a monitor állás teszi lehetővé. 

A cseppgyűjtő tartály magassága befolyásolja a liquor lebocsátás mértékét, így közvetve az intracerebrális 

nyomást. A tartály felső, befolyó részét általában 10-15 cm-el a null pont felett rögzítjük (ez az u.n. 

„túlfolyó”), így lebocsátás során csak ezt az értéket meghaladó ICP esetén kezd el csepegni a liquor. Ez 

egyúttal megakadályozza, hogy nem kellő odafigyelés esetén úgynevezett „túldrainálás” vagyis a kamrák 
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teljes összeesése jöjjön létre, azonban nem jelenti azt, hogy az ICP ennek megfelelő értékű. Természetesen 

liquor drainage esetén is rendszeresen mérni kell az ICP nyomást. 

8.16. ábra - 7. ábra 

 

A mérés korlátai, hibaforrásai: Az intracraniális mérés pontossága nagymértékben függ a transzducer szintjének 

beállításától, valamint a zéro kalibrálástól. A fej mozgatását mindig kövesse a rendszer beállítása, ugyanis ha a 

transzducer a referencia ponthoz képest túl alacsonyan van, akkor hamisan magas, ellenkező esetben pedig 

alacsonyabb értéket kapunk. Nyomásmérésünkben hibaforrás lehet, ha levegő található a rendszerben, ezért 

nagyon fontos a teljes légtelenítés. Underdamped (túlrezonálás) típusú görbét észlelhetünk, ha pl. túl rugalmas 

összekötő csövet használunk, vagy overdamped (tompított) forma jelenik meg akkor, ha megtöretés, levegő, 

alvadék van a rendszerben, de vékony, merev cső is okozhatja ugyanezt. Időnként ellenőrizni kell a teljes 

rendszer átjárhatóságát, ugyanis bármely részének elzáródása a valóságtól eltérő adatot eredményezhet. Ide 

tartozik a levegőztető filter állapotának megvizsgálása is. 

Az intracraniális nyomásmérés szövődményei: 

Infekció: Az intracraniális nyomásmérés egyik leggyakoribb és egyben legsúlyosabb szövődménye lehet az 

infekció. Az irodalmi adatok alapján gyakorisága 10% alatti, 5 nap után azonban lényegesen emelkedik 

kialakulásának kockázata, elérheti akár a 30%-ot. Fertőzés gyanúja esetén az első héten liquor mintavétel 

szükséges laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálat céljából, ezen felül rendszeres utánkövetés szükséges. A 

kamradrain eltávolítása emelkedett liquor sejtszám esetén szükséges, a mikrobiológiai eredmény pozitivitása 

gyakran kolonizáció eredménye. Ha a klinikai tünetek, fokozott ICP miatt további nyomásmonitorozás 

szükséges, akkor a draint az ellenkező oldalra kell behelyezni. Az infekció kialakulásának kockázatát az 

asepsis/antisepsis szabályainak betartásával csökkenthetjük. Az infekciós paraméterek, a liquor fehérje, cukor és 

sejtszám rendszeres kontrollja időben jelezheti az esetlegesen kialakult fertőzés beálltát. 

Vérzés: A haemorrhagiás szövődmény gyakorisága alacsony, előfordulása 2% alatti. Ennek hátterében az esetek 

túlnyomó részében alvadási - vagy trombocyta funkciós zavar áll. A kamradrain behelyezése előtt mindenképp 

szükséges a koagulációs paraméterek vizsgálata. 

Az intracraniális monitorozás időtartama: Útmutatót arra vonatkozóan, hogy egy betegnél hány napig kell az 

ICP - t monitorozni, pontosan megadni nem lehet. Ez mindenképp függ a beteg általános és neurológiai 

állapotától. Amennyiben a koponyaűri nyomás mindennemű terápiás beavatkozás, liquor leengedés nélkül 24 

órán át 20 Hgmm alatti, vagy a beteg GCS értéke 12 feletti, akkor a kamrai drain eltávolítható. 
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3.3.2.3. 3.2.3. Agyödema kezelése 

3.3.2.3.1. 3.2.3.1. Ozmoterápia 

1919-ben írták le először az ozmoterápia hatásos alkalmazását agyödémában. Azóta számos tanulmány 

bebizonyította a mannitol és hypertoniás sóoldat (HSS) sikeres alkalmazását intracraniális sérülteknél, míg a 

szakirodalom mindezek ellenkezőjét is alátámasztja. Ezen ellentmondás hátterében a traumás behatás okozta 

sérülés vér-agy gát integritásának változása áll. Az „American Brain Trauma Foundation” és a „The European 

Brain Injury Consortium” a mannitolt az akut intracraniális nyomás (ICP) csökkentésének hatásos szereként 

említi. Az „American Heart Association” a mannitolt és hypertoniás sóoldatot egyenlő hatékonyságúnak ismeri 

el ICP csökkentés esetén. Ezzel ellentétben, a „Lund concept” alternatív terápiás protokoll nem tartalmazza a 

mannitol vagy hypertoniás sóoldat alkalmazását. 

Az ozmoterápia elve: A szervezetben a koncentrációkülönbség kiegyenlítése a szabad víz mozgásával valósul 

meg (ozmózis). Ozmotikus grádiens kialakulásakor a sejt vagy kapillárisfalon keresztül víz áramlik a hígabb 

felől a töményebb oldat felé. Az erős ozmotikus hatású szerek intravasculáris (i.v.) alkalmazásuk során 

folyadékmozgást idéznek elő az intersticiális tér felől az intravasculáris tér felé. Elsődlegesen rheológiai hatások 

érvényesülnek, azaz a VVT volumenének és a sejtmembrán rigiditásának csökkentésével, valamint a szérum 

viszkozitás- és a hematokrit csökkentésével fokozódik a mikrocirkuláció és így az oxigéntranszport. 

Másodsorban a folyadékterek átrendeződésének eredményeképpen növekszik az intravasculáris volumen, illetve 

a preload, a végdiasztolés volumen és nyomás, a verőtérfogat, a perctérfogat és az artériás középnyomás. 

Mindezek következtében fokozódik a CPP (agyi perfúziós nyomás). Ép agyi autoreguláció esetében azonban az 

intravasculáris nyomásnövekedés reflexes vasoconstrikciót vált ki, ami limitálja az esetleges volumen expanzió 

indukálta nyomásfokozódást. Harmadrészt kimutatták az osmoterápiás szerek kedvező neurohumorális és 

immunológiai hatásait: többek között csökkentik a leukocita-aktivációt és fokozzák a reaktív oxigén gyökök 

hatástalanítását gyökfogó tulajdonságuk révén. Az ozmoterápiával történő ICP csökkentés során a szérum 

ozmolalitás célértéke 310 mosmol/kg, ennek ismételt ellenőrzése szükségszerű! 

Mannitol: Inert cukorszármazék, melynek 5%, 10%, 15% és 20%-os formája ismert. A 20%-os forma 

ozmolaritása 940 mOsm/l. Gyakorlatilag metabolizáció nélkül ürül ki vizelettel, az eliminációs félélet ideje 1-

2,5 óra (dózisa 0,25-1 g/ttkg i.v. frakcionáltan). Minthogy a vesén keresztül metabolizáció nélkül ürül, ezért ott 

kifejezett ozmodiuretikumként hat, hypovolaemiát és hypotoniát okozhat. Emellett direkt károsítja a 

tubulusokat, akár akut tubuláris nephropathiát, veseelégtelenséget okozva. 

Hypertoniás sóoldat: Két kiszerelése van forgalomban: a 3% és 7,2%-os töménységű (950 mOSm/l és 2280 

mOsm/l). Lassú bólus injekcióban ajánlott 2 ml/ttkg i.v., illetve infúzióban 24-72 óráig. A magas nátrium és 

klorid koncentráció miatt előfordulhat hypernatraemia, illetve hyperkloraemia, ehhez társultan hyperkloraemiás 

metabolikus acidózis. 

Legfontosabb mellékhatásként az e szerek alkalmazását követően fellépő „rebound effektust” említhető. A 

reflexiós koefficiens (σ) megmutatja egy anyag passzív átjutásának mértéket az érfalon (0 teljes mértékben átjut, 

1 nem jut át). Ez intakt vér-agy gátnál a mannitol esetében σ = 0,9, míg a hypertoniás sóoldat (HSS) esetében σ 

= 1, sérült agy esetében azonban ez < 1. A terápia felfüggesztését követően agysérülésben az erős ozmotikus 

hatású szer kikerülhet az intersticiális térbe és az így keletkező ozmotikus grádiens által az intersticiális tér 

víztartalma nőhet. Mindezek alapján viszont, ép vér-agy gát esetében a HSS hatékonyabban csökkenti az ICP-t a 

mannizolnál. Más, szintén előforduló mellékhatás a gyors volumen expanzió következtében fellépő akut 

szívelégtelenség és tüdőödéma, a hemolízis, akut veseelégtelenség, hypo/hyperkalaemia, hypomagnezaemia, 

hypophosphataemia, valamint pH eltolódás, jellemzően metabolikus acidózis (hyperkloraemiás és dilúciós). 

Jelenleg tehát mind a mannizol, mind a hipertóniás sóoldat ajánlás szintű az ICP csökkentésben, ismét 

hangsúlyozzuk azonban, hogy ha a vér-agy gát (és agyi autoreguláció) integritása megbomlott, úgy adásuk a 

rebound effektus miatt értelmetlen, sőt káros lehet. Bár számos irodalmi és szakmai ajánlás szól az ozmoterápia 

mellett, alkalmazása kizárólag „ultimum refugium”-ként, fenyegető beékelődés klinikai jelei esetén ajánlott. 

3.3.2.3.2. 3.2.3.2. Szteroid terápia 

Rutinszerű alkalmazása a súlyos koponyasérültek kezelésében nem javasolt. Multicentrikus tanulmányok nem 

tudták bizonyítani a kimenetelre való pozitív hatását, a viszont szövődmények száma (gastrointestinalis vérzés, 

fertőzés) és a mortalitás a szteroidot kapott csoportban szignifikánsan magasabb volt. 

3.3.2.4. 3.2.4. Sebészeti beavatkozások súlyos koponyasérülés esetén 
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Az akut neurotraumatológiai műtétek elsődleges és legfontosabb célja, hogy a különböző térfoglaló vérzéseket, 

elváltozásokat, idegen testeket eltávolítsa. A műtétek indikációját - a beteg aktuális állapotának megfelelően 

idegsebész és/vagy neurotraumatológus állítja fel konzultálva a társszakmák (intenzív-aneszteziológus) 

képviselőivel. 

A koponya-agysérültek közel 30-40%-ánál azonnali craniotomia szükséges. Ilyenkor csak sürgősségi felmérésre 

és előkészítésre van lehetőség. A legfontosabb és a műtét kimenetelét nagyban befolyásoló laborparaméterek 

ismerete és azok korrigálása (pl. alvadási faktorok) ekkor is alapvető jelentőségű. Csak kompromisszummal 

teljesülő feltételek esetén mérlegelendő a beavatkozás várható haszon/kockázati aránya. (Ez azonban ne jelentse 

azt, hogy a beavatkozással elérhető előny elfogadhatatlan kockázatot okozzon a beteg számára.). 

A alábbiakban csak felsorolás szintjén kerülnek említésre az ide sorolható kórképek, amelyek az idegsebészeti 

fejezetekben részletesen tárgyalásra kerülnek. 

3.3.2.4.1. 3.2.4.1. Akut epidurális vérzés 

Haladéktalanul sebészi eltávolítást igénye - a beteg tudatállapotától függetlenül -, ha 1) a vérömleny nagysága > 

30cm3 vagy vastagsága > 15 mm, vagy ha 2) progresszív beékelődési tünetek jelentkeznek. 

3.3.2.4.2. 3.2.4.2. Akut subdurális vérzés 

Sürgős műtéti indikációt jelent - a beteg tudatállapotától függetlenül -, ha 1) a vérzés vastagsága >10 mm, a 

középvonal átnyomás > 5 mm. 2) GCS 9 alatti tudatállapot esetén a vérömleny eltávolítása akkor is szükséges, 

ha a vérzés nagysága és a középvonal eltolódás nem haladja meg az előbb megadott értéket. Műtéti beavatkozás 

végzendő, ha 3) a bejöveteli GCS érték 2-el csökken és/vagy anisocoria ill. magas intracranialis nyomás 

figyelhető meg. 

3.3.2.4.3. 3.2.4.3. Traumás állományi vérzés 

Sebészi kezelést akkor igényel, ha 1) elhelyezkedéstől függetlenül a vérzés nagysága > 50, vagy 2) a frontálisan, 

temporálisan elhelyezkedő contusiós vérömleny nagysága > 20cm3, a középvonal átnyomás > 5 mm, és a beteg 

GCS értéke 6-8 körüli és/vagy 3) cysternális kompresszió észlelhető. 

3.3.2.4.4. 3.2.4.4. Az impressziós koponyatörés, áthatoló koponya-agysérülés 

Az impressziós koponyatörés, áthatoló koponya-agysérülés is akut műtéti indikációt jelent. 

A beteg állapota, az intracraniális nyomás értékének függvényében – a sebész döntése alapján – elvégezhető a 

preventív decompressív craniectomia is. A sérülést követő 48 órán belül, amennyiben a kezelési algoritmusok 

betartása mellett sem csökken az intracerebrális hypertensió, szintén indokolt a decompressiv craniectomia 

elvégzése. 

3.3.3. 3.3. Terápiás eljárási módszerek sorrendje súlyos koponyasérülés 
kezelése során 

Az alábbiakban röviden összefoglalva olvasható az ICP/CPP ellátás mindennapi gyakorlatban használatos, 

lépcsőzetes elvet követő kezelési útmutatója, mely az előzőekben részletezett elveken alapul. (azon általános 

elveket és a koponyasérültek speciális terápiát igénylő beavatkozásait sorolja fel, melyek a célkitűzésben 

szereplő ICP/CPP kezelés eléréséhez elengedhetetlen.) 

3.3.1. Általános elvek 

Szedálás, fájdalomcsillapítás (Dormicum, Fentanyl/Sufentanyl, Propofol,) 

Az ágy fejvégének megemelése 15-30°-al 

Izomrelaxálás: rutinszerűen nem javasolt, beavatkozásokhoz, szállításhoz esetleg szükségessé válhat 

használatuk 

Hőmérsékelet csökkentése (<38.5°C gyógyszerekkel vagy fizikális hűtéssel 

szérum glukóz: 6-10 mmol/l (kerüljük a hypoglycaemiát) 
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Haemoglobin >10 g/l, Htc >30% (ha szükséges, transzfúzió adása javasolt) 

CT kontroll 12-24 óra múlva javasolt elvégezni, főleg, ha a beteg állapotában rosszabbodás észlelhető. 

Trombózis profilaxis: 

Akut szakban LMWH származék adása nem javasolt (contusiós és burki vérzések kiújulásának veszélye 

miatt). Ha a kontroll CT vérzést nem mutat, 72 óra múlva elkezdhető. Neuro-traumatológussal való 

konzultálás mindenképp javasolt 

Az akut szakban a kompressziós harisnya, az intermittáló pneumatikus kompresszió és a fizióterápia javasolt 

3.3.2. Elsődleges terápiás lépések (ha az ICP>20 Hgmm) 

liquor lebocsátás az ICP monitorozása mellett 

moderált hyperventilláció (paCO2 35-40 Hgmm) 

normotensio és euvolaemia biztosítása (CPP 60-70 Hgmm) 

3.3.3. Másodlagos terápiás lépésre akkor van szükség, ha az intracraniális nyomás az eddigi kezelésre nem 

csökken 20 Hgmm alá: 

osmoterápia alkalmazása: bólus mannisol, vagy hypertoniás sóoldat formájában 

3.3.4. Harmadlagos kezelési stratégiát a malignus ICP emelkedés, beékelődés jelei esetén végezzük, ha az 

eddigi kezelési stratégia nem járt eredménnyel 

Barbiturát kóma 

optimalizált, rövid idejű hyperventilláció (PaCO2: 25-30 Hgmm), lehetőség szerint az agyi oxygenizáció 

monitorozása mellett 

decompressiós craniectomia 

Az elsődleges terápiás lépések alkalmazása az intracraniális nyomás csökkentése érdekében az esetek közel 

80%-ban eredményes lehet. Fontos szem előtt tartani, hogy ne csak az ICP számértékét kezeljük, annak 

csökkentése mellett biztosítanunk kell a megfelelő perfúziós nyomást is. 

3.3.4. Tesztkérdések 

Mi a ventriculostoma fogalma? (egy helyes válasz) (C) 

Szívüregi pacemaker 

Tehermentesítő zsák 

Külső agykamrai drain 

Ventriculo-jejunális bypass 

Milyen jelei lehetnek az intracranialis nyomás emelkedésének és a beékelődés tüneteinek? (jelöljön be 3-

t). (A, B, C) 

Systoles vérnyomás emelkedés, 

bradycardia, 

extenziós tónusfokozódás, 

Isocoria, 

Cheyne-Stokes légzés, 
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Egyik sem. 

Milyen határértékre csökkenthető a kilégzett CO2-szint fenyegető agyi beékelődés esetén? (egy helyes 

válasz) (D) 

25 mmHg 

20 mmHg 

35 mmHg 

30 mmHg 

Mit ért "szállítási trauma" alatt? (egy helyes válasz) (D) 

Nyaki gerinc rögzítését 

MILS 

Több paraméteres monitorizálást 

A beteg megmozdítása, illetve járművön szállítása fizikai és pszichés tényezők révén kóros szervezeti 

reakciók összességét. 

Mi indokolja az intraosseális tű használatás? (2 helyes válasz) (A, C) 

Perifériás véna 3x sikertelen punkciója 

Újszülött/csecsemőkor 

90 másodpercen túli perifériás véna biztosítási időveszteség. 

Osteogenesis imperfecta 

Mikor indokolt a kamradrain akut behelyezése? (egy helyes válasz) (D) 

A koponyaűri nyomást csökkentése céljából 

Liquor-passage biztosítása 

Beékelődés megelőzése 

Mindegyik 

Mi a benzodiazepinek felhasználási köre? (egy helyes válasz) (D) 

Anticonvulziv hatás 

Izomrelaxáló hatás 

Nyugtató hatás 

Mindegyik 

Mely beavatkozás nem javasolt rutinszerűen a koponya traumatizált beteg intenzív ellátása során (egy 

helyes válasz)?: (E) 

Szedálás, 

Fájdalomcsillapítás 

Hőmérsékelet kontroll 

Vércukor kontroll 
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hyperventillatio 

Mik az elsődleges terápiás lépések, ha az ICP>20 Hgmm felé emelkedik? (3 helyes válasz) (A, B, C) 

Liquor lebocsátás az ICP monitorozása mellett 

Moderált hyperventilláció (PaCO2 30-35 Hgmm) 

Normotensio és euvolémia biztosítása (CPP 60-70 Hgmm) 

Barbiturát coma 

Egyik sem 

Mikor igényel a traumás agyállományi vérzés sebészi beavatkozást (egy helyes válasz)? (B) 

A vérzés elenyésző, de az agy ödémás. 

Középvonal átnyomódott 

A beteg GCS értéke 10-12 

Hematómák láthatók a periorbiátális területen. 

Milyen állapot igényel endothrachealis intubációt (egy helyes válasz)? (B) 

Zavartság, 

GCS ≤ 9, 

Tartós hypoglikémia, 

Erős fájdalom 

Kit nem tekintünk súlyos sérültnek az ITLS- szerint (egy helyes válasz)? (B) 

Betemetődött személy, 

Mellkasát megütötték, 

Magasból (>3m) esett le 

A gépjárműből kirepült 

Motorkerékpár-baleset 

Minek a rövidítése az ATLS (egy helyes válasz)? (A) 

Advanced trauma life support 

Adult trauma life support 

Acut trauma life support 

Egyik sem. 

Mit értünk MILS alatt (egy helyes válasz)? (C) 

A kamradrain behelyezésének algoritmusaa 

Intubációs nehezítettség 

Koponya és nyaki gerinc kézzel való rögzítését 
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Mindegyik. 

Minek a rövidítése az AVPU-skála (egy helyes válasz)? (E) 

Alert 

Verbal 

Pain 

Unresponsive 

mindegyik. 
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4. 8.d. Műtéti megoldások, műtéti technikák traumás 
eredetű agy- és gerincvelő sérültek ellátásában. – 
Lenzsér Gábor [Szakmai lektor: Kopniczky Zsolt] 

4.1. 1. Koponyasérülések műtéti ellátása 
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A koponya- és agysérülések a morbiditási és mortalitási statisztikák élén állnak. A motorizált társadalmakban a 

trauma a daganatos és szív-, érrendszeri betegségek után a 3. leggyakoribb halálok. Fiatal korban a halálokok 

között a trauma áll az első helyen. A balesetek több mint felében a koponyasérülés tehető felelőssé a halálért. 

4.1.1. 1.1. A koponyasérülések osztályozása 

A koponyasérülések súlyosság szerinti osztályozására jelenleg a legelfogadottabb módszer a Glasgow kóma 

skála (GCS) szerinti felosztás, ami alapján megkülönböztetünk enyhe (GCS:14-15), középsúlyos (GCS:9-13) és 

súlyos (GCS:3-8) koponyasérülést. Ez a beteg poszttraumás tudatállapotának felmérésén alapuló klinikai 

felosztás, ami azonban jó közelítést ad a baleset következtében kialakult agykárosodás mértékéről. 

A traumás agykárosodás kialakulásában vannak primer (agyzúzódás, agyrázódás, diffúz axonsérülés), az 

erőbehatás pillanatában kialakuló agyi elváltozások és a sérülést követően, később kialakuló másodlagos agyi 

elváltozások (intrakraniális vérzés, ödéma, ischémia). A neurotraumatológia elsősorban a másodlagos 

agysérülések megelőzésével és kezelésével csökkentheti az agykárosodás mértékét. 

Jelentős morbiditással járhat még a trauma következményeként kialakuló koponyaűri fertőzés, ennek veszélye 

alapján a koponyasérülés lehet nyílt vagy zárt. Nyílt a sérülés, ha a koponyaűr közlekedik a külvilággal, 

megteremtve az utat a kórokozók koponyaűrbe jutásához. 

4.1.2. 1.2. Az agysérülések pathológiája 

4.1.2.1. 1.2.1. Agyrázódás (commotio cerebri) 

Az agyrázódás klinikai diagnózis. A idegi működés átmeneti zavara miatt alakul ki, de az utóbbi évek 

vizsgálatai alapján valószínűnek látszik, hogy a diffúz axonsérülés enyhébb formájáról is szó lehet. Az 

agyrázódás diagnózis felállításának kritériuma: a sérülés pillanatában kialakuló átmeneti tudatzavar, mely lehet 

eszméletvesztés, zavartság, amnézia. A sérülést fokális neurológiai jel nem követi, CT vizsgálattal kóros nem 

mutatható ki. 

4.1.2.2. 1.2.2. Diffúz axonsérülés 

A koponya accelerációs-rotációs mechanizmusú sérüléseikor az agyban ún. nyíró erők jelentkeznek. Hatásukra 

petechiális vérzések, axonszakadás és degeneráció, jönnek létre. A sérülés nagyságától függően azonnal 

enyhébb vagy súlyosabb tudatzavar alakul ki. Igen súlyos esetben azonnali halálhoz vezet. 

4.1.2.3. 1.2.3. Agyzúzódás (contusio cerebri) 

Az agykéreg zúzódása a koponyát ért mechanikus erőbehatás helyének megfelelően (coup) és a szemközti 

oldalon (contre-coup) alakulhat ki. Enyhe sérülésnél csak az agytekervény felszíne zúzódik. Nagyobb 

erőbehatásnál a kontúziós vérzés a kéregállományból beterjed a fehérállományba is. 

4.1.2.4. 1.2.4. Traumás koponyaűri vérzés 

Az érsérülésből származó koponyaűri vérzések a koponyacsont és az agyburok között, az agyburkok között, 

vagy magában az agyállományban alakulhatnak ki (epidurális -, subdurális -, intracerebrális vérzés). Térfoglaló 

jellegű vérzés a tartósan eszméletlen állapottal járó sérültek 1/3-ában alakul ki. 

4.1.2.5. 1.2.5. Infekció 

A koponyaűrt a külvilág felé nyitottá tevő sérülések (duraszakadással járó nyílt impressziós törés, koponyaalapi 

törés, penetráló sérülés) megteremtik a kórokozók koponyaűrbe jutásának feltételét, meningitist és/vagy 

agytályogot okozhatnak. Ez ritkán következik be a sérülést követő 48 órán belül. Gyakran több hónap vagy év 

elmúltával alakulnak ki a gyulladásos szövődmények. 

4.1.3. 1.3. A koponyasérülések kezelése 

A primer agykárosodás mértéke a sérülés kimenetele szempontjából azért jelentős, mert az - mai ismereteink 

szerint - nem befolyásolható. A primer agykárosodást, döntően a sérülés pillanatában keletkezett fokális 

agyállományi sérülések (agyzúzódás) és az acceleráció-deceleráció során az agyban fellépő nyíróerők miatt 

elszenvedett axonsérülések, a diffúz fehérállományi lézió okozzák. 
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Terápiásan csak a sérülés pillanatát követően kifejlődő, az agyat másodlagosan károsító folyamatok 

befolyásolhatók. Ezek két nagy csoportja (1) a koponyaűri nyomás fokozódását, ezzel az agyi vérátáramlás 

csökkenését, agyi ischémiát, súlyosabb esetben beékelődést okozó kórfolyamatok (intrakraniális vérzés, 

agyduzzadás), valamint, (2) az intrakraniális teret a kórokozók számára megnyitó sérülések, melyek központi 

idegrendszeri fertőzést okozhatnak. 

4.1.3.1. 1.3.1. Koponyaűri nyomás emelkedését okozó poszttraumás folyamatok 

A Monro-Kellie elvnek megfelelően a zárt, tágulásra képtelen intrakraniális térben a koponyaűrben található 

összetevők (agy, vér, liquor, egyéb (pl. vérömleny, tumor)) bármelyikének növekedése a kompenzációs 

lehetőségek kimerülése után az intrakraniális nyomás emelkedését okozza. Az agy megfelelő vérellátása az agyi 

perfúziós nyomás függvénye (CPP), ez pedig a szisztémás artériás középnyomás (MAP) és az intrakraniális 

nyomás különbsége (ICP). CPP = MAP-ICP. Ha a CPP tartósan 60Hgmm alá süllyed, az agyi ischémiához, 

másodlagos agykárosodáshoz vezet, de az emelkedett intrakraniális nyomás (ICP > 20Hgmm) megfelelő 

perfúziós nyomás mellett is káros lehet. 

Az intrakraniális nyomás további növekedése beékelődést okoz, az intrakraniális kompartmentek közötti 

nyomáskülönbség az agyállomány elmozdulását okozza, amely a keményagyhártya és a koponya alkotta résekbe 

nyomulva az agytörzs, az agyidegek és agyi artériák kompresszióját eredményezi. A leggyakoribb forma a 

tentoriális beékelődés, amikor a supratentoriális térfoglalás a mediális temporális lebenyt a tentórium nyílásába 

préseli. Hatására nyomás alá kerül a mesencephalon, a n. occulomotorius és az a. cerebri posterior. Az agytörzsi 

kompresszió miatt tudatzavar alakul ki, az azonos oldali pupilla kitágul, ellenoldali hemiparesis jelentkezik (a 

pedunculus cerebriben futó piramispálya kompressziója miatt), az a. cerebri post. ellátási területének 

megfelelően agyi infarktus alakulhat ki. 

Foraminális beélekődés során a hátsó koponyagödörben kialakuló térfoglalás a kisagyi tonsillákat a foramen 

magnumba nyomja, ekkor a nyúltvelő kerül nyomás alá. A gyorsan kialakuló tudatzavar a jellemző, ún. Cushing 

triász mellett (bradykardia, hipertonia, légzészavar), a nyúltvelőben helyet foglaló vegetatív központok 

funkciózavara miatt. 

Féltekei térfoglalás a középvonal áttolásával subfalcin beékelődést is okozhat, ekkor a falx cerebri alatt áttolt 

agyállomány az a. cerebri anterior kompresszióját, az ellátási terület infarktusát okozza. 

A koponyaűri nyomás emelkedése a sérülést követően másodlagosan, fokozatosan történik, így sok esetben 

befolyásolható. 

4.1.3.2. 1.3.2. A koponyaűri nyomásemelkedés okai 

4.1.3.2.1. 1.3.2.1. Agyduzzadás 

Az agy folyadéktartalmának növekedését jelenti. Az agy térfogatának növekedését az agy vértartalmának 

(CBV:cerebral blood volume), vagy víztartalmának növekedése okozhatja 

az agy vértartalmának növekedését az agyi erek dilatációja okozza, az agyi autoreguláció posztttraumás 

elégtelensége következtében (vascularis engorgement). Ez az elváltozás gyermekkorban a legkifejezettebb, 

néha gyorsan alakul ki és magas mortalitással járhat. 

agyödéma: az agyállomány víztartalmának növekedése, mely lehet (1) koponyatraumát követő vér-agy gát 

károsodás miatt kialakuló diffúz ödéma (vazogén agyödéma), vagy (2) fokális sérülést övező agyödéma, 

valamint (3) ischémiás agyterületek elsődlegesen intracelluláris ödémája (cytotoxikus ödéma). 

Agyduzzadás esetén, a koponya CT felvételeken a bazális ciszternák és a sulcusok szűkek, az agykamrák 

összenyomottak. 

4.1.3.2.2. 1.3.2.2. Koponyaűri térfoglalás 

Trauma követekeztében különböző lokalizációjú vérgyülemek (epidurális, subdurális, 

intracerebrális/cerebelláris) okozhatnak térfoglalást. 

4.1.4. 1.4. Műtéti beavatkozások az intrakraniális nyomás csökkentésére 
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Általánosságban a 20-25Hgmm fölötti intrakraniális nyomás kezelése szükséges, a koponyaűri nyomást ezen 

érték alatt tartva a mortalitás jelentősen csökken. 

Koponyatraumát követő jelentős tudatzavar esetén nagy az esély rá, hogy az intrakraniális nyomás emelkedett, 

ezért súlyos állapotú betegnél (GCS≤8) az intrakraniális nyomás mérése kötelező. 

Az intrakraniális nyomás emelkedését okozó térfoglaló folyamatok közül a különböző vérzések műtéti 

eltávolítása lehetséges. 

Ha a koponyaűri nyomás más módon már nem uralható (ozmotikus diuretikumok, szedáció, liquor lebocsátás, 

kontrollált hiperventilláció, barbiturátok), dekompresszív craniectomia, 

a koponya megnyitása válhat szükségessé, ezzel az agy rendelkezésére álló térfogat növelhető. 

4.1.4.1. 1.4.1. Intrakraniális nyomásmérés 

Többféle eszköz használható az intrakraniális nyomás mérésére. A mérés helyének megfelelően 

megkülönböztetünk intraventriculáris, subdurális, subarachnoidális, intraparenchimális nyomásmérőket. A 

standard nyomásmérő az intraventriculáris katéter, ennek külön előnye, hogy liquor lebocsátással a koponyaűri 

nyomás is csökkenthető. 

Általában frontálisan, a korona varrat előtt, a középvonaltól 3-4 cm-re (vagy a pupilla vonalában) a koponyán 

furatlyukat ejtve, a dura bemetszését követően kerül a katéter az oldalkamra frontális szarvába. Mint minden 

műtéti beavatkozásnál, itt is számolni kell esetleges szövődményekkel, melyek közül a leggyakoribb a fertőzés 

(meningitis, ventriculitis) és az intrakraniális vérzés. A vérzés kockázata intraventrikuláris katéter esetén 1 % 

körüli, a fertőzés veszélye pedig a nyomásmérés idejével együtt növekszik. Általában 7-10 nap után javasolt a 

katétert eltávolítani, vagy kicserélni. 

A súlyos koponyasérültek kezelésében elsődleges szempont a koponyaűri nyomás folyamatos kontrollálása. A 

terápiás lépések célja a koponyaűri nyomás normalizálása, tartósan emelkedett ICP újabb térfoglaló vérzés vagy 

fokozódó ödéma képződésére hívhatja fel a figyelmet. 

4.1.4.2. 1.4.2. Traumás intrakraniális vérzések 

A halálos kimenetelű koponyasérülések leggyakoribb okai a traumás intrakraniális vérzések. Különös 

jelentőségüket az adja, hogy az időben felismert és kezelt esetekben a fatális kimenetel elkerülhető, sőt a 

betegek jelentős részénél teljes gyógyulás érhető el. 

A traumás intrakraniális vérzések osztályozása: 

Az osztályozás a vérgyülemnek a kemény agyhártyához és az agyhoz való viszonya alapján történik. A 

vérgyülem lehet: 

epidurális 

subdurális 

intracerebrális 

A vérzések egy része nemcsak egy, hanem több térben is előfordulhat egyidejűleg. (pl. intracerebrális és 

subduráalis) 

4.1.4.2.1. 1.4.2.1. Epidurális vérzés 

Általában akkor alakul ki epidurális vérzés, amikor a kontakt erőbehatásra keletkező csonttörés durális eret sért 

és a következményes vérzés a durát a csontról leválasztja, a preformált epidurális üregben térfoglaló hatású 

vérömleny keletkezik. Fiatalokban fordul elő leggyakrabban, mivel idős korban a dura jobban tapad a 

koponyacsont belső felszínéhez (20 év alatt az összes intrakraniális vérzés 2/3-a epidurális vérzés, 50 év felett 

kevesebb, mint 5%). Leggyakrabban az a. meningea media, vagy annak ágai sérülnek, ennek megfelelően az 

esetek nagy részében fronto-temporálisan helyezkedik el, féltekei térfoglalást okozva. Az artéria mellett 

sérülhetnek meingeális vénák, vagy durális sinusok, ezekben az esetekben kevésbé rapid a kialakulás. 
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Az epidurális vérzések döntő többségében a primer agykárosodás igen enyhe, vagy hiányzik. A kialakult 

agykárosodást kizárólag vagy döntő mértékben a vérgyülem okozta beékelődés hozza létre. Klasszikus 

prezentációja az ún. „lucidum intervallum”, amikor a beteg rövid eszméletvesztés után visszanyeri tudatát, majd 

utána állapota fokozatosan, általában órák alatt súlyosbodik. Ennek oka a növekvő epidurális hematoma 

következtében kialakuló koponyaűri nyomásfokozódás. Beavatkozás nélkül a tudat romlik, fokális neurológiai 

tünetek alakulnak ki (hemiparesis, pupilla dilatáció), majd a vitális funkciók romlanak, az intrakraniális 

nyomáfokozódásra jellemző hipertonia és a bradykardia alakul ki, légzészavar, végül légzésleállás jelentkezik. 

Ha az epidurális vérzés nem a temporális regiókban alakul ki a fokális idegrendszeri jelek megjelenésének 

sorrendisége változik. Frontális vérzésnél az oldaljelek később, a tudatállapot romlása után jelentkeznek. Hátsó 

koponyagödri vérzésnél a vitális funkciók zavara előbb jelentkezik, a pupillák és a végtagi tünetek 

hiányozhatnak egészen a mély kóma kialakulásáig. Gyakran hirtelen légzésbénulás alakul ki. 

CT felvételen az epidurális vérzés lencse alakú (bikonvex), magas denzitású képlet, mely a koponyacsont belső 

felszínével érintkezik. A koponya kisebb területére lokalizáltak, mint pl a subdurális vérömlenyek. Gyakran jár 

térfoglaló hatással (középvonali diszlokáció, beékelődés). 1. ábra 

8.17. ábra - 1. ábra: Jellegzetes lencse alakú hiperdenz epidurális hematoma. A beteg 

rövid eszméletvesztés után tudatát visszanyerte, majd fokozatosan aluszékonyság, bal 

oldali hemiparesis alakult ki 

 

Kezelés: 
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Általában sürgős műtétet igényelnek. A műtét indikált, ha a vérömleny tünetet okoz, vagy tünetmentes 

esetekben is, ha legnagyobb vastagsága a 15mm-t meghaladja, vagy 5mm-nél nagyobb középvonali diszlokációt 

okoz. Műtét során a CT-vel kimutatott hematomának megfelelően a vérömleny széléig kiérő craniotomiát kell 

végezni, majd a dura és a csont között elhelyezkedő vérömlenyt eltávolítani. A vérző durális ereket koagulálni 

kell, végül a durát a csontszélbe fúrt, sűrűn elhelyezett lyukakhoz öltésekkel rögzítjük, hogy az extradurális teret 

ismét lezárjuk. 

Ha a beteg állapota olyan rapidan romlik, hogy CT vizsgálatra nincs idő, úgy a tágult pupilla oldalának 

megfelelően próbafuratlyukat lehet készíteni, majd a vérzésnek megfelelően ezt craniectomiára kiegészíteni. 

video 

1. videó. 

 

1. videó. 

4.1.4.2.2. 1.4.2.2. Akut subdurális vérzés 

Az akut subduralis hematoma rendszerint rövid ideig tartó, a fej jelentős elmozdulását eredményező 

accelerációs sérüléseknél fordul elő. Az elsődleges sérülés mértéke (pl. diffúz axonlézió, agyi kontúzió) 

általában jóval nagyobb, mint epidurális vérzés esetén, ezzel van összefüggésben, hogy mortalitása az előbbinél 

magasabb (összmortalitás: 50-90%). Tüneteit mind az elsődleges sérülés, mind a vérgyülem okozta kompresszió 

okozza. Kialakulásának két fő mechanizmusa: 

kontúziós vérzés kitörése a subdurális térbe, ekkor általában a primer agykárosodás is jelentős 

hídvénák, vagy a durához kitapadt felszíni erek elszakadása az agy hirtelen elmozdulását követően. Ezekben az 

esetekben a primer károsodás gyakran kisebb, lucidum intervallum is lehet. 

Antikoagulánsok szedése az akut subdurális hematoma kialakulásának esélyét többszörösére emeli és a 

kimenetelt is jelentősen rontja. 

CT felvételen az agyfélteke fölött elhelyezkedő félhold alakú hiperdenz terület látható, de lehet 

interhemispheriálisan is, a tentórium mentén, vagy a hátsó koponyagödörben. 2. ábra 

8.18. ábra - 2. ábra: Traumás akut subdurális vérzés CT képe, mely jelentős 

középvonali diszlokációt okoz. A beteg felvételi tudatállapota GCS:4 
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Akut műtét szükséges minden tünetokozó, vagy tünetmentes esetben is 15mm-nél nagyobb vastagságú, vagy 

5mm-nél nagyobb középvonal diszlokációt okozó subdurális vérgyülem esetén. A műtét során megfelelően nagy 

craniotomiás feltárás szükséges, amelyből az általában nagy felszínen elhelyezkedő véralvadék eltávolítható. A 

véralavadékhoz a dura megnyitását követően lehet hozzáférni. Amennyiben a vérzés forrása lokalizálható, azt el 

kell állítani, a vérző eret koagulálni, a sérült agyfelszínt vérzéscsillapító anyaggal fedni (pl. Spongostan, 

Surgicel), de sokszor műtét alatt már aktív vérzést nem észlelni. A nagyobb craniotomia indokolt, főleg 

súlyosabb sérüléseknél a várható agyduzzadás miatt is. Ilyenkor a csontlebeny visszahelyezésétől el lehet 

tekinteni, ezzel is növelve a duzzadó agy rendelkezésére álló teret. Súlyos állapotú betegeknél, akiknél a 

preoperatív GCS 8 alatti volt, műtétet követően kamradrain behelyezése szükséges a koponyaűri nyomás 

postoperatív monitorizálásra. Amennyiben a tudatzavar kisebb fokú volt és beteg műtét után felébreszthető, 

koponyaűri nyomásmérés nem szükséges, a neurológiai státusz rendszeres vizsgálatával a post-operatív állapot 

követhető. 3. ábra 

A subdurális hematomák esetén a kimenetelt nagyban befolyásolja a preoperatív tudatállapot, pl. GCS:3 esetén a 

mortalitás 90%, GCS:6-7 esetén 50%. 

Tünetet nem okozó, vékony akut subdurális hematoma konzervatívan kezelhető (intézeti obszerváció, 

véralvadási státusz monitorizálása, kontroll koponya CT), műtéti kezelés ronthatja is az állapotot. 

8.19. ábra - 3. ábra: Akut subdurális hematoma miatt végzett műtét. A koponyán ejtett 

craniotomia után a durát megnyitva és kihajtva látható a vérömleny 
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4.1.4.2.3. 1.4.2.3. Traumás intracerebrális vérzés 

Agyi kontúzióból származó vérzések általában azokon az agyterületeken alakulnak ki, ahol a fejet ért impulzív 

erőbehatás következtében az agy a csontos koponyának ütközik, ilyenek a frontális, temporális és occipitális 

pólus, az agyalap. Az ütközés történhet coup és contrecoup módon is. CT vizsgálattal a vérzés helye és 

nagysága pontosan meghatározható. 

CT felvételen magas denzitású területek látszanak az agyállományban, ezek később nőhetnek, összefolyhatnak. 

Jellemző, hogy a vérzések térfoglaló hatása általában kisebb, mint ami a CT-n látható megjelenéséből várható 

lenne, későbbi kontroll felvételeken sokszor alig látható kóros a korábbi vérzés helyének megfelelően. Ezért kis 

állományvérzések, különösen, ha, azok multiplexek nem igényelnek akut műtéti beavatkozást, de a vérzés 

növekedésének veszélye miatt szigorú obszerváció, ismételt CT vizsgálatok szükségesek. 

Műtéti kezelés jelenlegi álláspont szerint a térfoglaló, koponyaűri nyomásfokozódást okozó intracerebrális 

vérzés esetén szükséges. Ez a térfoglaló hatású vérömleny fölött végzett craniotomiából, majd duranyitást és a 

sérült agykérgen végzett bemetszést követően a hematoma eltávolításából áll, úgy hogy lehetőség szerint a 

környező agyállományt ne sértsük. A hematoma üregét az utóvérzést csökkentő anyaggal (pl. Surgicel) 

burkoljuk. 

Amennyiben a vérzés diffúz, más koponyaűri nyomást csökkentő eljárások is szóba jönnek, mint a koponyaűri 

nyomásmonitorizálás melletti konzervatív kezelés, dekompresszív craniectomia. Egyenlőre nincs rá bizonyíték, 

hogy a csak fokális tünetekkel járó intracerebrális hematoma műtéti eltávolítása jobb kimenetelt okozna, mint a 

konzervatív kezelés, ennek eldöntésére jelenleg is folynak klinikai vizsgálatok. 

Traumás intracerebrális vérzést okozhat még penetráló koponyasérülés, impressziós koponyatörés, ezekben az 

esetekben a műtétet sokszor a központi idegrendszeri infekció megelőzése indokolja. 

4.1.4.2.4. 1.4.2.4. A krónikus subdurális hematoma 

A krónikus subdurális hematoma a késői intrakraniális vérzések speciális formája. Általában időseket érint, az 

átlagéletkor 60 év feletti. Kialakulásának mechanizmusa nem teljesen ismert. A subdurális térben kialakuló 

vérgyülem valószínűleg a hídvénák szakadásával veszi kezdetét. Minden olyan állapot, amely a hídvénák 
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megfeszülését eredményezi - agyi atrophia, alacsony intrakraniális nyomás, (shuntölt hydrocephalus, 

liquorfisztula) -, vagy véralvadási zavarokat okoz, elősegíti kialakulását. Rendszerint enyhe fejsérülést követően 

jelentkezik, de az esetek kevesebb, mint felében trauma nem is szerepel az anamnézisben. 20-25%-ban mindkét 

félteke fölött kialakul. 

Kezdődhet akut subdurális hematomaként, ami gyulladásos reakciót provokál, a vérömlenybe fibroblasztok 

vándorolnak, melyek egy fokozatosan vastagodó tokot képeznek a vérömleny körül. A hematoma a fibrinolysis 

miatt elfolyósodik, jellegzetes, sötét motorolaj színű folyadékká válik. A tokba idővel kapillárisok nőnek és 

ezekből a nem teljes értékű erekből származó plazmafiltráció és ismételt mikrovérzések okozzák a vérgyülem 

növekedését. A hematoma képződésével párhuzamosan folyamatos abszorpció alakul ki az újonnan képződött 

membránban. A membrán teljes kifejlődése után esetenként az abszorpció nagyobbá válik, mint a 

folyadéktermelés és így spontán hematoma felszívódás is előfordulhat. 

Klinikai kép: a betegek jelentkezhetnek enyhe panaszokkal, mint fejfájás, zavartság, lehetnek ictális jelleggel 

kialakuló tüneteik, mint beszédzavar, hemiparesis, vagy súlyos progrediáló tünetek, mint a mélyülő tudatzavar. 

CT felvételen a subdurális haematoma denzitása idővel jellegzetesen változik, az akutan hiperdenz vérömleny, 

1-3 hetesen isodenzzé válik, 3 hét után pedig hipodenz. 

A hematomának megfelelően extracerebrális iso-, vagy hipodenz elváltozás látszik az alatta fekvő agyállomány 

diszlokációjával. Isodenz subdurális hematoma esetén csak az agy diszlokációja hívja fel a figyelmet a 

vérömlenyre. 4a, 4b ábra 

8.20. ábra - 4. ábra: Krónikus subdurális hematoma CT képe. Az első képen isodenz, 

kétoldali folyadékgyülem látható. A második képen hipodenz krónikus subdurális 

hematoma középvonali diszlokációval 

 

Műtéti kezelés szükséges minden tünetokozó és 1cm-nél vastagabb krónikus subdurális hematoma esetén. Mivel 

a krónikus subdurális hematoma folyékony, ezért nem szükséges craniotomia, átalában egy furatlyuk, vagy egy 

kis 2-3cm átmérőjű craniectomia elégséges az eltávolítására. A durát megnyitva a hematoma külső fibrózus 

tokját látni, ezt koagulálni kell, a szivárgó vérzések megakadályozására, majd megnyitva a hematomafolyadék 

kiürül. A subdurális tér fiziológiás sóoldattal történő átöblítése után a subdurális térbe 2-3 napra draint kell 

visszahagyni, valamint a beteget laposan érdemes fektetni, a folyadékbevitelt kissé emelni, hogy az 

összenyomott agy táguljon és a maradék folyadékot kinyomja. 

A subdurális folyadék teljes eltűnése gyakran hónapokat vesz igénybe, de klinikai javulás észlelhető már a 

hematomafolyadék mennyiségének kb. 20%-os csökkenésére is. Ezért, ha nincs progresszió a tünetekben, vagy 

a folyadék mennyiségében, a reziduális folyadék miatt újabb műtét nem szükséges. A betegek 70%-a az első 

műtétet követően meggyógyul. Ritkán, többször is recidiváló esetekben, szóba jöhet craniotomiás feltárásból a 

hematoma tok eltávolítása. 

4.1.4.3. 1.4.3. Dekompresszív craniectomia 
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Amennyiben az intrakraniális nyomás emelkedett marad a térfoglaló mértékű vérömlenyek eltávolítását, liquor 

lebocsátást és az emelkedett intrakraniális nyomás csökkentését célzó konzervatív kezelési módszerek ellenére 

is, a dekompresszív craniectomia elvégzése javasolt. Bár a pontos műtéti indikáció felállításához még jelenleg is 

folyamatban vannak randomizált klinikai vizsgálatok, valószínűsíthető, hogy ha a fentebb említett 

nyomáscsökkentő terápiás lépések ellenére is hosszabb időre 20-25Hgmm fölött marad az intrakraniális nyomás, 

az ischémiás agykárosodás elkerülése érdekében a műtét indokolt. Mivel jelentős komplikációkkal járhat, mint 

pl. subdurális vérzés, az agyállomány csontablakon keresztül történő herniációja, következményes 

érelzáródásokkal, ezért utolsó lehetőségként történik az alkalmazása. Különösen fiatalabbakban várható a 

műtéttől jobb kimenetel. 

Műtét során a koponyaboltozat jelentős részének az eltávolítása történik, ez lehet bifrontális craniectomia, vagy 

egy, vagy kétoldali hemispheriális craniectomia. A keményagyhártyát is meg kell nyitni, így a duzzadó agy 

rendelkezésére álló térfogat megemelkedik, ezzel az intrakraniális nyomás csökken. Amennyiben a beteg 

felépül, a csonthiányt később pótolni lehet, vagy a megőrzött eredeti csontlebeny visszahelyezésével, vagy 

különböző csontpótló anyagok, protézisek alkalmazásával. 

4.1.5. 1.5. Sebészi ellátást igénylő koponyatörések 

Itt a műtétet általában nem a koponyaűri nyomásfokozódás kivédése, hanem az infekciós szövődmények 

elkerülése indokolja. A törés lehet vonalas, vagy impressziós, nyílt, vagy zárt, attól függően, hogy az 

intrakraniális tér megnyílt-e a külvilág felé. A keményagyhártyán keletkezett szakadás nyit utat a kórokozók 

intrakraniális terjedésének. 

A koponyaboltozat vonalas törései általában nem igényelnek műtéti kezelést. 

4.1.5.1. 1.5.1. Impressziós koponyatörés 

Ez a töréstípus rendszerint kis felszínű vagy éles tárggyal a koponyára mért ütés következtében alakul ki. Az 

esetek jelentős részében a sérült nem veszti el eszméletét. A benyomott tört csontdarab gyakran durasérülést, 

fokális agyi károsodást okoz. A tört csontszélekből, durasérülésből, agyroncsolásból származó vérzés 

progresszív neurológiai állapotromlást eredményezhet. Nyílt impressziós koponyacsonttörés esetén az 

intrakraniális infekció veszélye szignifikánsan nő. 

Az impressziós koponyatörés műtéti kezelést igényel, ha: 

az impresszió a csontszélességet meghaladja, 

a benyomódott csontdarab, vagy következményes vérzés az alatta fekvő agyterület működészavarát okozza, 

durasérülés esetén, 

nyílt törés esetén (ha a törés fölött a bőr sérült) 

kozmetikai okokból (pl. fiatal gyermekek homloktáji benyomatos koponyatörése) 

Nyílt impressziós koponyatörés esetén antibiotikus védelemben, tetanusz profilaxis mellett az azonnali műtéti 

kezelés szükséges. A preoperativ CT vizsgálat nem csak a törés pontos megítélésében fontos, hanem az alatta 

elhelyezkedő intrakraniális képletek elváltozásáról is felvilágosítást ad. 5. ábra 

8.21. ábra - 5. ábra: Impressziós koponya törés CT képe 
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A műtét a lágyrészsebzés fertőtlenítéséből, a roncsolt részek kimetszéséből és a benyomott csontrész 

kiemeléséből áll. A benyomódott csontdarab kiemelésének megkönnyítésére általában egy furatlyukat kell 

helyezni a törés peremére és innen kiindulva a csontfragmentumokat eltávolítani. Ha a dura sérült, vagy ha csont 

fragmentumok, hajas fejbőr, egyéb külső szennyeződés besodródik az agyállományba, a roncsolt agyrész 

gondos kitakarítása, alapos vérzéscsillapítás szükséges. A durasérülés vízhatlan zárást igényel. Erősen 

szennyezett sérüléseknél és különösen akkor, ha a műtéti beavatkozás késik, a benyomott csontrészt el kell 

távolítani, a rekonstrukciót későbbi időre kell hagyni. 

A műtéti beavatkozás halasztható, ha az impressziós törés zárt, és a törés alatti képletek nem sérültek. Ebben az 

esetben a kiemelt csontfragmentumok visszahelyezhetők, vagy ha eltávolításra kerülnek, csontpótló anyaggal 

azonnal cranioplasztika is végezhető. 

Nincs bizonyíték arra, hogy a benyomódott csontdarab kiemelése a poszttraumás epilepszia kialakulását 

befolyásolná, az valószínűleg az elsődleges agysérülés következménye. 

4.1.5.2. 1.5.2. A koponya penetráló sérülései 
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A koponyacsonton és a durán áthatoló idegen testek (pl. lövedék) okozta sérülések ellátásának elve a nyílt, 

impressziós koponyatöréssel azonos, ha a beteg felépülésére esély van. Akut műtéti kezelés szükséges az 

infekciós szövődmények csökkentésére, valamint a térfoglaló (subdurális, intraparenchymális vérzések) 

eltávolítása végett. 

CT vizsgálat a sugárfogó idegentestet, intrakraniális hematomákat, besodródott csontfragmentumokat kimutatja. 

Műtét során a behatolás helye körül craniotomiát készítünk, a durát megnyitva a nagyobb vérömlenyeket 

eltávolítjuk, a sebcsatorna könnyen elérhető helyein debridementet végzünk, a devitalizált szöveteket 

eltávolítjuk, az elérhető csontfragmentumokkal, idegentestekkel együtt, majd vérzéscsillapítást követően a durát 

vízzáró módon zárjuk. A dura zárásához, sokszor durapótló anyagot kell használni, ha a keményagyhártya 

nagyon szakadozott. Duraplasztikára használható autograft, például a koponya periosteuma, fascia lata graft, 

vagy különböző mesterséges durapótló anyagok, de ezen utóbbiak használata nagyobb infekciós kockázattal jár 

szennyezett sebekben. Ha az idegentest eltávolítása kockázatos, mert az nehezen elérhető helyen van, akkor az 

épp agyállomány védelme érdekében benn hagyható. Az agyállományban maradt lövedék nem emeli 

számottevően a fertőzés, és epilepszia kialakulásának kockázatát. 

A prognózist nagyban meghatározza a felvételi tudatállapot, komatózus betegek mortalitása csaknem 100%-os. 

Rossz prognózist jelent még, ha a sebcsatorna a középvonalon, az agykamrákon, vagy a központi struktúrákon 

(diencephalon, agytörzs) áthalad. 

4.1.5.3. 1.5.3. Koponyalapi törés 

A koponyalapi törések jelentőségét is elsősorban az infekciós komplikációk képezik.. 

Az elülső koponyagödör törése gyakran az arckoponya csontjainak törésével vagy a frontális konvexitás 

törésével társul, emellett dura és frontobazális agysérülést eredményezhet. A dura sérülés megteremti a feltételét 

a koponyaűri liquortér és az orr melléküregek közötti kommunikációnak - liquorcsorgást okozva. 

A frontobazális koponyatörés klinikai diagnózisát a periorbitális hematoma (pápaszem hematoma), rhinorrhea 

(agyvízcsorgás orrból) alapján lehet felállítani. 

A csontablakkal készült CT felvétel a törést legtöbbször kimutatja. A dura sérülésére és az orrmelléküregek felé 

nyílt koponyasérülésre utal még az intrakraniális levegőgyülem is. A törés gyakran okozza a szaglóideg, 

ritkábban a látóideg sérülését. 

A középső koponyagödör törései elsősorban az os temporale piramisát érintik. A piramis tengelyére harántul 

futó törések gyakran okozzák a VII. és VIII. agyideg sérülését, ritkán eredményeznek agyvízcsorgást. A 

longitudinális törések gyakori következménye az otorrhea (agyvízcsorgás fülből), viszont ritkább a VII. és VIII. 

agyideg sérülése. 

A középső koponyagödör törésének klinikai jele a retroauriculáris hematoma (Battle jel), a hematotympanon és 

az otorrhea. Ép dobhártya mellett a dobüregbe kerülő liquor az Eustach kürtön keresztül a garatba ürül. 

A hátsó koponyagödör törése általában nem kommunikál légtartó sinussal - nem okoz infekcios szövődményt. 

4.1.5.3.1. 1.5.3.1. A traumás eredetű agyvízcsorgás (liquorrhoea) típusai 

Jelentősége általában az elülső koponyagödör törését követő rhinorrhea-nak van, a piramistörést követő 

otorrhoea majd minden esetben spontán megszűnik. 

A durasérüléssel társuló frontobazális koponyatörés megteremti a feltételét annak, hogy a koponyaűri liquortér 

és a paranasalis sinusok (sinus frontalis, sinus ethmoidealis, sinus sphenoidalis) között fisztula alakuljon ki. A 

fisztula fő veszélye az intrakraniális infekció, elsősorban a bakteriális meningitis. 

Az esetek nagyobb részében a traumát követően hamarosan észlelhető az agyvízcsorgás (80%-ban 2 napon 

belül), de van, hogy csak több nap után, az agyduzzanat csökkenését követően az addig elzárt fisztula 

megnyílásakor jelentkezik. Ha liquorcsorgás nem is észlelhető, a koponyasérülést követően visszatérő 

meningitis is durafisztulára utal. 

Mivel az esetek 2/3-ban a rhinorrhea is spontán szűnik először csak pár napos obszerváció szükséges. Ha 3-5 

nap után is fennáll, lumbális liquor drainage kísérelhető meg napi 100-200ml liquor leengedésével. 8 nap liquor 
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drainage-t követően az esetek 80 százalékában a liquorcsorgás megszűnik. Ha a liquorcsorgás nem szűnik, vagy 

az elülső koponyagödör törését a későbbiekben többször ismétlődő meningitis követi műtét válik szükségessé. 

A műtét a dura fisztulájának megszüntetését célozza. A fisztula lokalizációja az esetek egy részében komoly 

diagnosztikus problémát jelent. Natív, vékonyszeletes, csontablakkal végzett CT felvételen a törés általában 

látható (90%-os szenzitivitás). Főleg az elülső koponyagödör bázisának coronális síkú rekonstrukciói hasznosak. 

Iv. kontrasztanyag adását követően a fisztula közelében lévő agyállomány gyakran halmoz, valószínűleg a 

gyulladás miatt. Ha több helyen is sérült a koponyalap és nem lehet eldönteni, melyik okozza a fisztulát a CT 

ciszternográphia alkalmas az aktív liquorcsorgás helyének kimutatására. Lumbál-, vagy ciszternapunkcióval a 

subarachnoidális térbe jutatott kontrasztanyag a fisztulán keresztül az orrmelléküregbe jut. Non-invazív 

megoldásként MR ciszternográfia is nagy eséllyel kimutatja a fisztula helyét. 

A műtét történhet endoszkópos módszerrel az orr felől, általában fül-orr gégészek által, a fisztula helyének 

lokalizálása után a duranyílást intra és extradurálisan lezárják. Nagyobb defektusok, vagy társuló és ellátandó 

intrakraniális sérülés esetén transzkraniális, intradurális műtét választandó. Frontális craniotomiát, duranyitást 

követően a frontális lebenyeket kissé eltartva, a koponyalapon a sérülést felkeresve, arra megfelelő duragraftot 

(pl. izom, fascia lata) kell helyezni és vízzáró módon rögzíteni (pl. szövetragasztóval). 

4.1.5.4. 1.5.4. Gyermekkori speciális törések 

A növekvő törés nagyon ritka, az esetek 90%-a 3 éves kor alatt fordul elő, valószínűleg az agy intenzív 

növekedése szükséges a létrejöttéhez. Mindig durasérüléssel jár. A törésvonalon és a durasérülésen át az 

intrakraniális tér képletei a subgaleális térbe nyomulhatnak, ott kitapintható terimét okozva. 

Műtéttel gyógyítható, a törésvonal mentén craniotomiát kell végezni, a duraszéleket felkeresni és a herniálódott 

képletek visszahelyezését követően a durát zárni. 

A ping-pong törés, valójában nem törés, hanem fokális benyomat a koponyán. Csaknem mindig újszülöttekben 

észlelhető, a koponyacsont nagyfokú plaszticitása kell a kialakulásához. A temporo-parietálisan elhelyezkedőket 

nem mindig kell műteni, ha a benyomódás alatt nincs agysérülés. A gyerek növekedése során a benyomat 

megszűnhet. A frontális benyomatokat kozmetikai okokból érdemes műteni. Műtét során a benyomódás mellé 

furatlyukat kell helyezni és ez alól a dura és a csont közé nyúlva a csont visszapattintható. 

4.2. 2. Gerincsérülések műtéti ellátása 

A gerincsérüléseknek kb. 10 %-a jár gerincvelő sérüléssel, s quadri- vagy paraparesist, -plégiát okoz. Súlyos 

baleset esetén mindig feltételezhető gerincsérülés, de ha a beteg eszméletlen, ennek tünetei általában nem 

szembeötlőek! 

A gerincvelő károsodásának mértéke határozza meg a sérülés kimenetelét, a csontsérülés és deformitás általában 

jól kezelhető, mert a vázrendszer regenerációs képessége jó. Az ellátás során arra kell törekedni, hogy a 

meglévő neurológiai funkciókat megtartsuk, az idegelemek esetleges kompresszióját megszüntessük és a 

gerincoszlop stabilitását visszaállítsuk. Műtéti kezelést igényelnek a gerinc instabilitásával, vagy a gerincvelő 

károsodásával járó sérülések. 

4.2.1. 2.1. Gerinc instabilitás 

A klinikailag definiálható stabilitás a gerinc azon tulajdonsága, hogy fiziológiás terhelés mellett nem 

deformálódik olyan mértékben, ami jelentős fájdalmat okoz, vagy a gerincvelő és a kilépő ideggyökök sérülését 

okozná. 

A különféle gerincsérülések stabilitásra gyakorolt hatásának becslésére többféle felosztás létezik. A klinikai 

gyakorlatban sokáig alkalmazott volt a Denis féle „hármasoszlop-koncepció”. Ennek megfelelően a 

csigolyatestek és a porckorongok első fele és az elülső hosszanti szalag az elülső oszlop; a csigolyatest hátsó 

fele és a hátsó hosszanti szalag a középső oszlop; végül a zygapophyzeális ízületek a teljes hátsó 

szalagrendszerrel együtt képezik a hátsó oszlopot. Ha bármelyik szegmentumban két oszlop elemei sérülnek, a 

gerinc instabilnak tekintendő. Egy oszlop sérülése mellett a gerinc általában megőrzi stabilitását. 

Újabb felosztás a Magerl féle, ennek a fő kategóriái a sérülés mechanizmusát is tekintetbe veszik: A típusú, 

kompressziós sérülések, B típusú disztrakciós sérülések és C típusú rotációs sérülések. Az egyes típusok még 
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tovább vannak bontva a sérülés súlyossága szerint, a legstabilabb töréstípus az A1 és a legkevésbé stabil a C3. 6. 

ábra 

8.22. ábra - 6. ábra: Thoracolumbális gerincsérülések Magerl féle beosztása: A típusú, 

kompressziós sérülések, B típusú disztrakciós sérülések és C típusú rotációs sérülések. 

Az egyes típusok még tovább vannak bontva a sérülés súlyossága szerint, a legstabilabb 

töréstípus az A1 és a legkevésbé stabil a C3 

 

4.2.2. 2.2. A gerincvelői károsodás formái 
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Gerincvelő sérülésnél a sérülés alatti gerincvelői szegmentumok által beidegzett motoros, érző és autonóm 

funkciók kiesnek. A gerincvelő sérülése centrális paresist okoz, fokozott izomtónussal, fokozott 

mélyreflexekkel, melyekhez a piramis pálya sérülésének jelei (Hoffmann-Trömner, Babinski jel) társulnak. A 

cauda equina sérülését okozó gerinctraumák, perifériás motoneuron léziót okoznak, izomatrophiával, csökkent 

izomtónussal, csökkent reflexekkel. 

A cervicális és a magas thoracális sérülések a szimpatikus beidegzés megszűnése miatt vazodilatációt, 

bradykardiát és így hipotenziót (spinális sokk) okoznak. 

A gerincvelő sérülés lehet komplett, vagy inkomplett. 

A komplett gerincvelő károsodás a gerincvelői harántlézió, ekkor a sérülés helyétől disztálisan minden motoros, 

érző és autonom működés kiesik. A sérülés szintjétől függően, para- vagy quadriplégia alakul ki, károsodik a 

belek és a hólyag beidegzése is. 

Inkomplett lézió esetén a sérüléstől disztálisan változó mértékben marad motoros, vagy szenzoros beidegzés. 

Inkomplett lézió a „sacral sparing” is, amikor csak a végbél sphincter akaratlagos kontrakciója megtartott. 

4.2.2.1. 2.2.1. Az inkomplett gerincvelő lézió speciális formái 

4.2.2.1.1. 2.2.1.1. Centrális gerincvelői szindróma 

Legtöbbször a nyaki gerinc hiperextenziós sérülése okozza. Hajlamosít rá a szűk gerinccsatorna, melyet 

általában elölről osteophyták, hátulról pedig a megvastagodott sárgaszalag okoz. A gerincvelő középső része a 

vérellátás szempontjából vízválasztó, így érzékeny az ödémára, ennek megfelelően a centrálisan elhelyezkedő 

pályák sérülnek, melyek a szomatotópia alapján a felső végtagokat idegzik be. Aránytalanul nagyfokú 

gyengeség alakul ki a felső végtagokon az alsókhoz képest. 

4.2.2.1.2. 2.2.1.2. Elülső gerincvelői szindróma 

A gerincvelő elülső részén futó artéria spinális anterior kompressziója okozza, csontfragmentum, vagy 

porckorong által. Az ér ellátási területének megfelelően a piramispálya és a tractus spinothalamicus 

működészavara jelentkezi. A sérülés szintje alatt hiányzik a motoros működés, károsodik a hő-, fájdalomérzés, 

de a hátsó kötegekben futó afferens pályák épsége miatt a tapintás, a vibráció és az ízületi helyzetérzés 

megtartott. 

4.2.2.1.3. 2.2.1.3. Brown-Séquard szindróma 

A gerincvelő hemiszekciójának a következménye, mely általában áthatoló sérülések következménye (pl. 

késszúrás, lövési sérülés). Kontralateralis hő- és fájdalomérzés kieséssel és ipszilaterális bénulással, mélyérzés 

kieséssel jár. 

Akut műtét inkomplett gerincvelő léziót okozó, a gerincvelő kompressziójával járó sérülés esetén szükséges. 

Komplett gerincvelő lézió esetén műtéttel a neurológiai státusz nem javítható. 

4.2.3. 2.3. A gerincsérüléseknél alkalmazható diagnosztikai eljárások 

Neurológiai vizsgálattal a gerincvelősérülés magassága meghatározható. Rtg felvételen a gerincoszlop csontos 

sérülései látszanak, de a vékonyszeletes CT szükséges a csigolyatörések pontos vizsgálatához. Az MR szerepe a 

szalagsérülések, gerincvelőkompressziót okozó lágyrészek (pl. traumás porckorongsérv, hematoma) 

kimutatásában van, valamint a gerincvelő sérülése is látható (kontúzió, ödéma). Különösen fontos az MR 

vizsgálat, ha a csontos sérülés magassága nem magyarázza a klinikai képet. 

4.2.4. 2.4. A gerinc sérüléseinek kezelése 

A beteg sorsát a trauma pillanatában bekövetkező gerincvelő sérülés mértéke határozza meg. A sérült 

neurológiai funkciókat helyreállítani nem lehet, így a kezelés célja, a további gerincvelő sérülés megelőzése, 

valamint a gerinc instabilitásából eredő komplikációk (másodlagos sérülés, hosszas immobilizáció) kivédése. 

Az ellátást a gerincvelő dekompressziója, a csontsérülések repozíciója, végül a gerinc stabilizációja foglalja 

magába. 
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4.2.4.1. 2.4.1. Konzervativ kezelés 

A nyaki gerinc töréseinek konzervatív kezelésére extenziót alkalmazhatunk. A hagyományos Crutchfield 

kengyellel a gerincre enyhe húzást gyakorolva a stabilizálás mellett lehetőség van az ízületi luxációk 

megszüntetésére is, ami a repozíció mellett a gerincvelő dekompresszióját is eredményezheti. A nyaki gerinc 

különböző fokú stabilizálását elérhetjük külső rögzítéssel, kemény rögzítő gallérral és orthezisekkel, ezek között 

a legmegbízhatóbb a Halo-szerkezet, ami minden irányban stabilizálja a nyaki gerincet. A Halo immobilizálás a 

nyaki gerinc minden sérülésénél alkalmazható, de igen időigényes, gyakran hónapokig tartó eljárás. 

4.2.4.2. 2.4.2. Műtéti kezelés 

Akut gerincvelő dekompresszió szükséges inkomplett gerincvelősérülések esetén, ha képalkotó vizsgálatok (CT, 

MR) gerincvelő kompressziót igazolnak. Abszolút indikációt a neurológiai tünetek progressziója jelent. 

Gerinccsatorna szűkületet és így gerincvelő sérülést okozhat csont fragmentum, traumás porckorongsérv, 

luxáció során a csigolyák egymáson történő elmozdulása miatt a csigolyaív. 

Műtéti kezeléssel a gerincvelő dekompressziója direkt megszüntethető, amennyiben a fedett repozíció nem volt 

eredményes az nyitottan megkísérelhető, majd belső rögzítéssel a gerinc stabilizálható. A belső stabilizálás 

előnye, hogy a külső rögzítéssel, vagy fektetéssel járó hosszas immobilizáció elkerülhető. 

Az instabilitás megszüntetésére többféle műtéti megoldás áll rendelkezésünkre. A nyaki gerinc töréseinek 

stabilizálása történhet a sérülés alatti és fölötti csigolyatestek elülső feltárásból véghezvitt lemezes-csavaros 

rögzítésével, csontgraft alkalmazásával, ami a csigolyatestek csontos fúzióját serkenti. Hátsó feltárásból 

rögzíthető a nyaki gerinc a csigolyák massa laterálisaiba helyezett csavarok és hozzájuk erősített rudak 

alkalmazásával. A műtéti behatolás módját nagyban meghatározza, hogy a kompressziót okozó elváltozás a 

gerincvelő előtt vagy mögött helyezkedik el, valamint a sérülés mechanizmusa. Amennyiben az elülső képletek 

sérültek, a gerincvelő elölről komprimált, elülső feltárás szükséges, a hátsó képletek, szalagrendszer sérülése 

inkább hátsó rögzítést igényel. Törekedni kell a sérült részek stabilizálására és az intakt képletek védelmére. 

A thoracolumbális gerinc stabilizálására a legelterjedtebb módszer a hátulsó feltárásból történő transzpedikuláris 

csavarokkal és hozzájuk erősített rudakkal történő rögzítés. Ritka esetekben szükség lehet a ventrális, vagy 

oldalirányból végzett lemezes, graftos osteoszintézisre. 

4.2.4.3. 2.4.3. A nyaki gerinc sérülései (subaxiális) 

Kompressziós törés: A gerincet vertikális irányban érő erőbehatások során alakul ki (alacsony vízbe fejesugrás, 

közlekedési baleseteknél fejtetőre esés). A csigolyatest elülső részének összeroppanásával jár, neurológiai 

sérülés nem szokott előfordulni, gallérral kezelhető. 

Burst törés: Szintén kompressziós törés, ahol a csigolyatest hátsó fala is sérül, s ehhez társulhat a gerinccsatorna 

szűkülete a csigolyatest hátsó részének a csatornába mozdulása miatt. Gyakori az idegrendszeri károsodás, 

gyakran társul hozzá elülső gerincvelői lézió tünetegyüttese. A műtéti kezelés általában elülső feltárásból 

elvégzett corpectomia (a csigolyatest középső részének teljes eltávolítása) és csontgraft (pl. crista iliaca graft) 

behelyezése, elülső lemezes-csavaros rögzítés mellett. 

Flexiós –kompressziós sérülések: A hátsó oszlop elemei is sérülnek az esetek nagy részében, a csigolyatest 

kompressziós törése mellett. Instabilitással és gerinvelősérüléssel járhat, ilyen például a könnycsepp törés, 

amikor két csigolya közötti subluxáció és az alsó csigolya testének kompressziója, annak elülső részéből egy 

csontfragmentum letörése, együtt fordul elő. 

Flexiós-disztrakciós, rotációs sérülések: Az egyik, vagy mindkét kisízület subluxálódhat vagy teljes ficamot 

szenved, s ebben a helyzetben rögzül. Mivel ehhez a sérüléshez mindig a hátsó hosszanti szalag sérülése is 

társul, a gerinc instabillá válik. A gerincvelő gyakran sérül és gyakoriak a radikuláris tünetek a kilépő gyökök 

kompressziója miatt. A műtéti kezelés zárt vagy nyitot repozíciót követő stabilizációból, általában hátsó 

rögzítésből áll, ami a nyaki gerincen a csigolyák massa lateralisaiba helyezett csavarokkal és az őket összekötő 

rudakkal lehetséges. 

Hiperextenziós sérülések: Ez a sérülésfajta inkább az idősebb korcsoportot érinti, s azokat, akiknél a 

gerinccsatorna, degeneratív gerincbetegség következtében már egyébként is szűkült. A csontos elemek sérülése 

gyakran hiányzik. A gerincvelő sérülése általában részleges, melyet elölről a degenerált csigolyatest komprimál, 

hátulról a hipertrófiás sárga szalag, mely a gerinccsatornába domborodik az extenzió hatására. A sérülés ún. 

centrális gerincvelő lézióval jár. Sérülést követően a neurológiai státusz általában gyorsan javul és mivel 
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instabilitással sem jár akut műtét nem indokolt. Amennyiben a javulás mértéke nem megfelelő mértékű, vagy a 

tünetek progrediálnak és gerincsatornaszűkület továbbra is fennáll hátulsó, vagy elülső dekompresszió 

lehetséges. 

4.2.4.4. 2.4.4. A thoracolumbális gerinc sérülései 

Kompressziós törés: nagyon gyakori sérüléstípus a thoracolumbális gerincen. A gerincre vertikális irányú erő 

hat (pl. fenékre esés), mely a csigolya testének ék alakú törését okozza. A csigolyatest magassága csökken. Ha 

csak az elülső oszlop sérül, nem okoz instabilitást, s neurológiai deficit is csak ritkán társul hozzá. Általában 

nem igényel műtéti kezelést. Ha a csigolya magassága jelentősen csökkent, vagy jelentős fájdalommal jár, akkor 

a transzpedikulárisan elvégzett vertebroplasztika, a csigolyatest csontcementtel történő megerősítése szóba 

jöhet. 

Burst törés: szintén vertikális irányú erőbehatásra alakul ki, de a csigolyatest hátsó fala is sérül, 

csontfragmentum nyomódhat a gerinccsatornába, emiatt itt neurológiai deficit lehetséges, főleg a thoracális 

szakaszon. Ha a hátsó hosszanti szalag ép marad, a törés stabilnak tekinthető, ekkor műtéti kezelés 

neurológiailag intakt betegben nem szükséges. Gerincvelősérülés és instabil törés esetén műtét javasolt. A műtét 

történhet hátsó feltárásból transzpedikuláris csavarokkal és rudakkal történő rögzítéssel. Az elülső 

dekompressziót ép hátsó hosszanti szalag esetén a két csigolya disztrakciójára végbemenő ún. ligamentotaxis 

segítheti, a megfeszülő hátsó hosszanti szalag a gerinccsatornába nyomódott csontfragmentumot visszatolhatja. 

Elülső feltárásból corpectomia, csontgraft behelyezése és lemezes, csavaros rögzítés lehetséges. 

Flexiós-disztrakciós, rotációs sérülések: A hátsó hosszanti szalag általában sérül, ezért a sérülés gyakran 

instabil. A csigolyatest sérülése, általában kompresszió, változó mértékű lehet. Leggyakrabban a Th. XII. és L.I. 

csigolya magasságában alakul ki. A Th. XII. csigolya teste az L.I-en előre elmozdul, ehhez a hátsó hosszanti 

szalag, a kisizületek, valamint a csigolyaívek törése társulhat. Az alsó csigolya testének elülső része ék alakú 

kompressziós törést szenvedhet. A gerincvelő, a conus vagy a cauda károsodását okozhatja. Ha a hátsó 

szalagrendszer károsodása a döntő, a stabilizáció hátsó rögzítésből végzendő, transzpedikuláris csavarok és 

rudak segítségével. A csigolyatest jelentős sérülésekor elülső és hátulsó feltárás is szóba jön (ún. „360 fokos 

rögzítés”). 

Hiperextenziós sérülés: ebben a magasságban igen ritka. Ilyenkor az elülső hosszanti szalag szakadását, 

valamint a porckorong ruptúráját okozza. Az érintett csigolyatest elülső-hosszanti törése társulhat hozzá. A 

sérülés instabil, súlyos gerincvelő károsodással jár. 

4.2.4.5. 2.4.5. Speciális nyaki gerinc sérülések (atlanto-axiális sérülések) 

4.2.4.5.1. 2.4.5.1. Jefferson-törés 

A koponyát ért vertikális erőbehatásra (pl. fejesugrás), az atlas az occipitális condylusok és az axis közé szorul 

és klasszikusan az atlas mindkét ívén kétoldali törés keletkezik. A törés instabil, de gyakran nem jár neurológiai 

tünettel a gerinccsatorna tágassága miatt a CI magasságban. Az orvoshoz eljutó beteg a fejét két kezével fogva 

stabilizálja a nagy fájdalom miatt. Kezelése általában Halo rögzítéssel történik. 

4.2.4.5.2. 2.4.5.2. A dens törései 

A dens törhet a bázisánál (II. típus, instabilitással jár), ill. ez a törés időnként ráterjedhet a C.II. csigolya testének 

elülső felszínére is (III. típus), instabilitást okozva. Igen ritka a csúcs törése (I. típus), amely a stabilitást nem 

befolyásolja. Fiatalokban csak súlyos balesetekben, idősekben kis erőbehatásra is bekövetkezhet. Leggyakoribb 

a bázisnál bekövetkező törés (II. típus). Kezelése lehet Halo-rögzítés, de gyakori az álízületképződés a dens 

rossz vérellátása miatt. Amennyiben a ligamentum transversum ép, a dens elülső, tengelyirányú csavaros 

rögzítése lehetséges, mely után az ízületi rotáció megmarad. Ha a ligamentum transversum sérült csak hátsó 

atlanto-axiális fúzió végezhető, az atlanto-axiális diszlokáció megakadályozására. Kezelése a CI és a CII 

transzartikuláris csavaros rögzítésével, vagy a csigolyaívek közötti hátsó dróthurkos rögzítéssel végezhető, de 

így a CI-II közötti rotáció megszűnik. Atlanto-axiális diszlokáció dens törés nélkül is előfordul, kezelése 

hasonlóan történik. A III. típusú törések külső rögzítéssel általában jól gyógyulnak. 

4.2.4.5.3. 2.4.5.3. Hangman's törés 

Mivel ez a sérülés típus a kötél általi kivégzés során következett be leggyakrabban, nevét is innen kapta. 

Közlekedési baleseteknél hiperextenziós mechanizmussal hasonló sérülés következhet be. A CII csigolya pars 
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interarticularisa bilaterálisan eltörik, a CII csigolya a CIII-on előre elmozdul. Kezelése Halo-rögzítés, vagy 

elülső lemezes csavaros rögzítés és fúzió. 

4.2.5. Tesztkérdések 

Fejsérülés esetén a trauma pillanatában kialakuló, elsődleges elváltozás: 

ischémia 

térfoglaló vérzés 

diffúz axonsérülés 

agyödéma 

Fejsérülést követő CT vizsgálattal kóros nem mutatható ki: 

agyzúzódásban 

diffúz axonsérülés esetén 

agyrázódás esetén 

epidurális vérzésben 

Terápiásan befolyásolható elváltozások, kivéve: 

koponyaűri nyomásfokozódás 

intrakraniális vérzés 

intrakraniális fertőzés 

diffúz axonkárosodás 

A kórosan emelkedett koponyaűri nyomás alsó határa: 

5Hgmm 

15Hgmm 

20Hgmm 

30Hgmm 

A koponyaűri nyomás csökkentésére alkalmas, kivéve: 

ozmotikus diuretikumok 

liquordrainage 

kontrollált hipoventilláció 

szedáció 

Jellegzetes tünete az anisocoria: 

tentoriális beékelődés 

foraminális beékelődés 

subfalcin beékelődés 

Koponyasérülés esetén intrakraniális nyomásmérés szükséges: 
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GCS 14 alatt 

GCS 10 alatt 

GCS 8 alatt 

GCS 3 alatt 

„Lucidum intervallum” gyakran előfordul: 

agyi kontúzióban 

akut subdurális vérzésben 

epidurális vérzésben 

krónikus subdurális vérzésben 

A hídvénák szakadása gyakori oka: 

subdurális vérzésnek 

intracerebrális vérzésnek 

epidurális vérzésnek 

agyvízcsorgásnak 

Krónikus subdurális hematoma leggyakoribb kezelési formája: 

lumbális liquor drainage 

furatlyuk, vagy minicraniectomia 

dekompresszív craniectomia 

craniotomia 

Traumás agyvízcsorgás kezelésére alkalmazható eljárás, kivéve: 

obszerváció 

intraventriculáris liquor drainage 

lumbális liquor drainage 

duraplasztika 

Akut műtét szükséges: 

inkomplett gerincvelő lézió esetén 

komplett gerincvelő lézió esetén 

Felső végtagi túlsúlyú gyengeséget okoz: 

Brown Sequard szindróma 

centrális gerincvelői szindróma 

elülső gerincvelői szindróma 

Centrális gerincvelői szindróma kialakulásának leggyakoribb mechanizmus: 
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hiperextenziós sérülés 

burst törés 

kompressziós törés 

flexiós, disztrakciós sérülés 

Az atlas speciális töréstípusa: 

Hangman’s törés 

dens törés 

Jefferson törés 

Felhasznált irodalom 

Richard Winn: Youmans Neurological Surgery, 6th Edition 

Mark S. Greenberg: Handbook of Neurosurgery, 2001, 5th Edition 

Rengachary,Wilkins: Neurosurgical operative atlas 

Dóczi Tamás: Az idegsebészet alapvonalai orvostanhallgatók részére,1998 

5. 8.e. Neurorehabilitáció. Szervezési és betegellátási 
kérdések. – Péley Iván [Vekerdy-Nagy Zsuzsanna 
Katalin] 

Bevezetés: A WHO meghatározása (1) az átfogó rehabilitációról (1988): A rehabilitáció célja, hogy minden 

eszköz felhasználásával csökkentse a fennálló fogyatékosság és rokkantság hátrányos következményeit és 

képessé tegye a fogyatékossággal élő személyeket a legoptimálisabb szociális integrációra. Ma már a rokkantság 

kifejezést nem használjuk és az integráció helyett az optimális társadalmi részvételt hangsúlyozzuk. Az átfogó 

rehabilitáció négy nagy területe az orvosi, a pedagógiai, a foglalkoztatási és a szociális rehabilitáció. 

Orvosi rehabilitáción értjük azt a tevékenységet, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel (prevenció, 

diagnosztika, terápia, gondozás) nyújt a fogyatékos személyeknek, hogy meglévő képességeik fejlesztésével 

önállóságukat részben vagy egészben visszanyerjék és képessé váljanak a családba, munkahelyre, társadalomba 

való beilleszkedésre. Lényege a meglévő funkciók és a teljesítőképesség pontos megítélése (állapotfelmérés), az 

újra alakítható funkciók fejlesztése és tréningje. Az orvosi rehabilitáció legnagyobb részét a rehabilitációs 

medicina rendszere képezi. 

A rehabilitációs tevékenység (2) egyben harmadlagos prevenció is, amelynek célja a maradandó fogyatékosság 

megelőzése. A maradandó egészségkárosodás miatt fogyatékos embernek az adott közösség egészséges 

tagjaival azonos esélyeket csak egy összetett, az orvosi és a szociális rehabilitáció eszközeit, módszereit 

alkalmazó ellátó rendszer tudja biztosítani. Nem az egészségkárosodása miatt megváltozott képességű ember a 

fogyatékos, hanem a megmaradt képességeihez nem adaptált környezete a „fogyatékos”! (1. animáció) 

8.23. ábra - 1. animáció 
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Az orvosi rehabilitációt érintő legfontosabb magyarországi törvények közül kiemeljük az 1997.évi CLIV. 

egészségügyi törvényt (3), amelynek a 100. §-a határozza meg a rehabilitáció fogalmát: A rehabilitáció 

egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és 

összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása. Az 1998.évi 

XXVI. törvény (4.) és a 2013-as módosítása (5) pedig a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 

biztosításáról rendelkezik. 

A funkcionális szemléletű rehabilitációs orvoslás kialakította a Funkcióképesség, Fogyatékosság és Egészség 

Nemzetközi Osztályozását (6.) (FNO, eredeti nyelven: International Classification of Functioning Disability and 

Health – ICF). Az FNO a fogyatékosságot élettapasztalatként értelmezi, amely bárkivel, bármikor megtörténhet, 

mint valamilyen probléma észlelése a funkcióképességben. A struktúrák, a funkciók károsodása mellett a 

tevékenység – részvétel és a környezet összefüggéseit értékeli és kategorizálja, hozzárendelve a súlyosság fokát 

(1. ábra). A fogyatékosság tehát nem végzetszerű, hanem visszafordítható lehet. Az FNO-ban további alapvető 

változás, hogy megjelennek a személyes, illetve a környezeti tényezők, mint a funkcióképességet és a 

fogyatékosságot befolyásoló összetevők. A személyes tényezőket (pl. életkor, etnikai hovatartozás, képzettség, 

neveltetés, szokások, élettapasztalatok, megküzdési módszerek) csak felsorolja, részletes osztályozásuk még 

nem készült el. A környezeti tényezők osztályozása viszont alapvető része a rendszernek. Ezek lehetnek 

támogatók vagy akadályozók. Nemcsak a személyes és a környezeti tényezők hatnak a funkcióképességre, 

hanem ebben a viszonylatban is kölcsönhatás van. Az egyén tevékenykedő képessége, illetve annak 

akadályozottsága is hat pl. saját egészsége megőrzésének lehetőségeire, tehát visszahat önmagára. Az FNO egy 

rendszerezett kódolási séma alapján lehetővé teszi a fogyatékos állapotok tudományos értékű és gyakorlati 

haszonnal bíró felmérését és összehasonlíthatóságát. (2. ábra). A beteg állapotának, állapotváltozásának 

részletes leírására és dokumentálására is alkalmas az FNO rendszer. A betűjelből és négy számjegyből álló, az 

adott funkciót / tevékenységet/részvételt leírókód utolsó jegye a leírt probléma súlyossági besorolása: 0=nincs 

probléma/károsodás, 1=enyhe probléma/károsodás, 2=mérsékelt probléma/károsodás, 3=súlyos 

probléma/károsodás, 4=teljes probléma/károsodás. 

8.24. ábra - 1. ábra 
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8.25. ábra - 2. ábra 
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A mindennapi élettevékenységek (un. activity of daily living (7.) (ADL)) végzése a fogyatékosságot okozó 

állapottól, betegségtől viszonylag független, így ezen tevékenységek felmérésére és a funkcionális állapot 

súlyosságának összehasonlítására alkalmas ADL skálák közül a legelterjedtebbek a FIM (Functional 

Independence Measure (8.)) skála (3. ábra) és a Barthel index (9.) (4. ábra). A Barthel index az önellátás 

mérésére tíz élettevékenységet vizsgál: (1) járás, (2) lépcsőn járás, (3) étkezés, (4) személyes toalett, (5) WC 

használat, (6) fürdés, (7) öltözködés, (8) átszállás kerekesszékbe, (9) vizeletszabályozás, (10) 

székletszabályozás. Egy-egy tevékenységre öt pontonként 0-15 pont, összesen 100 pont adható. Előnye, hogy 

könnyen használható, validált, megbízható módszer. Hátránya, hogy nem mutatja ki a kognitív zavarok okozta 

önellátási elégtelenségeket. A FIM skálával az a külső segítség mérhető, összehasonlítható, amire fogyatékossá 

vált embernek szüksége van a mindennapi élet alapvető tevékenységeinek ellátásához. A 18 vizsgált 

tevékenységből 13 a különböző motoros tevékenységekre irányul. Az első hat kérdés az étkezéshez, 

tisztálkodáshoz-fürdéshez, öltözködéshez, toalett higiénéhez szükséges segítség mértékére kíváncsi. A 7-8. 

kérdések a vizelet- és széklettartást, a 9-11. kérdések a mobilitást – transzferek használatát, a 12-13. kérdések a 

járást – kerekesszék használatot – mérik fel. A 14-15. kérdések a kommunikációt (megértés, önkifejezés), a 16-

18. kérdések a szociális képességeket (szociális együttműködés, probléma megoldás, emlékezés) vizsgálják. A 

hét pontos skálán a 7-6 pont az önállóságot és/vagy a függetlenséget jelenti, az 5-4-3 pontok a függőség 

különböző mértékeit jelölik, a 2-1 pontok a teljes függőségre utalnak. A FIM adatlap kitöltése team munkában 

történik, pontossága, értékelhetősége nagymértékben függ a beteg állapotának ismeretétől és a vizsgáló szakmai 

gyakorlatától. 

8.1. táblázat - 3. ábra: Funkcionális függetlenség mértéke (FIM) 
 

Önellátás felvételkor: távozáskor: kontroll során: 

A. Étkezés       

B. Tisztálkodás       

C. Fürdés       

D. Öltözködés (felső testrész)       

E. Öltözködés (alsó testrész)       

F. Toalett-higiéné       

Sphincter kontroll 

G. Vizelettartás       

H. Széklettartás       

Mozgáskészség 

I. Átülés (ágy �szék�kerekesszék )       

J. WC használat       

K. Fürdőszoba használat       

Járás 

L. Járás vagy kerekesszék használat       

M. Lépcsőn járás       

Kommunikáció 

N. Megértés       

O. Önkifejezés       

Szociális képességek 

P. Szociális együttműködés       

Q. Probléma megoldás       

R. Emlékezés       

Összpontszám:       

Utasítások a pontozáshoz: 

Önálló (segítséget nem igényel) 
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7 Teljes függetlenség (biztosan, időben) 

6 Részleges függetlenség (segédeszköz) 

Függő (segítséget igényel) 

Részleges függőség 

5 Felügyeletet igényel (irányítás) 

4 Kis fizikális segítséget igényel (75%+) 

3 Mérsékelt segítséget igényel (50 �74%+) 

Teljes függőség 

2 Nagyfokú segítséget igényel (25% �49%) 

1 Teljes ellátásra szoruló (25%-nál kevesebb) 

1 akkor is, ha a tevékenység nem tesztelhető 
 

Független – önálló: � tevékenységéhez más személy nem szükséges. 

7 Teljes függetlenség: minden tevékenységét a többi emberhez hasonlóan végzi (segédeszköz és irányítás 

nélkül, elfogadható időn belül). 

6 Részleges függetlenség: tevékenységéhez bizonyos segítséget igényel (segédeszközt, biztonsági 

intézkedéseket vagy az átlagosnál több időt). 

Függőség:  � adott tevékenység elvégzéséhez más személy felügyelete, fizikális segítsége szükséges, vagy 

nem képes a tevékenységre. 

Részleges függőség: � az adott tevékenysé g felét vagy annál többet elvégez (50%+). A szükséges segítség 

szintjei: 

5 Felügyelet: nem kíván egyéb segítséget, csak odafigyelést, tanácsokat, irányítást, fizikális kontaktus nélkül. 

A segítõ megadja a szükséges információkat vagy feladja az ortézist. 

4 Kis fizikális segítség: fizikális kontaktus szükséges, de nem több, mint érintés, a tevékenység 75%-ánál 

többet tesz meg. 

3 Mérsékelt segítség: több mint érintés a szükséges segítség, a tevékenység 74 -50%-át tudja elvégezni. 

Teljes függőség: 50%-nál kevesebbet képes elvégezni, sok vagy teljes segítség szükséges a tevékenység 

elvégzéséhez. 

2 Nagyfokú segítség: a tevékenység 25-49%-át képes elvégezni. 

1 Teljes segítség: a tevékenység kevesebb, mint 25%-át képes elvégezni. 

 

Önellátás: 

A: Étkezés  : magába foglalja az étel szájba juttatásához szükséges eszköz használatát, rágást, nyelést. 

Hozzátartozik a hús felvágása, vaj kenyérre kenése, konzerv kinyitása, folyadék töltése. 

B: Tisztálkodás  : tartalmazza a fogmosást, haj., kéz-, arcápolást, borotválkozást, sminkelést. 

C: Fürdés  : a nyaktól lefelé mosdást jelenti (kivéve a hát). Kád, zuhany stb. használata. 

D: Öltözködés (felső testrész):  deréktól fölfelé öltözködés, ha van protézis vagy ortézis, önálló fel- és levétel. 
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E: Öltözködés (alsó testrész):  deréktól lefelé öltözködés, ha van ortézis vagy protézis, önálló fel- és levétel. 

F: Toalett-higiéné  : tartalmazza a szükséges ruha fel- és lehúzását és a gáttáji higiénét. 

Sphincter kontroll: 

G: Vizelettartás  : magába foglalja a vizeletürítés akaratlagos kontrollját és az ehhez esetleg szükséges 

eszközök használatát. 

H: Széklettartás  : magába foglalja a székelés akaratlagos kontrollját, a szükséges segédeszközök vagy 

anyagok használatát. 

Mozgáskészség: 

I: Átülés (ágy   �szék�kerekesszék)  : m agába foglalja az ágyból való felkelést, székbe vagy kerekesszékbe 

át- és visszaülést, felállást, ha a helyváltoztatás módja járás. 

J: WC-használat  : magába foglalja a WC-hez való eljutást, át- vagy ráülést, onnan felállást vagy a 

kerekesszékbe visszaülést. 

K Fürdőszoba használat  : tartalmazza a kádhoz vagy zuhanyhoz való eljutást, a kádba vagy zuhanyba 

beszállást, onnan kijövetelt egyaránt. 

Járás: 

L: Járás vagy kerekesszék használata  : járóképesség esetén járás, kerekesszék használata esetén annak 

használata házon belül. 

M: Lépcsőn járás: 12-14 lépcsőfokot megtesz (egyhuzamban) fel és le egyaránt (házon belül). 

Kommunikáció: 

N: Megértés:  jelenti a látott vagy hallott információk megértését. 

O: Önkifejezés: a gondolatok érthető kifejezése verbális vagy nonverbális módon. 

Szociális képességek: 

P: Szociális együttműködés: a közösséggel kapcsolatos készségeket tartalmazza, terápiás és szociális 

helyzetekben. A saját és a más igényeit hogyan tudja egyeztetni. Megfelelően együttműködik a személyzettel, 

a betegekkel, családtagokkal (pl. indulatán uralkodik, elfogadja a kritikát). 

Q: Problémamegoldás: a mindennapi élet problémáinak megoldása, pl. megfelelő, időben hozott döntések, 

amelyek biztosítják a pénzügyi, szociális és személyes boldogulást, ha hibázik, korrigálja magát. 

R: Emlékezés: a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos tájékozottság, tudatosság az intézetben vagy azon 

kívül. Megismeri azokat az embereket, akikkel gyakran találkozik, emlékszik a mindennapi rutinra. Mások 

kérését végrehajtja anélkül, hogy azokat meg kellene ismételni. 

8.2. táblázat - 4. ábra: Barthel Index 
 

1.Étkezés: 

10 = Önállóan. A beteg képes egyedül enni egy tálcáról, vagy asztalról, ha valaki azt elérhető távolságba teszi. 

Használhat segédeszközt, de fel kell tudnia vágni az ételt, sót szórni, vajat kenni, megfelelő normál idő alatt. 

5 = Segítséget igényel, pl. a hús felvágásához vagy az előbb felsoroltakhoz. 

0 = Etetni kell. 
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2. Átszállás kerekesszékből az ágyba és vissza: 

15 = Teljesen önállóan. A kerekesszékkel az ágyhoz közelít, befékezve a kocsit, a lábtartót felemelve, átül az 

ágyra, lefekszik, felül. Az ágyból a kocsiba kiülést is képes így végrehajtani. 

10 = Felügyeletet, vagy segítséget igényel a tevékenység bármely eleméhez. 

5 = Fel tud ülni, de ki kell emelni az ágyból. 

0 = Felülni sem tud. 

3. Személyes toalett: 

5 = Önállóan: Kézmosás, arcmosás, fésülködés, fogmosás, borotválkozás (a penge berakása vagy a 

villanyborotva dugaszának bedugása is). 

0 = nem képes e fentiek valamelyikére. 

4. WC használat: 

10 = Egyedül kimegy, ruháját le- és felhúzza, ruháját meg tudja óvni a bepiszkolódástól. WC papírt használ. 

Segédeszközt használhat a kapaszkodáshoz. 

5 = Kis segítséget igényel (egyensúlyzavar miatt, ruhafelhúzáshoz, papír használathoz). 

0 = Több segítség, vagy a nővér ágytálaz. 

5. Fürdetés: 

5 = Más személy jelenléte nélkül tusoló vagy fürdőkád használata. 

0 = Mosdatás 

6. Járás sík talajon: 

15 = 50 m járás segítség, felügyelet nélkül. Bármilyen segédeszköz használható (kivéve guruló mankó). Ha 

ortézis vagy protézis szükséges, azt önállóan kell tudni alkalmazni. 

10 =. Felügyeletet igényel, vagy csak kis segítséggel tud járni 50 m-t. 

5 = Kerekesszéket használó páciens esetében, 50 m önálló kerekesszék hajtás, manőverezés: fordulni ágyhoz, 

asztalhoz, WC-re. 

7. Lépcsőn fel-, lemenetel: 

10 = Önállóan, felügyelet nélküli képes lépcsőjárásra (bármilyen segédeszköz használható. 

5 = Kis segítséget, vagy felügyeletet igényel (pl.: a botot nem tudja magával vinni a bothasználó). 

8. Öltözködés, vetkőzés: 

10 = Önállóan végrehajtja, cipőfelvételt is. Ide tartozik az önálló ortézis vagy protézis felvétel is. 

5 = Kis segítséget igényel valamelyik folyamathoz, de legalább a felét egyedül végzi. 

9. Széklettartás: 

10 = Baleset nélkül, lehet kúp segítségével is. 

5 = Időnként baleset előfordul, vagy a kúpot másnak kell felhelyezni. 

10. Vizelettartás: 
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10 = Éjjel, nappal tudja tartani, szabályozni vizeletét. 

5 = Elvétve baleset előfordul, ha a beteg szól, de nem tud várni a nővérre. 

0 = Naponta baleset, állandó katéter. 

Összesen: 0-100 

A rehabilitációs medicina (10) az orvostudomány egyik önálló ága, szemléletében egységes, interdiszciplináris 

klinikai szakterület. Tevékenysége az egészségkárosodás miatt fizikailag (testileg) fogyatékos vagy a 

fogyatékosság szempontjából veszélyeztetett személyek funkcióképességének javítására irányul. Bármely 

rehabilitációs program multidiszciplináris team munkában, interdiszciplináris kooperációval, rehabilitációs 

szakorvos vezetésével valósul meg. A képességek fejlesztése csak a beteg aktív részvételével valósítható meg. A 

beteg állapota, életkora, életmódja, a környezete, stb. alapján a reálisan kitűzhető rehabilitációs cél(ok) 

érdekében specifikus módszerek alkalmazásával, több szakmára épülő team munka formájában a kórháztól a 

lakóhely közeli ellátásig az ellátórendszer minden szintjén történhet a rehabilitáció. A rehabilitáció 

szükségességének időbeliségét és elérhető céljait tekintve két alapvető típusa van, az elsőbbségi és a 

programozható (11) rehabilitáció. 

Elsőbbségi rehabilitáció: Akut betegség vagy trauma, ritkábban progresszív krónikus betegség hirtelen 

rosszabbodása, kivételesen pedig meglévő fogyatékosság váratlan szövődménye miatt szükségessé váló, 

szakmailag legfeljebb kevéssé halasztható rehabilitáció. Az elsőbbségi rehabilitáció szinte minden esetben 

egyidejűleg az adott történés utáni első rehabilitáció is, mely kezdődhet azonnal, de legkésőbb egy hónapon 

belül indulnia kell. Általában az akut ellátást követően (posztakut rehabilitáció) kezdődik, de megkezdhető akár 

az akut ellátás alatt is, amennyiben a rehabilitációs team rendelkezésre áll (akut rehabilitáció). 

Az elsőbbségi rehabilitáció speciális formája az akut (más néven korai) rehabilitáció alatt elsősorban az akut 

ellátás során nyújtott, ill. megkezdett szolgáltatást értjük, bár ugyancsak akut (más néven korai) rehabilitációnak 

tarthatóak azon alakulóban lévő modellek is, amelyek az akut (korai) és a posztakut rehabilitáció 

határmezsgyéjén helyezkednek el. 

Az elsőbbségi (akut, posztakut) rehabilitáció akkor kezdődik, amikor az ellátásban az akut történést, esetleg 

krónikus betegség állapot-rosszabbodását követően – az ellátási környezetből, körülményekből adódó 

lehetőségeket is figyelembe véve – a teendők súlypontja a terápiás területről a rehabilitáció területére kerül. A 

posztakut rehabilitációt ideális esetben az akut ellátás alatt végzett rehabilitációs elemeket tartalmazó 

tevékenység előzi meg. A posztakut elsőbbségi rehabilitáció bármilyen, arra felkészült rehabilitációs osztályon 

végezhető, kivéve a kiemelt ellátásokat, amelyekre a legmagasabb progresszivitású országos vagy regionális 

rehabilitációs centrumokban vannak felkészülve. Koponya-agy sérültek, gerincvelő sérültek rehabilitációs 

ellátása az utóbbi kategóriába tartozik: a teljes rehabilitációs teamnek és a súlyos állapotú betegek ellátásához 

szükséges tárgyi és személyi feltételeinek is rendelkezésre kell állnia. Rendelkeznie kell továbbá az adott 

intézménynek a speciális rehabilitációs diagnosztika lehetőségeivel és terápiás módszereivel. 

A programozható rehabilitáció: Az ellátás olyan formája, amikor az időfaktor nem, ill. kevéssé fontos, ami által 

a szolgáltatás kezdési időpontja tervezhető. Programozható rehabilitáció nyújtható egyrészt fogyatékossághoz 

vezető krónikus betegség miatt, másrészt pedig akut betegség vagy baleset következtében tartósan fogyatékos 

személy számára az eseménytől számított 3 hónapon túl, akár részesült az esemény után 3 hónapon belül 

rehabilitációs programban, akár nem. Megjegyzendő azonban, hogy az esetek egy kis részében akár krónikus 

betegség (pl. hirtelen rosszabbodás utáni állapot) esetében, akár az akut eseménytől időben már távol lévő beteg 

esetében (pl. kisebb esés vagy interkurrens betegség miatti kondícióvesztés) az időzítés fontossá, még ha nem is 

elsőrendűvé válhat – ilyenkor programozható, de előre sorolandó kifejezést használjuk. Ennek a formának a 

súlyos központi idegrendszeri sérülést követően az ismételt rehabilitációban van jelentősége. Az elsőbbségi 

rehabilitáció befejezését követően akár évekkel később is felmerülhetnek újabb rehabilitációs célok. 

A rehabilitációs team (12.) a beteg önellátó képességének, funkcióinak és életminőségének javítására, társadalmi 

részvételének optimalizálása érdekében tevékenykedő csapat. A team munka középpontjában a beteg és a 

családja áll. Az eltérő szakmai szemléletű szakemberek más-más nézőpontból látják a megoldandó problémát, 

de a cél azonos. A csapatmunka nem egyszerűen a tagok tudásának összegzését, hanem annak egy magasabb 

minőségét jelenti. A team konfliktusmentes, dinamikus működésének alapja „a nem egy helyről, de egy irányba 

nézve”, ill. „a több szem, többet lát” elvek. A team összetétele a rehabilitáció folyamatában változik. Kezdetben 

az orvos-szakmai, ápolási, szempontok állnak a fókuszban, majd a beteg állapotának javulásával újabb 
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feladatoknak megfelelően bővül a csapat, ill. az összetétele folyamatosan változik, az orvosi-egészségügyi 

szerep csökkenésével nő a szociális, társadalmi problémák megoldásának feladata. Magyarországon az 

elfogadott és leginkább működő ún. multidiszciplinális modellben a team vezetője az orvos, feladata a team 

munkájának az összehangolása, a kezelés irányelveit illető döntések meghozása és az ellátás során a beteg 

biztonsága. Mivel a team munkájáért az orvos felel, mindenről tudnia kell, ami a beteggel történik – a 

tájékoztatás a team tagok, a tájékozódás az orvos felelőssége. A team tagok a napi gyakorlatban a szakmai 

kompetenciájuknak megfelelően hozhatnak döntéseket. Az orvos vezeti heti rendszerességgel zajló team 

megbeszéléseket (ülővizit (13.)), ahol a team-tagok véleménye és javaslatai figyelembevételével konszenzus 

születik a beteg további kezelésével kapcsolatban, mely meghatározza a team további munkáját is (2. animáció). 

A neurotraumát követő elsőbbségi rehabilitációban a team tagjai a leggyakrabban: az orvos, az ápolószemélyzet, 

a pszichológus-neuropszichológus, a gyógytornász, a konduktor, a rehabilitációs foglakoztatói terapeuta, és 

szükség esetén a logopédus, a zeneterapeuta, a dietetikus és a szociális munkás, az ortopéd műszerész, és 

további szakemberek is szükségessé válhatnak. 

8.26. ábra - 2. animáció 

 

Az idegrendszer bármely elemét ért károsodás következtében létrejövő funkciózavar és/vagy fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitációs tevékenységet nevezzük neurorehabilitációnak. Az idegrendszert ért 

károsodásoknak egyik nagy csoportja az egyszeri, akut történések – leggyakrabban a stroke (14.) és a traumák – 

okozta, a másik nagy csoportja a krónikus neurológiai kórképekkel – pl. SM (15.), Parkinson kór (16.) stb. – 

járó funkció zavarok. A rehabilitáció szempontjából is jelentős a különbség a két csoport között. A heveny 

módon kialakult folyamatok esetén a rehabilitáció eredménye akár a teljes gyógyulás is lehet, ezzel ellentétben a 

krónikus betegségeknél a funkcionális állapotromlás lassítása, az életminőség javítása lehet a rehabilitáció célja. 

A fejezet további része a traumás eredetű gerincvelő károsodás és a koponya-agysérülés okozta funkciózavar 

és/vagy fogyatékosság akut, posztakut/elsőbbségi rehabilitációs ellátásának összefoglalása. 

5.1. 1. Gerincvelő sérültek elsőbbségi (akut, posztakut) 
rehabilitációja 

Traumás gerincvelő károsodásról akkor beszélünk, ha a gerincet ért erő behatásra közvetlenül a sérülés után, a 

sérülés szintje alatt a gerincvelő csökkent ingerelhetősége alakul ki. Ezt gerincvelői shocknak vagy módosult 

reflexaktivitásnak nevezzük. A sérüléstől kaudálisan a gerincvelői neuronok azonnal kiesnek a supraspinalis 

központok irányítása alól, s egy areflexiás állapot következik be. A spinalis shock (17.) időtartama változó, 

átlagosan 3-4 hétig tart, de 3-4 nap, esetleg 6-8 hét között is változhat. Ebben az időszakban a teljes gerincvelői 

harántsérülés képét látjuk, még részleges sérülés esetében is. Ezért kezdetben minden friss gerincvelő sérültet 

úgy kell tekintenünk, mintha a sérülése részleges lenne. 
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A komplett gerincvelői harántsérülés a gerincsérülések legsúlyosabb következménye, a sérülés szintje alatt 

minden neurológiai funkció hiányzik és a sérülés szintjétől függően, para- vagy tetraplégia alakul ki. Kiesik az 

autonóm idegrendszer működése, károsodik a belek és a hólyag beidegzése is. A gerincvelő sérülése centrális 

paresist („upper motor neuron lesion”)(18.) okoz, fokozott izomtónussal, fokozott mélyreflexekkel, melyekhez a 

pyramis pálya sérülésének jelei (Hoffmann-Trömner, Babinski jel) társulnak. A cauda equina sérülését okozó 

gerinctraumák, perifériás motoneuron lézióhoz („lower motor neuron lesion”)(18.) vezetnek, izomsorvadással, 

csökkent izomtónussal, elveszett, vagy csökkent reflexekkel. A thoracolumbalis gerincsérülések, ha érintik a 

conus medullarist és a cauda equinat is, kevert, centrális és perifériás bénulással járnak. Az afferens hosszúpálya 

rendszerek sérülése a harántlézió szintje alatt, az összes érzésféleség elvesztésével jár. Megszűnik az összes 

felületes és mélyérzés, a hő, fájdalom, tapintás, ízületi helyzet- és mozgásérzés, és elvész a viscerális érzés is. A 

nyaki és a magas háti sérülések a szimpatikus pálya kilépésének szintje felett (Th.V.) hypotenziót okoznak. A 

splanchnicus, sympaticus vasomotor kontroll megszűnése először súlyos posturalis hypotensiot, másodlagosan 

vénás kiürülési zavart okoz. Károsodik a hőmérséklet szabályozása is az autonóm vasoconstrictio-, vasodilatatio 

elvesztése miatt. 

Részleges gerincvelői sérülések: Elülső cervicalis gerincvelői syndroma (19.): Az akut nyaki elülső gerincvelői 

sérülést, a gerincvelő ventrális részének kompressziója okozza. A sérülés szintje alatt hiányzik a motoros 

működés, károsodik a hő-, fájdalomérzés, de a tapintás, ízületi helyzet- és mozgásérzés relatíve megmarad, mert 

ennek afferens pályái a hátsó kötegben vannak. A tünet együttest elülső cervicalis gerincvelői syndromák is 

nevezik. 

Centrális gerincvelői syndroma (20.): A nyaki gerinc hyperextensios sérülése általában centrális gerincvelő 

károsodással jár. Súlyosan sérül a legtöbb centrálisan elhelyezkedő pálya, mely a felső végtagokat idegezi be. 

Aránytalanul nagyfokú gyengeség alakul ki a felső végtagokon, az alsókhoz képest. Az érzéskiesés általában 

minimális, de nem specifikus formában is megjelenhet. A tünet együttest centrális gerincvelői syndromának 

hívják. 

A Brown-Sequard syndroma (21.) a gerincvelő hemisectiojának a következménye, melyet áthatoló sérülések, pl. 

késszúrás, lövési sérülés, okozhatnak. A sérülés szintje alatti végtagok paralízise jellemzi a sérülés oldalán, s a 

hő-, fájdalomérzés kiesése az ellenoldalon. A hátsó köteg azonos oldalon sérül, de mivel néhány rost 

kereszteződik, jelentős kiesés a mélyérzésben nem szokott bekövetkezni. 

A gerincvelői commotio (22.) patomechanizmusa nem pontosan ismert, de ugyanúgy, mint a cerebralis 

commotio, a neurológiai funkció átmeneti zavarával jár. A javulás hat órán belül megindul, s általában 48 órán 

belül teljesen megszűnik. 

A gerincvelői sérülés magasságának jellemzői: C4 szelvény vagy a fölötti sérülés esetén a légző izmok is 

bénultak, a beteg csak gépi lélegeztetéssel tartható életben, a rehabilitáció speciális kihívást jelent, az elérhető 

eredmények szerényebbek, de a beteg életminősége szempontjából nagyon jelentősek. Ha a beteg a karját 

vállban mozgatni tudja, a C5 szelvény még ép. Ha az előbbi mellett a könyök hajlítása és az alkar supinatioja is 

kivihető, a C6 szelvény is ép. Ha a könyök és a csukló aktívan nyújtható, a C7 is ép. Ha a csukló hajlítására is 

képes a sérült, a C8 szegmentum is ép. Ezeknél a sérüléseknél a megmaradt funkciókra építve a 

parakoordinációt kihasználva olyan mozgások is kialakíthatók, amiben a bénulás jelentősen korlátozza a 

beteget. A Th1 szegmentum épsége esetén a kéz kisizmainak mozgatásai is megtartottak. A biceps reflex 

kiválthatósága a C5 és C6 szegmentumok épségéhez kötött. A triceps reflex kiválthatósága a C7 szegmentum 

épségére utal. A háti szakaszon az érzészavar vonalának és a has-bőrreflexek meghatározása segíti a sérült 

szegmentum meghatározását. A Th-L. átmenetben a pyramisjelek megléte a conus, hiánya a cauda sérülésére 

utal. A cauda equina sérülését okozó gerinctraumák, perifériás motoneuron károsodást okoznak, 

izomsorvadással, csökkent izomtónussal, nem-kiváltható, vagy csökkent mélyreflexekkel. Azok a 

thoracolumbalis gerincsérülések, amelyek a conus medullarist és a cauda equinat is érintik, kevert, centrális és 

perifériás bénulással járnak. (3. animáció) 

8.27. ábra - 3. animáció 
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A gerincvelősérültek komplex ellátása, beleértve a rehabilitációt is, a baleset helyszínén megkezdődik, s tart az 

elsődleges ellátáson, az első rehabilitációs kezelésen keresztül a késői ellátáson át a beteg élete végéig. A súlyos 

gerinc és gerincvelő-sérülés gyakran a polytraumatizáció (23.) része. Kezdetben az egyéb életveszélyes 

sérülések miatt nem biztos, hogy felismerésre kerül a gerincvelő érintettsége. Ezért célszerű minden 

polytraumatizáltat gerincvelősérültként kezelni. Gerincvelő sérülés gyanúja esetén a sérültet mozdítani, 

mozgatni csak úgy szabad, hogy az eljárás során a teljes gerinc stabilizálva legyen (pl. vákuum ágy) Szállítás 

alatt, ha traumás shock, keringési-, légzészavar vagy társsérülés nincs, a gerincvelősérült az ún. megadózisú 

szteroid adásán kívül nem igényel különleges gyógyszeres ellátást, csak a neurológiai státus szoros 

megfigyelését, az esetleges változások észlelését. A szállítás lehetőleg célzottan abba az intézménybe történjen, 

ahol a sérült ellátásához folyamatosan rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek, mind a diagnosztika, 

mind az operatív és az intenzív terápia és a konzervatív ellátás terén is. A primer ellátásnak 5 fontos célkitűzése 

van: 1/ a gerincvelő dekompressziója, 2/ a gerinc stabilitásának helyreállítása és megtartása, 3/ a megmaradt 

idegrendszeri funkciók konzerválása, 4/ a sérült élettani paramétereinek helyreállítása, 5/ a szakszerű 

rehabilitáció feltételeinek biztosítása. A primer konzervatív vagy operatív ellátás három követelménye: a minél 

gyorsabb (a balesettől számított 2-6 órán belüli) 1/ repozíció, 2/ dekompresszió, 3/ stabilizáció. Mindennemű 

beavatkozás, kezelés megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy a komplett gerincvelősérült - nyaki sérült 

különösen – ún. „deszimpatizált” állapotban van, vagyis élettani reakciói eltérhetnek a megszokottól. Ebben az 

időszakban bármikor felléphet életveszélyes állapot, ezért a sérült szoros megfigyelése, intenzív ellátása 

indokolt. 

Amennyiben a lehetőségek azt engedik, célszerű a gerincvelő sérültek akut / intenzív ellátásába rehabilitációs 

szakorvos és további rehabilitációs team tagok, elsősorban gyógytornász bevonása és törekedni kell arra, hogy a 

sérült mielőbb gerincvelő sérültek rehabilitációját végző speciális osztályra kerülhessen. Konzíliumelőzi meg 

beteg átvételét, illetve felvételét a rehabilitációs osztályra. Az akut ellátást végző szakorvossal konzultálva 

dönteni kell a beteg rehabilitálhatóságáról., Ebben alapvető szempont, hogy mennyire terhelhető a sérült és 

képes-e az együttműködésre. 

A beteg fogadása a rehabilitációs osztályon az általános belgyógyászati és neurológiai státusz felvételével 

történik. Majd célzottan vizsgálunk számos kiemelten fontos funkciót, amelyek többsége a standard neurológiai 
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vizsgálatban is szerepel. Az FNO rendszer segítségével a funkciózavarok súlyosságát nemzetközileg egységes 

módon lehet besorolni. 

Vizsgáljuk: a tapintást (b265), a hővel és egyéb ingerrel kiváltott érző funkciókat (b270), a fájdalomérzést 

(b275), a légzőizmok funkcióit (b445), a székletürítési funkciókat (b525), a vizelet-és hólyagürítési funkciókat 

(b620), az ízületek mozgathatóságát (b710), az izomerőt (b730), az izomtónust (b735), az akaratlagos mozgások 

kontroll funkcióit (b760). 

A tevékenység és a részvétel felmérésékor vizsgáljuk a helyzetváltoztatást, ezen belül a testhelyzet alapvető 

megváltoztatását (d410), a testhelyzet megtartását (d415), az önáthelyezést (d420x), a kéz finom mozgásait 

(d440) a kéz,-karhasználatot (d445) és a járást (d450). 

Vizsgáljuk az önellátás legfontosabb tételeit, úgymint: a mosakodást (d510), a testápolást (d520), az öltözködést 

(d540), az étkezést/ evést d550, ivást (d560). Toilette használatát (d530): vizeletürítés szabályozását (d5300) és 

a székletürítés szabályozását (d5301). 

A felsorolt tételek többsége a FIM skálában is szerepel. 

A gerincvelő-sérülés mértékének osztályozására az American Spinal Injury Association (ASIA)(24.) egy 

ötfokozatú skálát állított össze: (A) – teljes gerincvelői harántsérülés, teljes érzés és mozgáskiesés, az S4-S5 

szegmentumban sem maradt érzés. (B) – részleges gerincvelő sérülés, akaratlagos izommozgás nincs, az S4-S5 

szegmentum maradtak érzések. (C)– részleges gerincvelő sérülés, vannak akaratlagos mozgások a sérült 

szegmentum alatt, azonban a kulcsizmok felének az ereje kevesebb, mint hármas. (D) – részleges gerincvelő 

sérülés, akaratlagos mozgások a sérült szegmentum alatt, a kulcsizmok legalább felének az izomereje hármasnál 

erősebb. (E) – Nem található motoros és szenzoros eltérés. Az ASIA skálának létezik numerikus formája is, 

melyben mindkét test-fél dermatomáiban a tapintást és a fájdalomérzést 0-2 között lehet pontozni, a kulcsizmok 

ízületi mozgatóereje oldaliság szerint 0-5 pontok között értékelhető. A bénulás a sérülés szintjétől függően lehet 

négy végtagi, vagy csak alsó végtagokat érintő. A sérülés mértékének függvényében lehet komplett vagy 

inkomplett. A feszes bénulás (spaszticitás)(25.) mértékét a MAS – Modified Ashworth Scale(26.) segítségével 

határozzuk meg. Az izomerő vizsgálatára a MRC skálát (27.) használjuk 

A teljes és súlyos részleges gerincvelői harántsérülés (ASIA-A és ASIA-B) esetén a rehabilitációs ellátás első 

időszakában a sérülést követő 8-12 hétben, az egyik legfontosabb tevékenység az ápolás, a sérült helyes 

fektetése, pozícionálása és forgatása. Folyamatos megfigyelést igénylő tünetek: 1/ A szimpatikus-

paraszimpatikus egyensúly bármikor felborulhat, a beteg keringése instabillá válhat. A gondos obszerváció és a 

megfelelő folyadék bevitel mellett rövid hatású vérnyomásemelő gyógyszerek adására is szükség lehet. 2/ A 

légcsere javítása és a légzési szövődmények megelőzése, főleg nyaki gerincvelő sérülésnél, a gyengült légzés 

miatt a posturalis drainage-zsalaz asszisztált köhögtetéssel, a hörgőváladék oldásával (gyógyszer, inhalálás), 

speciális légző tornával és mellkas masszázzsal. 3/ Az ún. magas nyomású hólyag és az uroinfekciók 

kialakulásának megelőzése az állandó hólyagkatéter eltávolításával és intermittáló katéterezéssel(28.). 4/ A 

nyomási fekélyek(29.) megelőzése rendszeres (2 óránkénti) forgatással, antidekubitusz matraccal, ággyal. 5/ A 

mobilizálás előkészítése és időpontjának megválasztása a sérülés és a sérült állapota alapján. A tényleges, a 

beteg aktív részvételére építő rehabilitáció kezdete több tényező függvénye: a/ a beteg baleset előtti állapota 

(életkor, testtömeg, fizikai aktivitás, alapbetegségek stb.), b/ a gerincvelő-sérülés magassága és mértéke, c/ a 

társuló sérülések (a harántlézió gyakran polytrauma része), d/ szövődmények – általános állapot. 

Speciális feladatok polytraumatizációhoz társuló harántléziónál és/vagy nyaki gerincvelő sérülésnél: 1/ 

Tracheostoma ellátása, amint lehetséges, a stoma szanálása. 2/ A nyelés akadályozottsága esetén biztonságos 

folyadék bevitelhez, tápláláshoz, ha korábban nem történt meg, PEG (30) készítése, amit később az oralis 

táplálás biztonságossá válásával ki lehet váltani. 3/ Magas, C4-től felfelé, nyaki gerincvelő-sérülés esetén a 

spontán légzés hiányában arteficiális lélegeztetés folyamatos biztosítsa illetve részleges lélegeztetési szükséglet 

esetén mérlegelhető a phrenicus pacemaker alkalmazása (hazánkban ez az eljárás nem hozzáférhető. 

Vizeletürítési zavar kezelése a teljes (ASIA-A) és súlyos részleges (ASIA-B) gerincvelő sérülés esetén: 1/ Az 

állandó urethra katéter eltávolítása. 2/ Az intermittáló katéterezés előkészítése, megkezdése. Az intermittáló 

katéterezések számát a hólyag kapacitás, az elfogyasztott folyadék mennyisége határozza meg. Pontosítani az 

urodinamikai (31) paraméterek (compliance, detrusor nyomás, stb.) alapján lehet. Kezdetben általában napi 4-6 

alkalommal szükséges a vizelet lebocsátása. Figyelemmel kell lenni arra, hogy egy katéterezéssel a vizelet 

mennyisége ne legyen több, mint 500 ml. A hólyagban lévő vizelet mennyisége ágy melletti kézi 

hólyagultrahang készülékkel ellenőrizhető. 3/ A „folyadéklap”, vagyis a bevitt és ürített folyadék 

mennyiségének folyamatos regisztrálása ajánlott. 4/ Hasi UH vizsgálat végzése kő, ectasia, stb. irányába. 5/ 
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Bőséges folyadékfogyasztás, minimum napi 2-2,5 liter. 6/ A vizelet savanyítása. 7/. A vizelet rendszeres 

vizsgálata (üledék, tenyésztés) és szükség esetén vizeletfertőtlenítők adása (a bakteruria még nem indikációja a 

vizeletfertőtlenítő és/vagy antibiotikum adásának) 8/ Hólyag fertőzés kezelése: Antibiotikum adása csak 

szimptómás bakteruria esetén indokolt, akkor is célzottan. (Szimptómás bacteruria: a vizeletben a baktérium 

szám 100.000/ml és a leukocita szám 100/mm³ felett van). 9/ Amennyiben bármilyen ok miatt állandó 

vizeletelvezetés szükséges, akkor suprapubikusan bevezetett katéter (32) a javasolt 10/ Hólyag sphincter 

működési zavarnál az urodinamikai vizsgálat nélkülözhetetlen, mert segítségével beállítható a hólyagürítés 

biztonságos mechanizmusa. Elsődleges cél: az alacsony nyomású hólyag (33) elérése a vesék védelmében. 

Másodlagos cél: a sérülés típusa, a sérült általános állapota, valamint a sérült körülményeinek (pl. segítő 

személyzet) alapján a biztonságos hólyag ürítési mechanizmus kialakítása, figyelembe véve a sérült tervezett 

életmódját, szociális helyzetét. A célok elérése érdekében szóba jövő lehetőségek röviden: 1/ gyógyszerekkel a 

detrusor aktivitás növelése vagy csökkentése, 2/ segédeszközök (katéterek (1. kép), urinálok (2. kép), más 

megoldás híján nedvszívók – nadrágpelenka, stb.) 3/ reflex mechanizmusok kialakítása, vagy az intravesicalis 

nyomás növelése a hasüregi nyomás fokozásával (csak urodinamikai vizsgálattal folyamatosan kontrollált 

esetekben), 4/ egyéb speciális eljárások, mint elektroterápia neurostimuláció, neuromoduláció. 

8.28. ábra - 1. kép 

 

8.29. ábra - 2. kép 
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Székletürítés automatizmusának kialakításának lehetősége: 1/ étkezési szokások kialakítása, diéta, 2/ kúpok 

(elsősorban a kúp mechanikai hatása érvényesül), 3/ gyógyszerek: bélmozgatók, székletlazítók, igen enyhe 

hashajtók, 4/ digitális ingerlés, manuális manipuláció 

A mobilizálás előkészítése és a mobilizálás a teljes (ASIA-A) és a súlyos, részleges (ASIA-B) gerincvelő 

sérülteknél: 1/ az ízületek passzív kimozgatása (a bénult területeken is). 2/ a működő izmok erősítése, 

izomcsoportok funkcióinak tudatosítása. 3/ C5-C8 közötti sérülésnél a kéz funkcióinak javítása – 

parakoordinációk kialakítása. 4/ az ülő és álló pozíció elérése. 5/ helyzetváltoztató gyakorlatok. 6/ helyváltoztató 

gyakorlatok. 7/ Az izomtónus fokozódás csökkentése, ha a spaszticitás a mindennapi élettevékenységet 

(önellátási képesség, ellátási nehézség) rontja. Fontos, hogy bizonyos mértékű izomtónus fokozódás előnyös is 

lehet (vénás keringés, stb.), valamint hatását ki lehet használni a függőleges testhelyzet elérése, megtartása 

érdekében. A spaszticitás kezelési lehetőségei a korai szakaszban: célzott nyújtó, lazító és erősítő gyógytorna, 

speciális pozíciók megtartása, harántcsíkolt-izom lazító gyógyszerek. Gyógyszerek bevitele szájon át, 

intrathecalisan (34) vagy localisan történhet. Tetraparetikus betegnél állítógéppel fokozatosan, egyre hosszabb 

ideig pozícionálunk a függőleges – álló – helyzet eléréséig, ill. minél hosszabb fenntartásáig. A panaszmentes 

ülő és/vagy álló pozíció elérése után következhet a „betegre szabott” kerekesszék kiválasztása és az eszköz 

biztonságos használatának begyakorlása. Ez a munka legtöbbször az ismételt, programozott rehabilitáció során 

válik teljessé. Az ergoterápia feladata, hogy a megmaradt kézfunkciókból minél többet lehessen hasznosítani a 

mindennapi életben, a beteg az önellátásban minél kevesebb segítségre szoruljon. Paraparetikus sérülteknél az 

önálló felülés és az ülőhelyzet megtartása után az átülés gyakorlásával érhető el a kerekesszékes önálló 

mobilitás. A sérült számára a legoptimálisabb mobilitást biztosító segédeszköz, segédeszközök megválasztása és 

használatuk elsajátítása rendszerint már az ismételt, un. programozott rehabilitáció feladata. Például egy jó 

általános állapotú, jó fizikai kondíciójú paraparetikus sérült un. aktív kerekesszékkel (35) és adaptált 

személygépkocsival teljes értékűen és önállóan mobilis. 

Az ASIA C-D súlyosságú sérülteknél a „deszimpatizált” állapot kialakulása nem jellemző, az aktív terhelés, 

mozgásfejlesztés korán megkezdhető. Ezen betegek rehabilitációja nagy kihívás, mert hasonló károsodás esetén 

az elérhető mobilitásban, életminőségben óriási különbségek lehetnek. Míg az egyik sérült segédeszközzel 

(járógép, járókeret, járóbot, stb.) önállóan járóképessé tehető és teljes értékű életet él, a másik szobai 

kerekesszékben, otthona „fogságában” tengeti mindennapjait. 

A várható végállapotnak megfelelő segédeszközök (testközeli, test távoli) megtervezése, elkészíttetése, 

beszerzése, adaptálása, használatának megtanítása, esetenként bevonva a hozzátartozókat is, általában az 

ismételt, programozott ellátás ezzel fejeződik be. 

A kezdetektől fel kell készíteni a súlyos –(ASIA-A és ASIA-B) gerincvelősérültet, hogy az élete folyamán a két 

legfontosabb, bármikor könnyen kialakuló problémát – a nyomási fekélyeket, valamint a vizelet inkontinencia 

okozta szövődményeket – megelőzhesse. Meg kell tanulni a vizelet rendszeres, a vizeletürítési mechanizmus 
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időszakos ellenőrzését. A védőszenzibilitással nem rendelkező gerincvelő sérülteket meg kell tanítani az 

ülőgumók, keresztcsonttájék, tomportájak vizuális ellenőrzésére, a tükör használatára. 

A kezelés első pillanatától kiemelkedően fontos mind a gerincvelősérült, mind hozzátartozóinak folyamatos 

tájékoztatása és pszichés vezetése. A sérülés rendszerint az aktív életet élőket éri, akik egy pillanat alatt teljesen 

kiszolgáltatottá válnak. Ez nagyon nehezen feldolgozható lelki traumát okoz. A betegnek és a hozzátartozóknak 

is sokat segíthet a korábban sérült sorstársak példája. Általuk láthatják az elérhető, megvalósítható célokat: 1/ 

Rendezett, célorientált, aktív életmódot. 2/ A családon belüli munkavégzést esetleg családon belüli 

szerepcserével. 3/ A munkavégzést. Lehetőség szerint az eredeti foglalkozással, szükség esetén átképzéssel. 4/ A 

szabadidő hasznos eltöltését. 5 / A rendszeres testedzést, adaptált fizikai aktivitást. 6/. Az intim kapcsolatot, a 

szexuális életet. 

A beteg lakóhelyének és szociális helyzetének függvényében különböző programozott ellátások elérhetőek 

járóbeteg rehabilitáció formájában is, pl. vizelet szabályozás kezelése. 

A rendszeres kontroll vizsgálatok során a megfelelő segédeszközök biztosítása és a szükséges újabb intézeti 

rehabilitáció a gerincvelősérültet ellátó (orvosi szempontból menedzselő) rehabilitációs szakember (team) 

feladata és kötelessége. 

5.2. 2. A koponya-agysérültek elsőbbségi (akut / postakut) 
rehabilitációja 

A súlyos koponya-agysérülések 60-70 %-ban polytraumatizáció részeként történnek. Minden perc veszteséggel 

romlik a túlélés és nő a maradandó károsodás esélye, ezért kiemelt fontosságú a gyors és célzott mentés és akut 

ellátás. Magyarországon sajnos sokszor még nem egységesen és nem egy helyen történik az életveszélyes 

sérültek ellátása, pl. idegsebészet-neurotraumatológia nélkül működnek ún. traumatológiai centrumok és nem 

rendelkeznek közvetlen rehabilitációs háttérrel sem. Napjaink informatikai rendszerének köszönhetően már 

mentés, szállítás alatt tájékoztatást kaphat az akut ellátó a sérült várható állapotáról és célzottan felkészülhet a 

sérült fogadására. A társuló sérülések együttes és azonnali ellátása nélkül sokszor nem biztosítható a stabil 

keringés és légzés, így a traumás agykárosodást tovább ronthatja az ödéma és a hypoxia. A korszerű ellátási 

standard szerint a sérült kórházba érkezését követő tízedik perc végére (ún. „platina 10 perc”) a diagnózisok 

birtokában az ellátó teamnek rendelkeznie kell az ellátás taktikájával és az első órában az összes 

állapotstabilizáló intenzív és műtéti ellátást el kell végezni (ún. „arany óra”). 

A traumás koponyasérülés lehet nyitott vagy zárt. Az áthatoló sérülés akkor nyitott, ha a dura mater megnyílt és 

a liquor tér közlekedik a külvilággal. A nyitott sérülésnél fokozott a fertőzésveszély. Az agy károsodásának 

ideje alapján primer és szekunder sérüléseket lehet elkülöníteni. A primer agysérülés az erőbehatás pillanatában 

alakul ki (agyzúzódás, commotio, diffúz axon sérülés). Mai ismereteink szerint az így kialakult agyi 

elváltozások semmilyen terápiás eljárással nem hozhatók helyre. A sérülést követő, később kialakuló 

másodlagos agyi elváltozások megelőzése vagy megszüntetése a neurotraumatológia elsődleges feladata. A 

sérülés kiterjedése alapján fokális (contusio, intracranialis vérzés) és diffúz agysérülést lehet elkülönítetni 

(commotios syndroma, diffúz axonalis sérülés). 

Súlyos sérülést követően leggyakrabban féloldali petyhüdt vagy feszes /spasztikus bénulást észlelhetünk, 

melyek általában az agykárosodással ellentétes oldalon alakulnak ki. Az esetek kisebb részében azonban az 

azonos oldali végtagok válnak paretikussá. Ennek magyarázata, hogy az ellenoldali pedunculus cerebri 

nyomódik a tentorium szélének. Ezért a parézis oldalisága csak részben utal a sérülés lokalizációjára. Súlyos 

agytörzsi károsodásoknál spontán vagy fájdalomingerre a végtagok féloldali vagy mindkét oldali tartási zavara 

alakulhat ki. A decerebratiós rigiditás a felső agytörzs károsodásakor látható (a felső végtagok addukciója és 

befelé rotációja, extenzió a könyökben és flexió a csuklóban és ujjakban; az alsó végtagokban addukció, 

extenzió a csípőben és térdben és plantar-flexió a bokaízületben, lábon). Ritkábban a felső végtagokon flexióval, 

az alsóvégtagokon extenzióval jellemezhető a féltekei fehérállomány és basalis ganglionok (diencephalon) 

sérülése következtében kialakuló decorticatiós rigiditás jelentkezik. A korai posttraumás epilepszia (36) a 

sérülést követően 1 héten belül alakul ki, de gyakran a sérülés után az első 24 órában már jelentkezik. A fokális 

és generalizált rohamok egyforma gyakorisággal jelentkeznek. Az esetek 10%-ában status epilepticus alakulhat 

ki. A korai epilepszia megjelenésének nagyobb az esélye a gyermekkorú koponyasérülteknél, az elhúzódó 

posttraumás amnézia, intracranialis vérzés illetve nyitott impressziós koponyatörések is hajlamosítanak korai 

epilepsziás aktivitásra. 
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A koponya-agysérülések súlyosságának megítélését az elmúlt két évtized tudományos ismeretein alapuló ellátási 

irányelvek elsősorban a tudatzavar mértékére alapozták, melynek a legismertebb osztályozása a Teasdale és 

Jennett által kidolgozott Glasgow Kóma Skála (Glasgow Coma Scale; GCS)(37). A GCS értékét az agy 

megfelelően oxigenizált és vérrel ellátott állapotában kell meghatározni. A reakciókat metabolikus zavarok (pl. 

hypoglykaemiás kóma, alkohol-, drog intoxikáció) nagyban befolyásolják. Mivel a korszerű ellátás a sérült 

azonnali szedálását és szükség szerint helyszíni intubálását írja elő, a GCS az utóbbi időben jelentősen vesztett 

értékéből, ráadásul nyilvánvaló, hogy egy adott GCS-érték hátterében számos, teljességgel eltérő és egészen 

más kimenetellel jellemezhető elváltozás állhat. Mindazonáltal, amíg a sérülést követő első CT-felvételeken 

alapuló pontrendszerek (Marshall- és Rotterdam- beosztás), illetve a vérből meghatározható, a sérülés 

súlyosságát és a várható kimenetelt jelző biomarkerek (38)széles körben el nem terjednek, a GCS képezi a 

sérült-osztályozásának az alapját, amit kiegészítenek az eszméletvesztés és a poszt-traumás emlékezetkiesés 

(PTA) (39) időtartamával. A GCS érték és a klinikai adatok alapján a sérülés következő típusait különíthetjük el: 

1/ Enyhe a sérülés: az eszméletvesztés időtartama 30 percnél kevesebb, a PTA legfeljebb néhány órára terjed ki, 

és a GCS érték legalább 13. 2/ Középsúlyos a sérülés: az eszméletvesztés időtartama kevesebb, mint 6 óra, a 

PTA maximum néhány nap, a GCS érték 9-12 közötti. 3/ Súlyos a sérülés: a GCS 8 vagy kevesebb. Újabban a 

GCS 13 fokú sérülteket szokás a közepesen súlyos kategóriába sorolni, ugyanis a GCS 14 és 15 értékkel 

jellemezhető csoportban a kimenetelt a CT kép határozza meg, míg a GCS 13-11 csoportban a neurológiai 

állapot romlása, epilepsziás rohamok, illetve a GCS 10-9 csoportban a GCS legjobb motoros válasz-értéke a 

döntő tényező. 

A rendszeres, akár naponta ismételt vizsgálattal nyomon követhető a javulás mértéke, a változás tempója, 

melyekből következtetni lehet a prognózisra. GCS 8 érték alatt beszélhetünk kómáról. A GCS 3. esetén a kómás 

beteg nem nyitja ki szemeit, nem válaszol, és nem reagál fájdalomingerre, vagyis semmilyen reakciója nincs a 

külvilág felé. Ez az állapot nyilvánvalóan nem elegendő a rehabilitáció megkezdéséhez. A hatékony intenzív 

ellátásnak, ápolásnak köszönhetően a kómás betegek egyre tovább életben maradhatnak, állapotuk stabilizálását 

követően jó eséllyel kezdenek a külvilág ingereire reagálni. A rehabilitáció célja egyrészt az, hogy a 

szövődményeket kivédve átsegítse a sérültet a kómától az ébredésig terjedő perióduson, másrészt az, hogy 

megadja a teljes támogatást a felépülésig tartó időszakban, azaz elérhetővé váljék a maximális önellátási 

képesség és a társadalomba való visszailleszkedés. A sérült „visszatérési" esélyei nagymértékben függenek az 

életkortól és a baleset előtti fizikai-egészségi állapottól, valamint a mentés, akut ellátás időfaktoraitól és szakmai 

minőségétől. Az érdemi rehabilitáció akkor kezdődhet, amikor a sérült általános állapota stabil és legalább az 

un. minimális tudatos állapotot eléri, vagy meghaladja a GCS 8. értéket. Kezdetben sokszor lehetetlen 

megmondani a betegek hozzátartozóinak a rehabilitációs időszak várható kimenetelét, eredményét. Lehet a 

teljes gyógyulás is, de nem ritka a tartós fogyatékosság, illetve az állandósult vegetatív állapot (újabb 

elnevezéssel: „nem reagáló ébrenléti szindróma”(40)) kialakulása sem. Az utóbbi betegek intézményes ellátása 

nem megoldott Magyarországon, de a világ sok országában sem. A probléma megoldásában segít, hogy 2011 

óta pályázat útján kiemelten finanszírozzák a tartósan kómás betegek ápolását vállaló kórházi osztályokat. 

A koponyasérültek elsőbbségi (mind az akut-korai, mind a posztakut) rehabilitációjában az intenzív ápolás 

minősége kulcskérdés. A baleset következtében létrejövő primer károsodásokon kívül a másodlagos 

károsodások, melyek jórészt az immobilizáció következtében alakulnak ki, alapvetően meghatározzák a javulás 

mértékét és ütemét. Ezek felismerése, megelőzése és kezelése létfontosságú, ezért ez a korai rehabilitáció egyik 

kiemelkedő feladata. A szövődmények előfordulása a gyakoriságuk sorrendjében a következők: 1/ kb.80%-ban 

alakulnak ki ízületi kontraktúrák, amelyek minden negyedik esetben ez jelentős ápolási vagy kezelési 

nehézséget okoznak. 2/ nyomási fekélyek. 3/ légúti fertőzések (kiemelten a tracheostomás betegekben) 4/ 

húgyúti fertőzések, elsősorban a tartós állandó hólyagkatéter használat miatt 5/ alultápláltság. 6/ alvászavarok, 

lelki problémák. A szövődmények megelőzésével a további fizikai és kognitív károsodások kerülhetők el. Az 

ápolás gondossága a legfőbb biztosítéka a nem várt események és a szövődmények megelőzésének. A súlyos 

koponya-agysérülteknél a rendszeres forgatás, passzív tornásztatás, pozicionálás nélkül órák-napok alatt súlyos 

komplikációk – tüdőgyulladás, nyomási fekélyek, ízületi kontraktúrák – jelentkezhetnek, melyek a beteg 

életkilátásait csökkentik, emellett a rehabilitáció idejét megnyújthatják, és a többletköltségeket okoznak, 

valamint az elérhető eredményeket nagymértékben befolyásolják. A természetes – száj, uretra és végbéltájék – 

és a művi – tracheostoma, PEG, suprapubicus katéter, tartós vénakanül – testnyílások tisztántartása, gondozása a 

nosocomialis infekciók megelőzés miatt nagyon fontos. A tracheostoma tisztítása mellett fontos a légutak 

nyákoldása (inhalálás), leszívása (bronchoscopia segítségével). A legyengült állapotban az elégtelen ventilláció 

miatt asszisztált köhögtetés, posturális drenázs, vibrációs mellkas masszázs javasolt. Vizelési zavarok esetén az 

állandó hólyag katéter használata a rehabilitációs ellátásban csak ritkán indokolt, akkor is csak legfeljebb pár 

napig. Követendő eljárás vizelet elakadása esetén az intermittáló katéterezés, kezdetben napi 4-6, majd 3-4 

alkalommal. Ha valamilyen okból állandó vizelet drenázs szükséges, suprapubicus katéter alkalmazása javasolt. 

A széklet ürítés zavara a diszkomfort érzés mellett rontja a tápanyagok felszívódását. A rendszeres székletürítés 
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diétával, bélmozgatókkal, székletlazítókkal, végső esetben enyhe hashajtókkal és digitális ingerléssel érhető el. 

A bőr védelme sem elhanyagolható, ezért a testváladékokkal és az ággyal érintkező bőrfelületek napi többszöri 

kontrollja és ápolása szükséges. Az ápolás másik fontos szerepe, hogy a beteget az állapota javulásával 

párhuzamosan kondicionálja az önellátás növelésére. Ehhez nagy türelem, empátia kell, hisz elvégezni valamit a 

beteg helyett sokkal gyorsabb, mint rávezetni a beteget a feladat végre hajtására. A beteggel az ápolók töltik el a 

legtöbb időt, így a beteg és a hozzátartozók problémáinak a közvetítésében is szerepük lehet. 

A másik jelentős feladat a képességek helyreállítását, az elvesztett képességek pótlására szolgáló funkciók 

megtanítását célozza. A képességek eredményes fejlesztése reálisan a sérülést követő második év végéig 

várható. A kialakított képességek megőrzéséhez további, ismételt kezelésekre lehet szükség. A rehabilitáció 

mind a koponyasérültek morbiditásának, mind késői mortalitásának csökkentése szempontjából jelentős, 

ráadásul gazdasági szerepe/költséghatékonysága is kiemelendő. 

A koponya-agysérülés után a leggyakoribb tünetek: 1/ Bénulások és akinézisek; 2/ Koordinációs zavarok. 3/ 

Apraxiák (41). 4/ Akarattól független mozgások (tremor, ballizmus, atetózis). 5/ Érzékelési zavarok – 

érzészavar, fájdalom. 6/ Vegetatív működések zavara. 7/ Tudatzavar (42) (vigilitás, tartalom). 8/ Megismerési 

(gnosztikus) zavar (43). 9/ Beszéd és nyelvi zavarok (leggyakrabban afázia (44)). 10/ Az emlékezet zavarai. 

Az FNO rendszerben a következő funkciókra vonatkozóan adjuk meg a súlyossági besorolást: 

Motoros funkciók: izomerő funkciók (b730), pszicho-motoros funkciók (b147), akaratlagos mozgási funkciók 

kontrollja (b760), az ízületek mobilitási funkciói (b710), izomtónus funkciói (b735), motoros reflex funkciók 

(b750), akaratlan mozgási funkciók (b765), járásminta-funkciók (b770). 

Vegetatív funkciók: a vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek (b630), szexuális funkciók (b640), 

hőszabályozási funkciók (b550), endokrin mirigyek funkciói (b555), székletürítés funkciói (b525), táplálék 

felvételi funkciók (b510), (testsúlymegtartási funkciók (b530). 

Motoros tevékenységek: kéz és kar használat (d445), tárgyak emelése és hordozása (d430), (kéz finom funkciói 

(d440), alaptesthelyzet változtatása (d410), a testhelyzet megtartása (d415), saját test áthelyezése (d420), 

járás (d450). 

Önellátási tevékenységek: napi rutinfeladatok elvégzése (d230), mosakodás (d510), testrészek ápolása (d520), 

WC használat (d530), öltözködés (d540), étkezés (d550), ivás (d560), ételkészítés (d630). 

A neuropszichológiai vizsgálat elemei: 

I. funkciók szintjén 1/ Orientáció (térben, időben, saját testen) és figyelem vizsgálata: tájékozódási funkciók 

(b114), tudati funkciók (b110). 2/ Percepció vizsgálata észlelési funkciók (b156) (pl.vizuális neglekt). 3/ 

Memória vizsgálata: emlékezés funkciók (b144). 4/ Nyelvi készségek vizsgálata: nyelvi mentális funkciók 

(b167), hangadási funkciók (b 310), artikulációs funkciók (b320), kommunikáció (d310) 5/ Gondolkodás 

vizsgálata: intellektuális funkciók (b117), indíték funkciók (b130), figyelmi funkciók (b140), gondolkodási 

funkciók (b160), magasabb rendű kognitív funkciók (b164). 6/ Végrehajtó funkciók és motoros készségek 

vizsgálata (pl. az apraxiák): összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (b176). 

II. tevékenységek szintjén: 1/ Afázia – kommunikáció-megértés (d310): beszéd (d330), olvasás (d166), írás 

(d170), számolás (d172). 2/ Konstrukciós készségek vizsgálata: problémák megoldása (d175), döntéshozatal 

(d177), egyetlen feladat végrehajtása (d210), több feladat végrehajtása (d220). 3/ Gondolkodási folyamatok 

vizsgálata: figyelem-összpontosítás (d160). gondolkodás (d163). 4/ Érzelmek, (személyiség) vizsgálata: stressz 

és más pszichés terhek kezelése (d240), egészségmegőrzés (d570). 

A rehabilitációt jelentősen befolyásoló tünetek és tünetegyüttesek: 

A neglekt szindróma (45), vagy más néven hemiagnózia vagy hemineglekt egy olyan magatartási szindróma, 

amely jellemzően az agy jobb féltekéjének károsodása után bekövetkező, a tér bal oldalának érzékelésében 

észlelhető deficit. Gyakran szembeötlő jelei vannak (a beteg a haját az egyik oldalon megfésüli, vagy az arcát 

megborotválja, a másik oldalon nem) enyhébb esetben viszont sokszor nem kerül felismerésre. Lehet 

perszonalis, saját testképet érintő és extraperszonalis, egy vagy több érzéket is befolyásoló formája, pl. vizuális-

téri, auditoros, szomatoszenzoros, stb. Ezen belül meg kell különböztetni az extraperszonális neglekt 

egocentrikus és allocentrikus formáját. Az egocentrikus neglektnél a beteg a sérüléssel ellentétes, jellemzően 

baloldalról érkező ingereket hanyagolja, míg az allocentrikus formánál az inger, pl. a kép bal oldalát, vagy a 

tükörben bal arcfelét nem „látja”, pl. a 88-t 33-ként érzékeli, vagy az arca bal oldalát nem borotválja meg (3. 
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kép) Rehabilitáció szempontjából rendkívül fontos a különböző változatok felismerése, mert ezek segítségével 

alakítható ki az egyénre szabott terápia. Súlyos neglektnél a betegség belátás hiánya – anosognosia – miatt a 

beteg nem érti, hogy mit akarnak tőle, miért van kórházban, stb. 

8.30. ábra - 3. kép 

 

Az apraxia az akaratlagos, célirányos és rendezett mozgások tervezési zavara ép mozgás funkciók mellett, 

bénulás és ataxia nélkül, ép érzékelés mellett. Egyszerű mozgásminták szóbeli utasításával vizsgáljuk, ha ez 

nem lehetséges, a mozgásminták utánzására szólítjuk fel a beteget. Megléte jelentős akadálya lehet a 

rehabilitációnak. 

Az organikus eredetű beszédzavarok a beszéd megértés (reciptív/dekódolási) és a kifejezés 

(expresszív/kódolási) képtelenségében vagy zavarában nyilvánulnak meg – szenzomotoros és motoros afáziák. 

A szenzoros afázia a megértés hiánya, zavara miatt nagymértékben nehezíti a rehabilitációt. Az afázia felmérése 

és kezelése a logopédus feladata, leggyakrabban a Western Aphasia tesztet (WAB – Western Aphasia Battery 

(46)) használják. A verbális kommunikációs zavar pontosan, az összetettsége miatt, csak logopédiai, 

neuropszichológiai és neurolingvisztikai módszerekkel mérhető fel. A koponya-agysérüléshez társuló 

leggyakoribb formái: (1) Nyelvi zavarok – afáziák. (2) Motoros beszédzavarok – verbális apraxia, dysarthria 

(47) stb.. (3) Hangerő hiánya, hangerő szabályozás zavarai. (4) Posttraumás kognitív kommunikációs zavarok 

nagy kihívás jelentenek, mert a beszédzavar nem diagnosztizálható és kezelhető sikeresen az afázia 

hagyományos megközelítésével, mert problémák a kognitív elégtelenség – figyelmi- memóriaképességek, 

gondolkodási és cselekvéstervezési működési zavarokkal függhetnek össze. Következménye egy konfúzus, 

látszólag értelmes szavakból, mondatokból álló, de összefüggéseiben érhetetlen beszéd lehet, a logopédus 

számára is fontos az anamnézis, a kórtörténet megismerése. A vizsgálat folyamat jellegű, a kapott eredmények 

alapján folyamatosan módosul a terápia. A vizsgálatok során kiderül, hogy a beszédértés és kivitelezés szintjei 

(fonológiai szint, szemantikai szint, szintaktikai szint, szociális szint) közül melyik jó és melyik nem, eszerint 
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lesz cél vagy eszköz. A cél mindig a kommunikációs képesség javítása. Ennek megvalósítását a legkülönbözőbb 

módszerekkel lehet elérni. A terápia ideje egyénileg változó, eredményessége sok tényezőtől függ. A logopédiai 

terápia legfontosabb elemei: 1/ Oldott, bizalommal teli terápiás légkör kialakítása. 2/ Terápiás szerződés kötése 

3/ Együttműködés az afáziás beteggel foglalkozó szakemberekkel, családtagokkal – team munka. 4/ 

Sikerélményhez juttatás (pl. automatikus sorok mondása). 5/ Verbális közléseink érthetőbbé tevése nem verbális 

üzenetekkel, pl. gesztikuláció. 6/ A jó beszédszintre (spontán beszéd, automatizmusok, utánmondás, 

mondatbefejezés, megnevezés, képleírás, összefüggő beszéd, kérdésfeltevés) építve a hiányzó vagy hiányos 

javítása (1. videó). 7/ Helyes beszédlégzés kialakítása. 8/ Nonfluens afáziánál a beszéd prozódiája (hangsúly, 

hanglejtés, ritmus, szünetek, stb.) is érintődhet. Prozódiai elemek javítása beszédtechnikai gyakorlatokkal. 9/ A 

fonológiai szint fejlesztése: A beszédszervi mozgások automatizmusának helyreállítása, a hallási figyelem és 

differenciáló-képesség erősítése, a magánhangzópárok hangoztatása, ciklikus és aciklikus szótaggyakorlatok, 

stb.. 10/ Szemantikai szint fejlesztése: szavak, szósorok, automatizmusok mondása: pl. egy szavas válaszok, 

ellentétek, mondatbefejezés vizuális segítséggel és segítség nélkül, különböző szófajok felidézése vizuális 

segítséggel és segítség nélkül, többszavas válaszok, stb.. 11/ Szintaktikai szint fejlesztése: utasítások, rövid 

mondatok, kérdések: pl. mondatalkotás képek, eseményképek segítségével, mondatalkotás adott szóval, egyre 

bővülő mondatok alkotása, stb.. 12/ Szociális szint fejlesztése: összefüggő beszéd: pl. olvasmányok 

feldolgozása, eseményképekről mesélés, történet reprodukálása, szituációs játékok, stb.. 13/ Beszédértés 

fejlesztése: először egy, majd egyre több egység, mondat, szöveg megértése: pl. tárgyak, képek nevének 

megértése, igen-nem válaszok, kakukktojás keresése, utasítások, összetett utasítások végrehajtása, szöveg 

értésének ellenőrzése kérdésekkel, stb.. A beszédzavarok kezelése hosszú hónapokig is eltarthat, ezért az 

intézetben a kezelés megkezdésére van csak lehetőség. 

1. videó. 

 

1. videó. 

Videó – Magyar felirat 

00:05 – A beszédértés és kifejezés súlyos zavara domináns féltekei koponya-agysérülés után  - logopédiai 

foglalkozás 

00:11 – szóértés – ellentétes szópárok 

01:32 – szóértés – egy egység 

02:08 – szóértés – két egység 

02:45 – szóértés – igen-nem 

03:18 – szóértés – igék – két egység 

04:21 – mondatértés – igen-nem 

05:20 – mondatértés – utasítások 

06:42 – spontán beszéd 

08:00 – automatikus sorok – számolás 

08:57 – kifejezés – ellentétek 

  

A koponya-agysérülés okozta emlékezetzavarok az organikus eredetű, amnesztikus zavarok (48) csoportjába 

sorolhatóak. Két formája létezik: 1/ a baleseti előtti és a baleset alatt események kiesése a retrográd amnézia, 2/ 

a baleset utáni események megjegyzésének képtelensége az anterográd amnézia. A tartós amnézia komoly 

tanulási nehézséget okoz. 

A rehabilitáció komoly akadálya lehet még az organikus eredetű magatartás-viselkedés zavar. A betegség 

belátás hiánya – anosognosia – miatt, főleg kezdetben, együttműködésre, „munkára” képtelen a beteg. Nem érti, 
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hogy miért van kórházban, miért kell különböző dolgokat gyakorolni stb.. Akár olyan súlyos lehet a kognitív 

deficit, hogy felnőtt emberek pár éves gyermek szellemi szintjére, teljesítő képességére esnek vissza. 

Az érzelmi labilitás, reaktív depresszió észlelése (pl. Beck-féle depressziós kérdőív – BDI (49), Hamilton 

Depressziós Skála – HDS(50)) és kezelése igen fontos többek között a beteg interaktív együttműködése 

szempontjából – pszichiáter konzílium ajánlott! 

A GCS 3-8 közötti csoportban a prevenciós szemléletű intenzív ápolás mellett célszerű rendszeresen a bázikus 

érzékelésre ható ingerekkel, mint a pozícionálás vesztibularis kiegészítő ingerekkel, a bőr simítása eltérő 

felületű anyagokkal, különféle hangok, zene, és fények és színek segítségével meghatározott időszakokban és 

tartamban a beteg figyelmi funkcióit javítani. 

A rehabilitációs célok a beteg egyéni szükségletei és állapota alapján időről-időre változnak, a célok az FNO 

rendszer segítségével jól leírhatóak és nyomon követhetőek, de számos olyan tesztet is alkalmazunk, amelyekkel 

a rehabilitáció során bekövetkező funkcióváltozások regisztrálhatóak és értékelhetőek. A team – a kezelő orvos 

– a célok mentén határozza meg és szükség esetén módosítja a rehabilitációs tervet. 

A 9-13 GCS csoportban a megmaradt, ill. a fejleszthető kognitív képességek döntőek a rehabilitáció 

szempontjából. Az észlelés, megértés, memória és gondolkodás valamint a látás, hallás érintettsége 

meghatározzák a kommunikációt és a beteg együttműködését. A klinikai pszichológus, neuropszichológus 

kezeli a megváltozott képességek okozta értelmi és érzelmi változásokat. A különböző, validált, rajzos, szöveges 

feladatokat tartalmazó tesztekkel nyomon követhető és dokumentálható a foglalkozások eredménye (5. táblázat) 

A kognitív rehabilitáció célja, hogy a beteg a lehető legjobban újra eligazodhasson a mindennapi életben, újra 

független, önellátó lehessen. A betegeket a környezetük, családtagjaik, barátaik, munkatársaik szembesítik, hogy 

nem olyan, mint régen volt, nem úgy gondolkodik, nem úgy viselkedik, stb.. . Nem értik, hogy mit mond, mit 

akar? A beteg nem érti, hogy a viselkedése miért vált ki „furcsa” reakciókat? A neuropszichológiai fejlesztés 

lényege, hogy ezen visszatartó élmények leépüljenek és a megmaradt képességekre fokozatosan felépített 

feladatokkal sikerélményei legyenek a betegnek. Nem az lényeg, hogy mit nem tud a beteg, hanem az, hogy mit 

tud és ebből kell a legtöbbet kihozni. 

8.31. ábra - 5. táblázat 
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A koponya-agysérülések után a maradandó károsodások tartós vagy végleges fogyatékosságot okozhatnak. A 

megváltozott helyzettel való szembenézés és megküzdés komoly teher a betegnek és hozzátartozóinak egyaránt. 

A mozgásterápia során a gyógytornász feladata összetett, az ízületi zsugorodások kialakulását megelőző passzív 

tornáztatástól a járástanításig, a finom kézhasználat újratanításáig terjed. A gyakorlatokat úgy kell összeállítania, 

hogy fokozatosan végrehajthatóak, motiválóak legyenek, ugyanakkor fejlesszenek is. Fejlessze az izomerőt, a 

mozgáskoordinációt, az ülés, az állás, a járás stabilitását. Sok-sok türelem, empátia szükséges a beteg változó, 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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ingadozó hangulatához, aktuális fizikai állapotához adaptált gyakorlatok elvégeztetéséhez. A beteget rá kell 

vezetni, hogy azokból a képességeiből hozza ki a legtöbbet, amik megmaradtak. 

Az ergoterápia a cselekvéssel, tevékenységgel fejleszt. Leggyakoribb indikációi és céljai: 1/ kézfunkciók zavara 

– a kézügyesség fejlesztése, 2/ önellátási nehézségek – az önellátás javítása, felkészítés az otthoni életre, 3/ 

kognitív funkciók zavarai – kognitív fejlesztés, 4/ koordinációs zavarok – mozgásfejlesztés, segédeszköz 

használat, stb.. A felsoroltak a koponya-agysérültek számára gyakran szükséges rehabilitációs teendőket 

jelentik: 1/ szenzoros ingerlés, 2/ motoros tréning, 3/ kognitív fejlesztés, 4/ önellátáshoz szükséges eszközök, 

segédeszközök használatának megtanítása, 5/ felkészítés az aktív, önálló életvitelre. A szenzoros stimuláció 

tapintási, hő (hideg-meleg), vizuális és akusztikus ingerekkel történhet. A mozgásfunkciók tréningje az un. 

nagymozgások fejlesztésével kezdődik, majd a finom manipulációkkal, szem-kéz és egyensúly koordinációs 

feladatok fokozatos, célorientált feladataival folytatódik. A kognitív képességek fejlesztése játékokkal (pl. 

dominózás), ügyességi feladatokkal (pl. gyöngyfűzés) történhet. A foglalkoztató terapeuta felméri a beteg 

állapotát: 1/ a megmaradt képességeket, 2/ a beteg igényeit, szükségleteit, 3/ a lakó-és munkakörnyezet 

adottságait. Tevékenység elemzés segítségével összeállítja, meghatározza a feladatokat. Egyrészt a mindennapi 

élet szituációiban gyakoroltatja a sérültet („ergoterápiás fal”, mintalakás, átalakított személygépkocsi stb.), 

másrészt az adaptációban nyújt segítséget, pl. segédeszközökkel. 

A rehabilitációs fejlesztés alapja az újratanulás. Ebben a folyamatban a konduktív módszer, amely a tanulási 

folyamat speciális megközelítésén keresztül hat, még irreverzibilis neurológiai károsodások esetén is 

eredményes lehet. A módszer kidolgozója, Pető András (51)szerint nem a megváltozott funkciókhoz kell 

alakítani a környezetet, hanem a cerebro-motorikus diszfunkciós embert kell az alkalmazkodáshoz képessé 

tenni. A kondukció olyan különleges irányítás, mely elutasítja a közvetlen beavatkozást, a külső 

segítségnyújtást. Alapelve a pozitívumokra való beállítódás, melyet motivációs rendszerén keresztül ér el a 

konduktor. A megoldott feladatok az akaraterőt alakítják, fejlesztik. 

A fizikoterápia fontos kiegészítője a rehabilitációs programnak. A fájdalom csillapítására hasznos a TENS (52) 

vagy a különböző iontoforézisek. A legfontosabbak azonban az elektromos stimulációk, pl. garatfal ingerlés, 

hólyagingerlés. Részleges bénulások kezelésére igen jó hatású a funkcionális elektrostimuláció (FES (53)). Ez 

egy EMG-vel egybeépített elektromos ingerlő, mely a beteg által indított mozgásokat érzékeli és a mozgások 

végrehajtáshoz elégtelen erejű izmokat ingerli. A módszer az agyi plaszticitást kihasználva, a biofeedback 

jelenségre építve segíti az elveszett mozgásminták újra tanulását. 

A súlyos koponya-agysérültek első, korai rehabilitációja szerencsés esetben olyan mértékű önellátáshoz segíti a 

beteget, hogy otthonába bocsájtható legyen. A kezdeti GCS 14-15 értéket mutató agysérülteknél jó esély van a 

teljes gyógyulásra. Az ennél rosszabb indulási értékek esetén a teljes gyógyulás rendszerint nem érhető el. 

Agysérültek nagy részénél életük végéig tartó kondicionálás, ismétlődő, un. programozott rehabilitációs 

kezelések szükségesek. 

A súlyos koponya-agysérültek sorsa a Glasgow Outcome Scale – GOS (54) besorolása szerint öt csoportban 

osztható: 1. Halállal végződő súlyos sérülés. 2. Perzisztáló vegetatív állapot. 3. Súlyos fogyatékosság – komoly 

segítség a napi aktivításban. 4. Mérsékelt fogyatékosság – nem igényel segítséget a napi tevékenységében, de 

nem teljesen önellátó, nem munkaképes. 5. Nincs vagy csekély fogyatékosság – teljes önellátás, függetlenség, 

munkaképesség. 

Linkek: 

Rehabilitációs alapfogalmak: 

http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

WHO | Rehabilitation: http://www.who.int/topics/rehabilitation/en/ 

Medizinische Rehabilitation: http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinische_Rehabilitation 

A komplex rehabilitáció: 

http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/e...a_komplex_rehabilitacio.pd 

1997. évi CLIV. törvény: 

http://www.complex.hu/kzldat/t9700154.htm/t9700154.htm 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3
http://www.who.int/topics/rehabilitation/en/
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinische_Rehabilitation
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/e...a_komplex_rehabilitacio.pd
http://www.complex.hu/kzldat/t9700154.htm/t9700154.htm
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1998. évi XXVI. törvény: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg...c.cgi%3Fdocid%3D99800026.T 

2013. évi LXII. törvény: 

http://www.complex.hu/kzldat/t1300062.htm/t1300062.htm 

FNO A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi  osztályozása: 

http://www.rehab.dote.hu/tananyag/fno.pdf 

ADL: Activities of daily living: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Activities_of_daily_living 

FIM Functional Independence Measure: 

http://www.csi.kcl.ac.uk/fimfam.html 

(magyar): http://www.rehab-kollegium.com/rehabilit...ok/reszletes-resz/fueggele 

Barthel Index: 

http://www.rehab-kollegium.com/rehabilit...ok/reszletes-resz/fueggele 

http://www.strokecenter.org/wp-content/u...uploads/2011/08/barthel.pd 

http://de.wikipedia.org/wiki/Barthel-Index 

Rehabilitációs medicina: 

www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

Elsőbbségi és a programozható rehabilitáció: 

www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

Rehabilitációs team: 

www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

Team megbeszéléseket (ülővizit): 

www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3 

Stoke: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/7624.php 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlaganfall 

Sclerosis multiplex: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_sclerosis 

http://www.msif.org/ 

http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview 

http://radiopaedia.org/articles/multiple-sclerosis 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg...c.cgi%3Fdocid%3D99800026.T
http://www.complex.hu/kzldat/t1300062.htm/t1300062.htm
http://www.rehab.dote.hu/tananyag/fno.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Activities_of_daily_living
http://www.csi.kcl.ac.uk/fimfam.html
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http://www.rehab-kollegium.com/rehabilit...ok/reszletes-resz/fueggele
http://www.strokecenter.org/wp-content/u...uploads/2011/08/barthel.pd
http://de.wikipedia.org/wiki/Barthel-Index
http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3
http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3
http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3
http://www.rehab-kollegium.com/Home/fogalmak3
http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke
http://www.medicalnewstoday.com/articles/7624.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlaganfall
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http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview
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Parkinson kór: 

http://miet.hu/sites/default/files/mietc...nf12/ea/121122_Vecsei_L.pd 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/p...ta/051118_Aschermann_Zs.pd 

http://www.cnsc.hu/userfiles/file/neu_ta...kinson-plusz_szindromak.pd 

http://www.epda.eu.com/en/parkinsons/lif...ment-of-parkinsons-disease 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease 

http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2002848 

http://de.wikipedia.org/wiki/Parkinson-Krankheit 

http://www.kompetenznetz-parkinson.de/Pa...de/Parkinson/basisinfo.htm 

Spinális shock: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_shock 

http://phys.dote.hu/files/oktatas/aok/ne...agok/mozgas_szabalyozas.pd 

https://www.aans.org/Patient%2520Informa...al%2520Cord%2520Injury.asp 

http://www.maitrise-orthop.com/corpusmai...noy/pec_trauma_med_us.shtm 

http://www.cnsc.hu/node/83 

Centrális és perifériás paresis (upper and lower motor neuron lesion): 

http://phys.dote.hu/files/oktatas/aok/ne...agok/mozgas_szabalyozas.pd 

http://www.cnsc.hu/node/83 

http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_motor_neuron_lesion 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10898/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Motoneuron 

http://imueos.wordpress.com/2010/11/07/u...lower-motor-neuron-lesions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_motor_neuron_lesion 

http://neuroscience.uth.tmc.edu/s3/chapter06.html 

http://www.neuroexam.com/neuroexam/content.php%3Fp%3D28 

http://www.stritch.luc.edu/lumen/MedEd/n...%2520Cord%2520Disorders.pd 

Elülső cervicalis gerincvelői syndroma: 

http://www.cnsc.hu/userfiles/file/ids_po...0226/100227_Stefanits_J.pd 

Centrális gerincvelői syndroma: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_cord_syndrome 

http://202.120.143.134/download/20090630...0630153843_639676383400.pd 

http://www.wheelessonline.com/ortho/central_cord_syndrome_1 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease
http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2002848
http://de.wikipedia.org/wiki/Parkinson-Krankheit
http://www.kompetenznetz-parkinson.de/Pa...de/Parkinson/basisinfo.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_shock
http://phys.dote.hu/files/oktatas/aok/ne...agok/mozgas_szabalyozas.pd
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http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_motor_neuron_lesion
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10898/
http://de.wikipedia.org/wiki/Motoneuron
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http://en.wikipedia.org/wiki/Central_cord_syndrome
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Brown-Sequard syndroma: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown-S%25C3%25A9quard_syndrome 

http://tulane.edu/som/departments/neurol.../clerkship/upload/wch19.pd 

Gerincvelői commotio: 

http://semmelweis.hu/igazsagugy/files/2012/06/12_mszlev.pdf 

http://www.nature.com/sc/journal/v44/n12/full/3101956a.html 

Polytraumatizáció: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polytrauma 

http://now.aapmr.org/med-rehab/polytraum...burns/Pages/Polytrauma.asp 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2239047 

http://www.sciencedirect.com/science/art...ticle/pii/S002013830900552 

http://www.trauma.org/archive/scores/iss.html 

American Spine Injury Association: 

http://www.asia-spinalinjury.org/ 

http://www.spinalcord.org/resource-cente...p%3Fpg%3Dkb.page%26id%3D41 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord_injury 

http://sci.rutgers.edu/dynarticles/2001_.../2001_Classif_worksheet.pd 

Feszes – spasztikus – bénulás: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spastik 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mozg%25C3%2...A9r%25C3%25BClts%25C3%25A9 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/s...3_vevf_ixfelev_vjegyzet.pd 

http://www.christopherreeve.org/site/c.m...53419/k.3757/Spasticity.ht 

Modified Ashworth Scale – MAS: 

http://www.rehabmeasures.org/PDF%2520Lib...0Scale%2520Instructions.pd 

http://physical-therapy.advanceweb.com/A...odified-Ashworth-Scale.asp 

http://www.rehab.research.va.gov/jour/11/481/pdf/ghotbi.pdf 

Medical Research Council (MRC) Scale: 

http://brain.oxfordjournals.org/content/...011/12/19/brain.awr318.ful 

http://www.medicalcriteria.com/site/inde...y%26Itemid%3D80%26lang%3De 

http://www.jove.com/video/2632/manual-mu...g-extremity-muscle-strengt 

Intermittáló katéterezés: 

http://preop.com/PostCare Recovery: Female Vaginal Self Catheterization 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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http://preop.com/ Intermittent Self-Catheterization, Male… 

http://www.med.umich.edu/1libr/urology/p.../postcare/maleself-cath.ht 

Nyomási fekély – dekubitusz: 

http://www.eum.hu/apolas-decubitus-pdf 

http://szocialis-gondozo.lapunk.hu/tarhe.../dokumentumok/decubitus.pp 

http://emedicine.medscape.com/article/190115-overview 

http://www.healthline.com/health/pressure-ulcer 

PEG – percutan endoszkópos gasztrosztoma: 

en.wikipedia.org/.../Percutaneous_endoscopic_gastrosto... 

www.youtube.com/watch?v=B33Db7d3HwI 

www.bmj.com/content/340/bmj.c2414  

Urodinamia: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tk...ularium-urologiae/ch09.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Urodynamic_testing 

http://emedicine.medscape.com/article/1988665-overview 

Suprapubicus katéter: 

http://www.kk.pte.hu/servlet/download%3F...ad%3Ftype%3Dfile%26id%3D60 

http://www.fpnotebook.com/Uro/Procedure/SprpbcCthtr.htm 

Alacsony nyomású hólyag: 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/p.../data/081203_Komoly_S_1.pd 

http://neurology.hu/uro.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1477621/ 

http://www.ics.org/Publications/ICI_2/chapters/Chap07.pdf 

http://www.scireproject.com/book/export/html/4 

Intrathecalis harántcsíkolt-izom lazító: 

http://www.medtronic.com/patients/severe-spasticity/therapy 

http://www.neurosurgery.pitt.edu/centers.../spasticity-movement-clini 

Aktív kerekesszék: 

www.coloursrehab.net/ 

www.apparelyzed.com/wheelchair/manual-wheelchairs.h... 

www.1stchoicemobility.co.uk/wheelchairs...active-wheel 

PTE – Posttraumás Epilepsia: 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Urodynamic_testing
http://emedicine.medscape.com/article/1988665-overview
http://www.kk.pte.hu/servlet/download%3F...ad%3Ftype%3Dfile%26id%3D60
http://www.fpnotebook.com/Uro/Procedure/SprpbcCthtr.htm
http://neurology.pote.hu/neuro/modules/p.../data/081203_Komoly_S_1.pd
http://neurology.hu/uro.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1477621
http://www.ics.org/Publications/ICI_2/chapters/Chap07.pdf
http://www.scireproject.com/book/export/html/4
http://www.medtronic.com/patients/severe-spasticity/therapy
http://www.neurosurgery.pitt.edu/centers.../spasticity-movement-clini
http://www.coloursrehab.net/
http://www.apparelyzed.com/wheelchair/manual-wheelchairs.h...
http://www.1stchoicemobility.co.uk/wheelchairs...active-wheel
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http://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_epilepsy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_seizure 

http://neurology.stanford.edu/epilepsy/p...atientcare/videos/e_12.htm 

http://professionals.epilepsy.com/wi/pri...php%3Fsection%3Dhead_traum 

http://www.uptodate.com/contents/post-tr...matic-seizures-and-epileps 

GCS – Glasow Coma scale: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Coma_Scale 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFihnmEx6Rqk 

http://www.intensivcareunit.de/gcs.html 

http://www.kk.pte.hu/servlet/download%3F...ad%3Ftype%3Dfile%26id%3D39 

http://www.surgicalcriticalcare.net/Resources/injury_severity_scoring.pdf 

Biomarkerek: 

http://aok.pte.hu/docs/phd/file/dolgozat...iter_Endre_PhD_dolgozat.pd 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435839 

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/neu.2011.2127 

http://ec.europa.eu/research/health/medi...r-brussels/ron-hayes_en.pd 

http://www.anestesiologiausp.com.br/wp-c...-traumatic-brain-injury.pd 

Poszt-traumás amnézia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_amnesia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC155413/ 

http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/22/ 

http://www.sswahs.nsw.gov.au/Liverpool/B...tent/pdf/2_Coma_and_PTA.pd 

http://www.utmb.edu/psychology/Adultrehab/GOAT.htm 

Unresponsive wakefulness syndrome – nem reagáló ébrenléti szindróma: 

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/8/68/ 

http://www.internationalbrain.org/articl...-minimally-conscious-state 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10....0.3109/02699052.2013.79339 

https://www.neurology.org/content/81/5/513.1.full 

Apraxia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apraxia 

http://www.webmd.com/brain/apraxia-sympt...oms-causes-tests-treatment 

http://learningdisabilities.about.com/od...tions/g/apraxiadefiniti.ht 
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http://professionals.epilepsy.com/wi/pri...php%3Fsection%3Dhead_traum
http://www.uptodate.com/contents/post-tr...matic-seizures-and-epileps
http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Coma_Scale
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFihnmEx6Rqk
http://www.intensivcareunit.de/gcs.html
http://www.kk.pte.hu/servlet/download%3F...ad%3Ftype%3Dfile%26id%3D39
http://www.surgicalcriticalcare.net/Resources/injury_severity_scoring.pdf
http://aok.pte.hu/docs/phd/file/dolgozat...iter_Endre_PhD_dolgozat.pd
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435839
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/neu.2011.2127
http://ec.europa.eu/research/health/medi...r-brussels/ron-hayes_en.pd
http://www.anestesiologiausp.com.br/wp-c...-traumatic-brain-injury.pd
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ttp://informahealthcare.com/doi/abs/10....0.3109/02699052.2013.79339
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Tudatzavar: 

http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/idegg...tzavarok_angol_nyelven-870 

http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness 

Megismerés zavara: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agnosia 

http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/290/ 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dze8VVtBgK7A 

http://www.neuroexam.com/neuroexam/content.php%3Fp%3D8 

Nyelvi zavarok – afázia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aphasia 

http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2002706 

http://www.nytud.hu/oszt/neuro/banreti/p...eti/publ/afazia_kezirat.pd 

http://neurology.pote.hu/neuro/modules/stud/data/061010m.pdf 

http://www.rehab.dote.hu/tananyag/mozesne-kommunikacio.pdf 

http://psycho.unideb.hu/munkatarsak/polo...lonyi_tunde/targyak/AGY.pd 

Neglekt szindróma: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hemispatial_neglect 

http://jnnp.bmj.com/content/75/1/13.full 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd4FhZs-m7hA 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Neglekt_szindr%25C3%25B3ma 

Western Aphasia Teszt – Western Aphasia Battery - WAB: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Aphasia_Battery 

http://www.strokestrategy.ab.ca/Capital_...UAHSTRK0220070928094730.pd 

http://vimeo.com/39683792 

Dysarthria: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dysarthria 

http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2003500 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007470.htm 

Amnézia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amn%25C3%25A9zia 

Beck Depression Inventory – Beck féle Depressziós Skála: 
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http://www.mayoclinic.org/diseases-condi...ics/definition/con-2002706
http://www.nytud.hu/oszt/neuro/banreti/p...eti/publ/afazia_kezirat.pd
http://neurology.pote.hu/neuro/modules/stud/data/061010m.pdf
http://www.rehab.dote.hu/tananyag/mozesne-kommunikacio.pdf
http://psycho.unideb.hu/munkatarsak/polo...lonyi_tunde/targyak/AGY.pd
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http://jnnp.bmj.com/content/75/1/13.full
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd4FhZs-m7hA
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http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Aphasia_Battery
http://www.strokestrategy.ab.ca/Capital_...UAHSTRK0220070928094730.pd
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Amn%25C3%25A9zia
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http://en.wikipedia.org/wiki/Beck_Depression_Inventory 

Hamilton Depressziós Skála – HDS: 

http://healthnet.umassmed.edu/mhealth/HAMD.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton_Ra...Rating_Scale_for_Depressio 

https://pdbp.ninds.nih.gov/assets/crfs/H...ng%2520Scale%2520(HDRS).pd 

Pető András: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%25C5%2591-m%25C3%25B3dszer 

https://www.facebook.com/PetoIntezet%3Fh...et%3Fhc_location%3Dtimelin 

TENS - Transcutaneous electrical nerve stimulation: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transcutane...lectrical_nerve_stimulatio 

http://www.spine-health.com/treatment/pa...ical-nerve-stimulators-ten 

Funkcionális elektrostimuláció – FES: 

http://www.ottobock.hu/cps/rde/xbcr/ob_h...tacio_GelanyiLaszlo_all.pd 

Glasgow Outcome Scale: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Outcome_Scale 

http://www.rehabmeasures.org/Lists/Rehab...s/DispForm.aspx%3FID%3D109 

http://www.tbi-impact.org/cde/mod_templates/12_F_01_GOSE.pdf  

5.2.1. Tesztkérdések 

A rokkantság korszerű megfogalmazása: (C) 

fogyatékosság 

hátrányos helyzet 

megváltozott társadalmi részvétel 

csökkent munkaképesség 

Az egészségügyi ellátó rendszerben a rehabilitációs tevékenység (C) 

elsődleges prevenció 

másodlagos prevenció 

harmadlagos prevenció 

egyik sem 

Az FNO a következő összefüggéseket vizsgálja: (C) 

a struktúrák és a funkciók károsodását 

a tevékenység-részvétel és a környezeti tényezők összefüggéseit 

mindkettő 
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egyik sem 

Az FNO kódolási rendszere alkalmas: (D) 

a rehabilitációs tevékenység tudományos értékű feldolgozására 

a rehabilitáció során a beteg állapotváltozásának nyomon követésére 

egyik sem 

mindkettő 

A fogyatékosságot okozó betegség-sérülés típusa és a napi élettevékenységek végzése közötti összefüggés 

(ADL – activity of daily living) (C) 

jelentős összefüggés 

független 

viszonylag független 

egyik sem 

A legtöbbször használt, legismertebb ADL tesztek: (C) 

Barthel index 

FIM (Functional Independente Measure) 

mindkettő 

egyik sem 

A kognitív károsodás okozta önellátási zavart is vizsgálja: (B) 

Barthel index 

FIM 

mindkettő 

egyik sem 

Elsőbbségi rehabilitációt jellemzi: (C) 

Az akut ellátás után azonnal vagy legkésőbb egy hónapon belül megkezdődik 

Akut vagy postakut formája is lehet 

mindkettő 

egyik sem 

A rehabilitációs team munka középpontjában áll: (C) 

Az orvos 

A gyógytornász 

A beteg és a családja 

A beteg 

Az ülővizit célja, kivéve: (A) 
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A kórtörténet figyelmes, részletes elemzése 

A beteg aktuális állapotának elemzése 

További feladatok, célok meghatározása 

Szükség esetén újabb szakemberek bevonása a team-be 

Az idegrendszeri károsodás után a rehabilitáció eredménye akár a teljes gyógyulás is lehet: (A) 

Heveny módon kialakult károsodás (pl. trauma, stroke stb.) után 

Hevenyen kialakult és krónikus neurológiai károsodás esetében is 

Krónikus neurológiai károsodás esetén 

Egyik sem 

A gerincvelő sérülés következményének osztályozására használatos: (C) 

A FIM skála 

A MAS skála 

Az ASIA skála 

Az MRC skála 

A teljes vagy súlyos gerincvelő sérülés a leggyakoribb szövődmények, kivéve: (B) 

Nyomási fekélyek 

Magas vérnyomás 

Tüdőgyulladás 

Húgyúti fertőzés 

Gerincvelő sérülteknél retenciós vizeletürítési zavarnál a rehabilitációban ajánlott: (B) 

Az állandó hólyagkatéter 

Az intermittáló katéterezés 

A suprapubicus katéter 

A nadrágpelenka 

Koponya-agysérülés után az érdemi rehabilitáció akkor kezdődhet, amikor a sérült általános állapota 

stabil és a GCS: (C) 

legalább 3 

3 és 8 közötti 

meghaladja a 8-t 

10 felett 

6. 8.f. Kísérletes koponya és gerincsérülési modellek. 
– Kovács Bernadett [Szakmai lektor: Fekete Gábor] 
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A központi idegrendszert ért sérülések és annak következményei, hatalmas problémát jelentenek világszerte, a 

vezető halálokok közt tartjuk számon. Szintén súlyos gond, hogy az életben maradottak jelentős százaléka előtt 

tartós intenzív osztályos kezelés, hosszú rehabilitáció áll, a maradandó károsodásokról nem is említve. A 

felsoroltak nagy terhet rónak mind a közegészségügyi intézményekre, mind a betegre és annak családjára. 

Az ezzel kapcsolatos problémát csak súlyosbítja, hogy igen kevés terápiás lehetőség áll jelenleg rendelkezésünk, 

illetve a traumát követően lezajló pathomechanizmusok sem tisztázottak egyelőre. Vagyis nemcsak hogy nem 

értjük teljesen mi történik egy központi idegrendszert ért trauma során, de a szerzett deficitek, kialakult 

károsodások nagy része is visszafordíthatatlannak tűnik, vagy legalábbis kevés a befolyásunk. 

Két lehetőség áll rendelkezésünkre, hogy egyre jobban és jobban megértsük mi történik, ha valaki központi 

idegrendszeri traumát szenved el. 

Az egyik, hogy átfogó klinikai tanulmányokat végezzünk, melyek során különféle súlyosságú idegrendszeri 

traumát elszenvedett betegeket vizsgálunk. Begyűjtve az adatokat a sérülés pillanatától egészen az esetleges 

rehabilitáció végéig, vagy rosszabb esetben a beteg haláláig igen fontos következtetésekre juthatunk. Ami a 

legfontosabb, egyre megfelelőbb terápiás döntéseket hozhatunk. 

A második lehetőség, hogy kísérletes körülmények között megpróbáljuk reprodukálni az eseményeket, melyek 

központi idegrendszeri sérülés esetén zajlanak, majd megvizsgálva a kísérleti állatokat, feldolgozva a belőlük 

származó mintákat, felhasználhatjuk az eredményeket a humán gyógyászatban. 

Az alábbi fejezetben azon kísérletes modellekről lesz szó, melyek a központi idegrendszert – agy- illetve 

gerincvelő - ért traumák által létrejött változásokat, károsodásokat hivatottak reprezentálni. 

6.1. 1. Általános megfontolások 

A tudósoknak akik ezeket a rendszereket kigondolták, fejlesztették és még ma fejlesztik, a feladata nem könnyű. 

Hiszen a kísérleteknek csak akkor van értelme, ha azok eredményeit a humán gyógyászatban hasznosítani 

tudjuk. Ehhez pedig az szükséges, hogy a kísérletek során meglévő, illetve felállított körülményeket, azok 

technikai részét jól ismerjük és mérjük fel, mert csak így válnak reprodukálhatóvá és ezáltal összehasonlíthatóvá 

a humán neurotraumával. 

Jellemző, ha megvizsgáljuk az ide vonatkozó irodalmat, hogy az utóbbi évtizedekben igen jelentős számú 

munkacsoport végzett és végez ide vonatkozó kísérleteket, mégis a humán gyógyászatban nem történt áttörés a 

terápiát illetően. Vagyis - a mostanra számosnak mondható - kísérleti eredményeket nem sikerül interpretálni a 

klinikumba. 

Ennek egyik oka nyilván, hogy az állatkísérletes modellek, illetve körülmények csupán hasonlítanak a 

valódihoz, de nem egyeznek meg azzal. Másfelől az egyes munkacsoportok nem ugyanazon alapelvek szerint 

értelmezik eredményeiket, ez pedig értelemszerűen zavart okozhat, viták alapját képezheti. 

A központi idegrendszert ért trauma rendkívül komplex folyamatokat indít be. Ezek megértése, majd 

reprodukálása kísérletes körülmények közt igen nagy kihívás. Azonban rendkívül fontos, jelentős feladat is 

egyúttal, hiszen központi idegrendszeri traumát elszenvedett beteg kezeléséhez, gondozásához, a prognozis 

felméréséhez elengedhetetlenül fontos adatokkal szolgálnak az állatkísérletes modellek. 

A mechanizmus összetettségének természetéből is adódik, hogy nem létezik olyan kísérletes modell, mely 

tökéletesen megfelelne a valóságnak. Arra kell tehát törekedni, hogy kiválasszuk azokat a modelleket, melyek 

leginkább megfelelnek az elvárásoknak, vagyis világosan leírhatóak, specifikusak, ugyanakkor széles körben 

használhatóak, reprodukálhatóak legyenek. Az ilyen kísérletek során nyert eredményeket használhatjuk fel a 

neurotrauma részleteinek feltérképezéséhez, a pathomechanizmus pontos megértéséhez, illetve a 

legfontosabbhoz, a terápiás irányelvek lefektetéséhez. 

6.1.1. 1.1. Központi idegrendszert ért sérülések vizsgálata 

A sérülések, illetve azok következményei bizonyos fő szempontok szerint értékelendők. 

Rendkívül fontos, hogy a képalkotó vizsgálatok (CT, MR) milyen információval szolgálnak, milyen 

következtetések vonhatók le azok eredményeiből. 
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Az idegi, illetve kognitív funkciókra milyen hatással volt, van, lesz a trauma. 

Milyen változások láthatók szöveti, illetve sejt szinten, fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal. 

Meg kell említeni egy egyre inkább fontosnak látszó, azonban a mindennapi klinikai gyakorlatban még nem 

használatos faktort, a biomarkereket. Ezen fehérjemolekulák, megléte, avagy hiánya, szintjének csökkenése, 

esetleg emelkedése döntő fontosságú lehet a terápiát, prognózist illetően. 

Ezen molekulák kimutathatók agy-gerincvelői folyadékból (liquor), szérumból, illetve idegszövetből. 

Jelentőségüket szívizom necroenzim-szint mérés jelentőségéhez lehet hasonlítani, myocardialis ischaemia 

esetén. 

6.1.2. 1.2. Az állatkísérletes modellek használhatósága, illetve azok korlátai 

6.1.2.1. 1.2.1. Alapvető eltérések 

A fentieket végiggondolva jól láthatók az állatkísérletes modellek korlátai. Hiszen esetükben az idegi illetve 

kognitív funkciók csak igen korlátozottan értékelhető és a képalkotó vizsgálatok sem képezhetik összehasonlítás 

alapját a nyilvánvaló különbségek miatt. 

A mindennapi gyakorlatban egy sérülés súlyosságának felmérésére a GCS (Glasgow Coma Scale) skálát 

használjuk, ez a legáltalánosabban elterjedt. A skála vizsgálja a beteg által adott motoros és verbalis választ, 

illetve a szemnyitási reakciókat. 

A szemnyitás, ha spontán megtörténik 4, ha felszólításra 3, ha fájdalomingerre történik 2, ha nem érhető el 

szemnyitást 1 pontot adunk. 

A verbalis választ vizsgálva, ha azt találjuk, hogy a sérült tájékozott 5, ha zavartan beszél 4, ha oda nem illő 

szavakat használ 3, ha érthetetelen hangokat hallat 2, vagy ha semmilyen hangot nem ad ki 1 pontot adunk. 

Motoros választ vizsgálva, ha beteg felszólításnak eleget tesz 6, ha a fájdalomingert alkalmazunk és a beteg azt 

jól lokalizálja és hárítja 5, ha fájdalomingerre végtagjait flektálja és így hárít 4, ha fájdalomingerre a végtagját 

extendálja 2, vagy ha semmiféle mozgás nem váltható ki egy pontot adunk. 

Mindig a legjobb vizsgálati eredményt vesszük alapul. Jól látható, hogy legalacsonyabb érték, amit sérült kaphat 

az GCS: 3, a legmagasabb GCS: 15. Ha a kalkulált érték GCS: 8, vagy az alatti, akkor súlyos koponyasérüléssel 

kell számolnunk. 

Vagyis a klinikai gyakorlatban a sérülés súlyosságának meghatározására egy, pusztán a klinikumon alapuló teszt 

áll a rendelkezésünkre, mely egy aktuális állapotot ír le, nem véve számba az események időbeli lefolyását (Ez 

utóbbira megoldást kínál a GOS (Glasgow Outcome Scale), mely a sérülés súlyosságát, annak hosszú távú 

következményei alapján határozza meg). 

Állatok esetében a sérülés súlyosságára a kísérleti körülményekből, nevezetesen a behatás mértékéből tudunk 

következtetni. A fenti módszerek igen korlátozottan használhatók a modelleknél, nehézségekbe ütközhet tehát a 

kísérleti eredmények összeegyeztetése a gyakorlatban észlelt tünetekkel, tünetegyüttesekkel. 

6.1.2.2. 1.2.2. Anatómiai eltérések 

Itt említendő meg, mire is hivatkoznak azon tudósok, szerzők, akik nem találják megfelelőnek az állatkísérletes 

modellekben oly gyakran használt rágcsáló agyat a neurotraumatológiai vizsgálatokhoz. Igen jelentős a 

méretbeli különbség, a rágcsálóagy geometriája szintén eltér a humán agyétól. Továbbá más a szürke- és 

fehérállomány aránya. Fontos, hogy nem girizált, vagyis „sima” a rágcsálóagy (lissencephalia), ellentétben az 

emberi aggyal. 

Állatkísérletes modellek esetén szóba jönnek magasabb fejlettségű emlősök is, mint macska, kutya, malac, 

majom, azonban ezen kísérleti állatok alkalmazása időről – időre anyagi és etikai akadályokba ütközik. 

A fent leírt ellenérvek valóban befolyásolhatják egy mechanikus hatásra adott válaszát az idegszövetnek, 

azonban mint ezt már említettük, olyan modellekre kell törekedni, melyek megközelítőleg visszaadják az 

anatómiai, fiziológiai körülményeket, tudván azt, hogy nincs tökéletes modell, legalábbis jelenleg. 
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6.1.2.3. 1.2.3. Eredmények hasznosíthatósága 

Az említett fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményei a klinikumban azért korlátozottan 

használhatók, mert a betegágy mellett nyilvánvalóan nem állnak rendelkezésre ezen módszerek. Vagyis a 

mindennapi gyakorlatban betöltött szerepük valóban nem olyan jelentős, ellentétben tudományos 

fontosságukkal, hiszen a pathofiziológia megértéséhez elengedhetetlenek ilyen jellegű kutatások. Lehetőséget 

kínálnak a szövettani, molekuláris vizsgálatok arra, hogy lássuk, bizonyos klinikai kép mellé milyen szövet-, 

vagy sejtszintű elváltozások társulnak. 

Ha folytatjuk számvetésünket látni fogjuk, hogy a biomerkerek vizsgálata lehet az a közös pont, ahol az 

állatkísérleteket leginkább fel tudjuk használni a humán gyógyászatban, akár a mindennapi gyakorlatban is, 

központi idegrendszeri sérülés esetén. 

6.2. 2. Traumás agyi károsodás 

Ezidáig általánosságban beszéltünk, a központi idegrendszert ért traumákat emlegettük. A most következőkben 

az agyat ért károsodások formáiról, fajtáiról lesz szó, figyelembe véve annak speciális helyzetét. Hiszen zárt 

térben helyezkedik el, ez pedig jelentősen befolyásolja a kórlefolyást, a választandó terápiát, illetve a kimenetelt 

traumás agyi károsodás során. 

6.2.1. 2.1. Erőbehatások, sérülés mechanizmusok 

A koponyasérüléseket osztályozhatjuk az alapján, hogy milyen típusú erőbehatás éri a koponyát. 

Az erőbehatás lehet lassú (statikus), vagy hirtelen fellépő (dinamikus). Statikus erőbehatás tulajdonképpen a 

koponya összepréselésének felel meg, mely során az erő nagyságától függően szenvedhető el különböző 

súlyosságú sérülés, a koponyacsontos többszörösös törésétől egészen az agyszövet halálhoz vezető 

roncsolódásáig, károsodásáig. Fenti sérüléstípus igen ritka, klinikai jelentősége kicsi. 

A dinamikus erőbehatás lehet impulzív és impact. 

Impulzív erőbehatásnál a erőhatás nem közvetlenül a koponyát éri, hanem a testet. Az agyat ért sérülés ilyenkor 

úgy keletkezik, hogy a koponya, vele együtt az agy mozgási energiája hirtelen lecsökken, vagy megnő, függően 

az előzményektől. Ez az úgynevezett acceleratios-deceleratios mechanizmus. 

Impact sérülés esetén a koponyát direkt érőhatás éri, vagyis nekicsapódásról beszélünk. A fej mozgása nem 

szükséges. Ide tartoznak a penetráló koponyasérülések, illetve az agyi parenchymát érő behatások, melyek 

deformitást hoznak létre a szövetben direkt módon. 

6.2.2. 2.2. Sérüléstípusok 

Létrejöhetnek fokális (agyzúzódás, különféle lokalizációjú intracranialis vérzések) és diffúz (agyrázódásos 

tünetegyüttes, diffúz axonalis károsodás) elváltozások, illetve a két típus együtt is jelen lehet. Nyilvánvalóan a 

legtöbb esetben a kétféle károsodás együttes jelenlétével érdemes számolni. Ezen fejezetben nem taglaljuk 

részletesen a sérüléstípusokat, csupán megemlítettük azokat a teljesség kedvéért. 

6.2.3. 2.3. Primer és secunder sérülések 

Fontos megemlíteni, hogy ilyen felosztásban is vizsgáljuk, értelmezzük a sérüléseket, hiszen a secunder 

sérüléstípusok, illetve azok következményeinek modellezése az egyik legnagyobb kihívás és nehézség az 

állatkísérletes modellek fejlesztőinek számára. 

6.2.3.1. 2.3.1. Primer sérülések 

A primer sérülés a behatás pillanatában alakul ki, ilyen az agyrázódás (commotio), az agyzúzódás (contusio), 

illetve a diffúz axonalis károsodás. A diffúz axonalis károsodás petechyalis vérzésekkel, illetve axonszakadással 

jár. Mértékétől függően különböző súlyosságú tudatzavarok alakulnak ki. Kialakulhatnak vérzések különféle 

lokalizációban, mint például epiduralisan, subduralisan. Az intracranialis vérzésekkel kapcsolatban fontos 

tudnunk, hogy a koponya egy zárt tér. Ebben a térben helyet foglal az agyszövet, a keringő vér, illetve az agy-

gerincvelői folyadék, vagyis a liquor. Érvényesül tehát a Monro – Kelly elv, mely szerint, ha az egyik 

alkotóelem térfogata megnő, az csakis a másik kettő térfogatának rovására történhet, ha ez nem történik meg az 
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intracranialis nyomás megemelkedik. Tehát ha vérzés alakul ki, akkor az csupán addig nem jelent problémát, 

míg a kompenzáló mechanizmusok tartalékai ki nem merülnek. Úgy szólván térfoglalóvá váló vérzés 

kialakulásakor a szomszédos agyszövet károsodik, az emelkedő nyomás miatt pedig az agy perfúziója nem lesz 

kielégítő, ischaemiás laesiók alakulhatnak ki. Ez akkor következik be, ha az artériás középnyomás nem haladja 

meg az intracranialis nyomást. A fent leírt folyamat jól példázza az átmenetet primer és secunder károsodás 

közt. 

6.2.3.2. 2.3.2. Secunder sérülések 

A sérülést követően bizonyos időintervallum elteltével alakulnak ki ezek az elváltozások. A mindennapi 

gyakorlatban ezek megelőzése, illetve minél nagyobb hatékonyságú kezelése az egyik legfontosabb feladat. 

Másodlagos károsodások kialakulhatnak intracranialisan, ilyenek például az intracranialis nyomás növekedése, 

másodlagos vérzések kialakulása, agyoedema kialakulása, hypo-, vagy hypertermia következtében kialakult 

változás az agy oxigén- és vérellátásában. Károsodásra utalhatnak és egyúttal további destrukciót okonak az 

epileptiform rohamok, vagy a vasospazmus. Szisztémás problémákhoz vezet a vérveszteség, az azzal járó 

hypotonia, az aspiráció, következményes generalizált hypoxiával, hypekapniával, az elektrolitzavarok. 

Számolnunk kell továbbá az idegrendszeren kivüli sérülések (szív – és tüdőcontusio, haemothorax, 

pneumothorax, szívtamponád) idegrendszerre kifejtett hatásaival is, melyek leginkább a keringő vér 

mennyiségének változásával, elektrolitzavarokkal, gázcserezavarokkal jellemezhetőek. 

Amint azt folyamatosan hangsúlyozzuk a secunder károsodások kialakulásának megelőzése a legfontosabb 

feladat. Amennyiben a trauma következtében intracranialis vérzés alakul ki, mondjuk az epiduralis térben, tehát 

a koponyacsont és a kemény agyhártya között, az mihamarabb el kell távolítanunk. Azért, hogy az intracranialis 

nyomás ne emelkedjen meg oly mértékben, hogy az agyi perfúzió zavart szenvedjen. Tehát, ha rövid idő alatt 

evaqualjuk a vérzést, megakadályozzuk secunder károsodás kialakulását. A koponyaűri nyomást kontrollálni 

tudjuk továbbá liquor leengedésével, tehetjük ezt külső kamrai drainage segítségével. Ez a módszer egyúttal azt 

is lehetővé teszi, hogy a koponyaűri nyomás értékét folyamatosan nyomon tudjuk követni. 

6.2.4. 2.4. Intracranialis vérzés típusok és következményeik 

6.2.4.1. 2.4.1. Contusios eredetű intracerebralis vérzés 

Ha koponyát mechanikus erőbehatás éri, akkor az ütés helyének megfelelően (coup), illetve az azzal átellenes 

ponton (contrecoup) a kéregben, illetve - az erőbehatás mértékétől függően – a subcortikalis fehérállományban 

vérzés alakul ki. A contrecoup oldalán általában nagyobb a vérzés mennyisége. Ha az állományi vérzés a 

agyfelszínre tör, akkor a kemény agyhártya alatt gyűlik meg, vagy subduralis vérzés is társul a képhez. 

6.2.4.2. 2.4.2. Ér eredetű sérülések 

Az agyfelszínt a pia matert követően az arachnoidea borítja, majd a kemény agyhártya (dura mater) következik. 

Leggyakrabban arteriás eredetű (arteris meningea media) sérüléséből származik, az általában rapidan kialakuló 

epiduralis vérzés. Vénás vérzésből származik a esetek döntő többségében a subduralis vérzés, mely az eredet 

természetéből adódóan, általában lassan alakul ki. Chronicus, illetve acut formáját különböztetjük meg. A 

kemény agyhártyához asszociált vérzések származhatnak azonban a behatás következtében kialakult tört 

csontszélekből is. A traumás subarachnoidealis vérzés tulajdonképpen a contusio kapcsán jelenhet meg. 

A fenti vérzéseket akkor szükséges akutan eltávolítani, ha egyre mélyülő hypnoid tudatzavart, vagy egyéb, a 

vérzés lokalizációjával kapcsolatos tünetet okoz, netán convulsiót provokál. 

6.2.4.3. 2.4.3. Agyduzzadás 

Az agyduzzadás az agyszövet folyadéktartalmának növekedését jelenti. A sérülések kapcsán úgynevezett 

vasogen oedema alakul ki. A traumát követően az erek paralytikussá válnak, a vér – agy gát sérül. Minél 

fiatalabb korban, akár gyermekkorban alakul ki az agyduzzadás trauma kapcsán, annál súlyosabb fokú 

észlelhető. Utalunk itt is a Monroe - Kelly elvre. Ebben az esetben az agyszövet térfogata növekszik, tehát ha 

nem oldjuk meg ezt valami módon, az szintén perfúziós zavarokhoz, ischaemiás károsodáshoz vezet. 

6.2.4.4. 2.4.4. Herniatiok 

Az egyik féltekére lokalizált térfoglaló vérzés, vagy duzzadás a középvonali anatómiai képletek ellenkező oldal 

felé történő elnyomását, dislocatioját okozzák. Ha térfoglaló folyamat progrediál a következő lépés a temporo – 

medialis képletek tentorialis résben történő beékelődése fog bekövetkezni. Ez az úgynevezett uncalis herniatio, a 
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nervus occulomotorius, illetve mesencephalon – sérüléshez vezet. Ha a folyamat tovább halad, vagy a duzzadás 

mindkét féltekét érinti, középvonali tentorialis herniato alakul ki. További progressio, vagy hátsó koponyagödri 

vérzés okán a kisagyi tonsillák a foramen magnumba ékelődnek, veszélybe sodorva ezzel a légzés – és keringés 

központját a nyúltvelőben. 

6.3. 3. Traumás agyi károsodást modellező kísérletek 

Három olyan kísérletes modellt mutatunk be részletesen, melyek a legszélesebb körben használatosak és 

elterjedtek, ha traumás agyi károsodás vizsgálatáról van szó. Nem véletlen, hogy ezen kísérletek úgymond a 

legnépszerűbbek, hiszen ezek felelnek meg leginkább az első fejezetben leírt követelményeknek. Áttekintve az 

ide vonatkozó irodalmat, azt találjuk, hogy a kísérletek megközelítőleg 50 %-át az alábbi modellek 

valamelyikének segítségével hajtották végre. 

Egyik kísérletben diffúz agyi sérülést vagyunk képesek előidézni (3.1), a másik kettő fokális, impact, inkább 

kevert típusú sérülések vizsgálatára alkalmas (3.2, 3.3). 

Léteznek további modellek is, melyek szintén focalis, diffúz, vagy mindkét típusú sérülés vizsgálatára 

alkalmasak. Fontos a robbanás okozta sérülések vizsgálatára alkalmas modell, gondoljuk csak a háborús 

körülményekre, illetve terrorcselekmények áldozataira. Szintén elengedhetetlen olyan modellek létrehozása is, 

melyek lehetőséget kínálnak összetettebb károsodásokat (hypovolemia, hypotermia, ischaemia) elszevedett 

betegben végbemenő folyamatok megismerésére, hiszen az esetek igen nagy százalékában nem csupán izoláltan 

a koponyát éri sérülés. 

6.3.1. 3.1. Impact acceleratios típusú agyi sérülés előidézése patkányon 
(Marmarou modell) 

Először is szeretnénk hangsúlyozni, lévén, hogy kiemeltük a kísérletes modellek kapcsán a reprodukálhatóság és 

pontosság fontosság, hogy a kísérletek minden egyes lépését pontosan meghatározott paraméterek mentén kell 

megtenni. Nem gondoljuk azonban, hogy ezen fejezetben fontos a fent említett adatok pontos ismertetése, ezek 

könnyen hozzáférhetőek az ide vonatkozó szakirodalomban. 

A modell igen lényeges a központi idegrendszert ért trauma leképezésében, hiszen - ellentétben a másik két, 

általunk ismertetett kísérlettel, ahol focalis károsodásokat idézhetünk elő - jelen esetben a diffúz agyi károsodás 

vizsgálatára van lehetőségünk. 

8.32. ábra - 1. ábra: Az impact accelerációs típusú sérülés modellezésére szolgáló 

készülék (Marmarou modell) 
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6.3.1.1. 3.1.1. A kísérlet menete 

Hagyományosan Wistar patkányok használatosak ehhez a kísérlethez, megközelítőleg 400 gramm súlyúak. 
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Az inhalációs narkózist (isoflurane, oxigén, dinitrogén-oxid) követően az állat fejét, hasonfekvő helyzetben, 

stereotaxiás operációs asztalhoz rögzítjük, miközben az anasthesia kontrollálása folyamatosan történik. 

A korona és a lambda varratok közt, desinfectiot követően, egyenes, középvonali metszést ejtünk. Erre a pontra 

egy fémből készült korongot rögzítünk ragasztó segítségével, melynek átmérője 10 mm. Ezt követően az állatot, 

szintén hason fekvő testhelyzetben, egy szivacs ágyba helyezzük úgy, hogy felragasztott fém korong egy 

plexiüveg cső vége alá legyen centrálva. A 450 g tömegű sárgaréz súlyok 2 méter magasból ejthetők közvetlenül 

a felszerelt korongra, a plexicsövön keresztül. A plexicső átmérője körülbelül megfelel a súlyok átmérőjének, 

azért, hogy megakadályozzuk a súlyok oldalirányú mozgását a zuhanás közben, elkerülve ezáltal a sérülés 

lateralizációját. A sérülés mértékét a súlyok mennyiségéből, illetve az ejtés magasságából adhatjuk meg. 

Megjegyzendő, hogy az modellel zárt koponyasérülést modellezünk. 

Fontos, a traumát követően a korongot eltávolítva meggyőződjünk arról, hogy nem okoztunk 

koponyacsonttörést, ugyanis ha igen, az állat a kísérletből kizárandó. 

Gyakori a kísérlet során, ha 450 g –os súlyt ejtünk 2 méter magasból, hogy hirtelen légzésleállás következik be, 

mely orvosolható asszisztált lélegezetéssel. 

A sebet varratokkal zárjuk, majd az állat asszisztált lélegeztetését folytatjuk a spontán légzés visszatértéig. Az 

állatokat az előre meghatározott időpontig éltetjük túl, vagyis ily módon vizsgálhatóak, leírhatóak a 

meghatározott időintervallumok elteltével bekövetkező szövettani változások, biomarkerekkel kapcsolatos 

történések. 

6.3.1.2. 3.1.2. Élettani és szövettani változások 

Ezen metódus alkalmazása során az intracerebralis nyomás megemelkedik, következményesen csökken az agyi 

perfúzió. Megnő a vér-agy gát permeabilitása. Kialakul a diffúz agyi oedema. 

A fehérállományban, mindkét oldalon, foltokban találhatók a diffúz axonális károsodásra utaló szövettani 

eltérések a corpus callosumban, a capsula internában, a tractus opticusban, agyi és kisagyi pedunculusokban, 

illetve az agytörzs pályái mentén. 

Mind a necrosis, mind az apoptosis szövettani jellemzői fellelhetőek. 

6.3.2. 3.2. Fluid percussion (ütés folyadékoszlopon keresztül) 

6.3.2.1. 3.2.1. Az eszköz 

Az eszköz áll egy resevoir-ból, mely desztillált vízzel van töltve. Része továbbá egy inga, melynek kitérése 

különböző magasságokba állítható, illetve egy oszcilloszkóp. A sérülés mértéke értelemszerűen az inga 

kitérésének nagyságával szabályozható. A lökéshullám a folyadékoszlopon keresztül éri el a durát, azon 

keresztül az agyszövetet. Az eszköz működése a folyadékok összenyomhatatlanságán alapszik. 

Az oszcilloszkóp a folyadékban generált nyomás mérésére szolgál. 

8.33. ábra - 2. ábra: Fluid percussion készülék. Látható az állítható inga és a plexiüveg 

cső 
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8.34. ábra - 3. ábra: A fluid percussion készülék. Látható a plexiüveg cső, illetve a 

csatlakozó, ahová az állat fején kialakított speciális korona csatlakoztatható 

 

6.3.2.2. 3.2.2. A kísérlet menete 
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Az állattal kapcsolatos követelmények ugyanazok, mint az előző kísérletben, az anesthesia szintén. 

Az állat feje stereotaxiás keretben kerül rögzítésre, hason fekvő helyzetben. Paramedian metszést ejtünk, majd a 

koponyacsontot láthatóvá tesszük, a corona és a bregma varrat közt. Két, egyenként 1 mm-es furatlyukat 

helyezünk fel a frontalis és az occipitalis koponyacsontra a középvonaltól és a varratoktól meghatározott 

távolságban, ez lesz a rögzítő csavarok helye. A bregma és lambda varratok közt, a középvonaltól 4 mm-es 

távolságban egy kör alakú craniotomiát képezünk anélkül, hogy a kemény agyhártyát, vagy a sinus saggitalis 

superiort sértenénk. Majd egy 20G-s, ún. zöld tű műanyag végét levágjuk és ragasztóval rögzítjük a 

craniotomiának megfelelően és feltöltjük fiziológiás sóoldattal. A csavarokat és a kupakot fogászati akriláttal 

vonjuk be, hogy azok stabilitását biztosítsuk. 

Az állat fejét a sóoldattal feltöltött kupakon keresztül csatlakoztatjuk az eszközhöz, majd az ingát a kívánt 

magasságba állítjuk és végrehajtjuk az ütést. 

Aztán az állatot lecsatlakoztatjuk, a koponyacsonton létrehozott sapkát eltávolítjuk. Jelen esetben a kemény 

agyhártya esetleges sérüléséről kell meggyőződnünk. Amennyiben észlelünk ilyet, az állat a kísérletből 

kizárandó. Varratokkal a sebet zárjuk. A cornea, illetve a kiegyenlítő reflex (ha az állatok hátára, vagy oldalára 

fordítjuk az hasra fordul) visszatértét követően az állatot normotermiát biztosító körülmények közé helyezzük, a 

kívánt időpontig túléltetjük. 

6.3.2.3. 3.2.3. Megfigyelések 

Fluid percussion vizsgálatokat kétféleképp végezhetünk a craniotomia helyzetének tekintetében. 

Pozícionálhatjuk a középvonalba, de elkészíthetjük valamely félteke felett is. Mint azt vizsgálatok igazolták igen 

nagy jelentőséggel bír a középvonaltól mért távolság, amennyiben a lateralizált megoldást választjuk. Post-

traumás MR, illetve szövettani vizsgálatok igazolták, hogy ha a furatlyuk a középvonalnál 3,5 mm-nél nincs 

messzebb, akkor az ipsilateralis és a contralateralis kérgi területeken is kialakult károsodás. Azonban ha a 

furatlyuk 3,5 mm-nél távolabb esik a középvonaltól, a contralateralis kérgi területeken eltérések nem 

észlelhetők. 

Nem lehet kérdéses az ilyen megfigyelések jelentősége, tekintetben véve az állatkísérletes modellekkel szemben 

támasztott elvárásokat. 

Ha összehasonlítjuk a kialakult elváltozásokat, melyek létrejönnek a behatást követően a középvonali, illetve az 

oldalra helyezett craniotomia esetén, a következőket találjuk. 

A lateralizált modell esetén elsősorban egyoldali, azonos oldali elváltozásokat észlelünk, függően természetesen 

a középvonaltól való távolságtól. Középvonali modell esetén pedig mindkét oldalon, illetve az agytörzsben is 

találunk károsodásra utaló jeleket. 

6.3.2.4. 3.2.4. Szövettani változások 

Megfigyelhető petechialis vérzés a parenchymában, axonális károsodás, subduralis vérzés, subarachnoidealis 

vérzés, lokalis sejtelhalás, illetve az úgynevezett „gliding contusion”, mely a szürke – és fehérállomány határán 

látható vascularis károsodást takar. 

Necrosisra illetve apoptosisra utaló fény- és elektronmikroszkópos jellemzők egyaránt megtalálhatóak a 

mintákban. 

6.3.2.5. 3.2.5. Élettani változások fluid percusssion modell esetén 

A behatást után a következő jelenségeket figyelhetők meg. Az intracranialis nyomás felugrik, mely 

következtében a perfúzió az agyban lecsökken, vagyis az agyi vérellátás zavart szenved. az ionháztartás zavart 

szenved. Vérnyomásváltozás is észlelhető, továbbá, hogy a légzés egy rövid időre kimarad. A megváltozott agyi 

keringés mellett a vér-agy gát permeabilitásának változása is megfigyelhető, ezt további vizsgálatok igazolták. 

6.3.3. 3.3. Kontrollált kortikális behatás (controlled cortical impact CCI) 

A módszer előnye a fluid percussion – el szemben, hogy a biomechanikai paraméterek sokkal jobban 

kontrollálhatóak. Ilyen például a behatás sebessége, vagy a deformitás mértéke, melyet a parenchyma elszenved. 
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Szintén rágcsáló a kísérleti állat. Jelen esetben a metódust vadászmenyétekre dolgozták ki, majd kiterjesztették a 

használatát patkányra, illetve egérre. 

Az eljárást a fokális típusú agyi károsodások modellezésére találták ki, mely együtt járhat agyi contusioval, 

intracerebralis, sub-, vagy epiduralis vérzéssel. 

6.3.3.1. 3.3.1. A kísérlet menete 

A kísérlet során alkalmazott CCI (controlled cortical impactor) készülék lényege egy pneumatikusan meghajtott, 

jellemzően 4-5 cm úttal bíró dugattyú, mely a központi idegrendszeri traumát előidéző ütőszeg meghajtásáért 

felelős. A dugattyú egy a műtőasztal felett rögzített áthidalón található, mely lehetővé teszi az erőhatás 

irányának többféle beállítását. A kísérletek zömében a becsapódási sebesség 0,5 m/s és 10 m/s közötti érték, a 

dugattyút meghajtó légnyomás nagyságától függően. 

A behatás mélysége az áthidaló szerkezeten állítható, 1 mm és 3 mm közötti, a behatás időtartama 25 és 250 ms 

között állítható. 

Az erőbehatás a durát éri, fontos, hogy intaktságáról a kísérlet végeztével itt meggyőződjünk. A kísérlet 

befejeztével hasonlóan járunk el a kísérleti állattal, mint az előző két esetben. 

6.3.3.2. 3.3.2. Élettani és szövettani változások 

Tekintettel arra, hogy jól meghatározhatóak a sértés paraméterei pontosan feltérképezhető, hogy bizonyos 

mértékű erőhatás milyen élettani változásokat indukál, milyen szövettani eltérések lesznek megfigyelhetőek. 

Pathoanatómiai elváltozások, mint amilyen diffúz axonális károsodás észlelhető tulajdonképpen mindenütt, ide 

értve a subcortikális fehérállományt, a kisagyat, a teljes agytörzset. Az élettani változások tulajdonképpen 

megegyeznek az előzőekben leírtakkal. 

6.4. 4. Élettani paraméterek monitorozása a kísérletek során 

Újra utalnunk kell az első fejezetben leírtakra, nevezetesen arra, hogy csak azok a kísérletes modellekkel kapott 

eredmények használhatók fel a humán gyógyászatban, melyek paraméterei pontosan ismertek, meghatározottak, 

reprodukálhatóak. 

Ezért fontos az alábbi élettani paraméterek dokumentálása, követése a kísérleti állatoknál a beavatkozások előtt, 

alatt illetve azt követően. 

Ilyenek a testhőmérséklet, a kapilláris vér oxigén telítettsége, az artériás vérnyomás, a koponyaűri nyomás, 

illetve a vérgázok analízise. 

Fenti adatok analízise segítségünkre lehet a másodlagos idegrendszeri károsodások pathomechanizmusának 

megértésében is. 

6.5. 5. Eredmények értékelése 

6.5.1. 5.1. Kísérletes eredmények 

Minden állatkísérletes modell esetén megfigyelhetők az ionháztartásban bekövetkező zavarok, szabad gyökök 

felszabadulása, gyulladásos folyamatok aktivációja, illetve különféle változások a neurotranszmitter – 

neuromodulátor rendszerben, apoptosis, necrosis. Felvetik mindezek a lehetőségét annak, hogy a központi 

idegrendszeri trauma terápiájában felhasználjuk a fenti folyamatok befolyásolását. Szóba jöhet antioxidánsok, 

immunmodulátorok, glutamát antagonisták, antiapototikus szerek használata a gyógyászatban 

A kísérleti állatokból a meghatározott időpontokban nyert szérum illetve agy-gerincvelői folyadék mintákból 

feltérképezhetjük a fentebb már említett biomarker profilt, illetve az agyszövet feldolgozását követően a sejt- 

illetve szöveti szinten végbement elváltozásokat vizsgálhatjuk. Mivel minden állatnál ismeretesek pontosan a 

fiziológiás körülmények, a trauma nagysága, a sérülés óta eltelt idő, terápiás döntéseket befolyásoló 

következtetéseket vonhatunk le a talált biomarker profilból, illetve a szövettani vizsgálatok eredményeiről. 

6.5.2. 5.2. Klinikai tanulmányok 
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A kutatási folyamat egyik legfontosabb eleme, hogy interpretáljuk a kísérletes eredményeket a klinikumba. Ezt 

tehetjük úgy, hogy a szükséges etikai engedélyek megszerzését követően, koponyatraumát elszenvedett 

betegektől gyűjtünk vért, illetve szérumot, lehetőség esetén liquort és elemezzük azokat. A klinikai gyakorlatban 

a fent említett élettani paraméterek monitorozhatóak, a sérülés, az erőbehatás nagyságára következtethetünk az 

anamnesisből, heteroanamnesisből, illetve a beteg tudatállapotából (GCS score). 

A kísérletes eredmények, illetve a klinikai vizsgálatokból nyert eredmények együtt segíthetnek a neurotrauma 

pathomechanizmusának pontos megértésében, a megfelelő terápia megválasztásában, illetve a információval 

szolgálhatnak a kimenetelt illetően. 

8.3. táblázat - 4. ábra: Glasgow Kóma Skála 
 

Eye response No answer 1 

Opens to pain 2 

Opens to command 3 

Spontaneous 4 

Verbal response No answer 1 

Incomprehensible speech 2 

Inappropriate response 3 

Confused conversation 4 

Oriented 5 

Motor response No answer 1 

Extension 2 

Abnormal flexion 3 

Flexion, withdraws from pain 4 

Localization of painful stimulus 5 

Obeys commands 6 

    3–15 

6.6. 6. Gerincvelő sérülések 

A gerincsérültek ellátása, terápiája és rehabilitációja hasonlóan súlyos probléma elé állítja a gyakorló orvost, a 

beteget és családját mint a koponyasérültek esetében. A gerincsérültek igen magas százalékban súlyos primer 

deficitekkel kerülnek kórházi felvételre , a másodlagos sérülésekről, károsodásokról nem is ejtve szót, melyek 

erősen befolyásolják a kimenetelt, illetve a lehetséges gyógyulást. Ezen másodlagos folyamtok tulajdonképpen 

rögtön beindulnak a primer sérülés elszenvedését követően. 

Gerincsérült beteg vizsgálatakor fontos tisztázni, hogy az észlelhető károsodások a trauma pillanatától 

fennállnak, avagy az állapot romlik folyamatosan mióta a sérülés megtörtént. Az első eset ugyanis súlyosabbnak 

minősül, nagy valószínűséggel az ilyen állapot véglegenek tekinthető. Ha azonban a sérülés pillanatában nem, 

vagy alig volt észlelhető deficit, akkor nagyobb esélye van arra, hogy rehabilitáció segítségével elérhetünk 

bizonyos fokú, akár teljes gyógyulást. 

A gerincvelőt ért sérülések pathofiziológiájának megértése tahát kulcsfontosságú feladat. Alapvetően 

ugyanolyan szempontok szerint közelítjük meg a problémát, mint az agyat ért sérülések esetében is. 

Fontos leszögezni, hogy a kutatások, vizsgálatok célja ebben az esetben is a másodlagos sérülések, megelőzése, 

gyógyítása. A másodlagos sérülések hátterében ideg- és gliasejt necrosis, apoptózis áll, megfigyelhető a vér-

gerincvelő gát permeabilitásának növekedése, illetve neuroinflammaciós folyamatok beindulása, metabolikus 

kisiklások, az ionháztartás zavara, metabolikus eltérések. Mindezek következménye a szöveti oedema, a 

szabadgyök képződés, citokinek felszabadulása. Sajnos azonban még mindig, mindezek ellenére kevéssé ismert, 

hogy az egyes funkciókiesések hátterében, milyen molekuláris mechanizmus áll pontosan. (1) 

A klinikum megértéséhez, a megfelelő terápia megválasztásához segítségünkre lehetnek a képalkotó vizsgálatok 

(CT,MR). Ha megvizsgáljuk az összefüggéseket a képalkotók eredményei, illetve a klinikai kép közt, vonhatunk 
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le bizonyos következtetéseket a terápiát, illetve a prognózis illetően, ahogy ez a mindennapi klinikai 

gyakorlatban történik. Pontos válaszokat azonban nem kapunk arra, mi történik, molekuláris, sejt, vagy szöveti 

szinten. 

Előbbre vihet minket ebben az esetben is a biomarkerek vizsgálata, egyenlőre azonban még nincs elég 

információnk e téren. 

Érthetjük tehát, miért fontos gerincvelő sérülések esetében is az állatkísérletes modellek alkalmazása. 

6.6.1. 6.1. Gerincvelő sérülések típusai, mechanizmusai 

A gerincvelő szintén csontos váz védelmét élvezi, melyet a csigolyák biztosítanak, azonban a helyzet nem 

egyezik meg az agyvelőnél leírtakkal. Először is gerincoszlop flexibilitása jelentős, alkotásában nem csupán 

csontos, de lágyszövet (porc, kötőszövet, szalagok) is részt vesz az alkotásában. Nem is beszélhetünk tehát zárt 

térről, a szó klasszikus értelmében, a gerincvelő esetén. Eltér továbbá a liquor-idegszövet arány az intracranialis 

térhez viszonyítva, a liquor javára. Ez a tény igen jelentős, ha a gerincet ért traumát vizsgáljuk, tekintve, hogy a 

folyadék az erőbehatás egy részét elvezeti, elnyeli. 

Magában az idegszövetben létrejövő károsodások típusai megegyeznek az agynál leírtakkal. 

A sérülések mechanizmusait tárgyalni ez a fejezet nem hivatott. 

6.6.2. 6.2. Állatkísérletes modell 

E témakörben a legelterjedtebb a gerincvelő zúzódás (contusio) modellezése, természetesen szintén patkányon 

végrehajtva. 

A modell, melyet ismertetünk igen jelentős, hiszen az összes, klinikai tanulmányok során alkalmazott terápiát 

napjainkig, ilyen modelleken validálták. 

6.6.2.1. 6.2.1. A kísérlet menete 

200 g körüli, nőstény, patkányokat alkalmaznak. Az állat elaltatását követőn megtörténik a műtéti terület 

desinfekciója. 

A háton középvonali metszést ejtünk. A metszés terjedelme 6 segmentum, magassága a Th.VI-VII. és a Th.XII-

XIII. közé esik. A paravertebralis izmok leválasztását követően a bordák tapintására hagyatkozva (Th.XIII-as 

magasságban helyezkedik el az utolsó borda) a felkeressük Th.X-es magasságot és kipreparáljuk, majd 

eltávolítjuk a Th.X-es csigolya ívét, majd a csigolyatestet. (laminectomia, majd corpectomia). 

Az állatot rögzítjük a IX-es a XII-es csigolyákon keresztül, fontos, hogy a gerincvelő függőleges (horizontális) 

helyzetben maradjon, majd végrehajtjuk a traumát. A használatos eszköz megmutatja mekkora a sebessége az 

ütést végrehajtó partikulumnak, illetve, hogy a gerincvelő mekkora mértékben tér ki maximálisan az ütés 

pillanatában, tehát pontosan meghatározható a sérülés mértéke. 

A sérülés értelemszerűen a dorsalis felszínen éri a gerincvelőt. 

A behatást követően az állatot a rögzítőből eltávolítjuk, a sebet zárjuk. Fontos a beavatkozás során, illetve után 

az állandó testhőmérséklet biztosítása. Az anesthesiát felfüggesztjük, majd az állatot a kívánt időtartamig 

éltetjük túl. Megemlítendő, hogy az állatok hólyagját manuálisan szükséges üríteni, hiszen a sérülést követően a 

hólyagfunkciók zavart szenvedhetnek. 

6.6.3. 6.3. Eredmények értékelése 

A kísérleti állat gerincvelője többféle módon hasznosulhat. Készíthetünk belőle szövettani metszeteket fény- 

illetve elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz. Fénymikroszkóp esetén alkalmazhatunk a hagyományos festési 

technikákon túl, immunhisztokémiai módszereket (fény és fluoreszcens technikával egyaránt), illetve különféle 

ezüstözési módszereket, hogy mind inkább megértsük a pathomechanizmust. 

Szintén nagyon fontos a fehérjeanalízis, azaz a biomarker profil feltérképezése gerincsérülés esetén is, melyre a 

fenti állatkísérletes modell szintén alkalmas. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Idegrendszeri sérülések  

 1987  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.6.4. Tesztkérdések 

Fontos követelmények az állatkísérletes modellekkel szemben: 

jól meghatározható paraméterek 

reprodukálhatóság 

könnyen elérhető legyen 

olcsó legyen a kísérlet 

Lehetőségek a trauma következményeinek vizsgálatára: 

CT, MR vizsgálat 

testhőmérséklet mérése 

a biomarker profil vizsgálata 

EKG 

Az állatkísérletes modellek korlátai: 

a kongnitív és idegi funkciók vizsgálata 

GCS értékének megállapítása 

anatómiai eltérések 

vérvétel 

A GCS skála tekintetbe veszi: 

a legjobb szemnyitási reakciót 

a motoros választ 

a verbális választ 

gócjeleket 

Az emberi és a rágcsáló agy közti anatómiai különbségek: 

lissencephalia 

az agyfelszín geometriája 

a szürke és fehérállomány egymáshoz viszonyított aránya 

a corpus callosum hiánya rágcsálóagyban 

Elsődleges sérülés: 

Ischaemia 

diffúz axonális károsodás 

agyoedema 

agyrázkódás 

Másodlagos sérülés: 
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contusio 

commotio 

diffúz axonális károsodás 

vasospazmus 

Traumához kapcsolódóan kialakult koponyaűri vérzésformák: 

subdurális vérzés 

epidurális vérzés 

intraparenchymális vérzés 

traumás subarachnoideális vérzés 

A Marmarou kísérlethez szükséges felszerelések: 

réz súlyok 

inga 

szivacságy 

oszcilloszkóp 

A fluid percussion kísérlet lépései: 

középvonali metszés 

fémből készült korong rögzítése a koponyacsonton 

rézsúlyok ejtése 

anesztézia 

Élettani paraméterek, melyeket monitorozunk állatkísérletek kapcsán: 

testhőmérséklet 

artériás vérnyomás 

O2 saturáció 

koponyaűri nyomás 

Az kísérleti állatoktól levett minták: 

vér 

vizelet 

agyvíz 

nyál 

A traumát követően észlelhető változások: 

apoptózis 

nekrózis 
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szabad gyökök felszabadulása 

gyulladásos rendszerek aktivációja 

Az állatkísérletes modellek célja: 

a neurotrauma pathomechanizmusának megértése 

patkányok ölése 

a terápiás lehetőségek javítása 

még ismeretlen, rágcsálókat érintő betegségek felfedezése 

A gerincsérülést modellező kísérlet lépései: 

középvonali metszés a Th VI-VII és Th XII-XIII magasságok közt 

anesztézia 

laminectomia és corpectomia Th X-es magasságban 

normoteria fenntartása a kísérlet során 
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7. 8.g. Idegrendszeri sérülések igazságügyi orvosi 
vonatkozásai. – Simon Gábor 60%, Sipos Katalin 40% 
[Szakmai lektor: Havasi Beáta] 

7.1. 1. Bevezetés 

Az idegrendszeri sérülések igazságügyi orvosszakértői vizsgálatára és megítélésére igen gyakran van szükség. A 

központi idegrendszeri sérülései a baleseti eredetű halálozás egyik legfontosabb oka, illetve túlélés esetén is 

számos esetben az idegrendszer valamilyen fokú károsodása marad vissza, amely orvosszakértői megítélést 

igényelhet. 

7.1.1. 1.1. Az igazságügyi orvosszakértő feladatai 

Az igazságügyi orvosszakértő feladata a károsodás elszenvedésének igazolása, a trauma és kialakulása közti oki 

kapcsolat igazolása, a sérülés súlyosságának és következményeinek felmérése. A szakértő feladata különbözhet 

attól függően, hogy az adott sérülésről büntető - vagy polgári (általában kártérítésért folytatott) ügyben 

nyilatkozik. 

7.1.1.1. 1.1.1. A szakértő feladata büntetőügyeken 

Büntetőügyben a szakértő feladata a keletkezési mechanizmus megállapítása. Ennek során nyilatkozni kell, 

hogy a sérülés idegenkezű vagy balesetszerű cselekmény következménye, illetve nyilatkozni kell arra is, hogy a 

sérülés keletkezhetett-e egy adott módon (pl. a tanúk által elmondottak szerint), továbbá eszközös erőbehatás 

esetén az eszköz az adott sérülés okozására alkalmas volt-e? 

A szakértőnek nyilatkoznia kell a gyógytartamról, ekkor általában az anatómiai gyógytartamot veszik 

figyelembe. A legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy egy sérülés 8 napon belül vagy túl gyógyul-e, ugyanis a 

magyar büntetőjog ez alapján különbözteti meg a könnyű testi sértést és a súlyos testi sértést. A tényleges 

gyógytartam a büntetőeljárást, büntetés kiszabását befolyásoló fogalom, az anatómiai és funkcionális gyógyulást 

is figyelembe vevő, esetenként meghatározott gyógyulási idő. A tényleges gyógytartamba a sérüléssel 

összefüggésben kialakult szövődmények idejét bele kell számítani, de a rehabilitációs kezelés idejét például 

nem. 

A szakérőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy az adott sérülés életveszéllyel járt-e, illetve súlyosabb 

(életveszélyes) sérülés lehetősége fenn állt-e az adott jellegű erőbehatás következtében. 

A szakértőnek szintén nyilatkozni kell a sérülés késői következményeiről, meg kell állapítania, hogy súlyos 

egészségromlás, vagy maradandó fogyatékosság kialakult-e, ugyanis súlyosabb a testi sértés büntetőjogi 

minősítése, ha az maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást idézett elő. 
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A maradandó fogyatékosság képesség, szerv elvesztését vagy használhatatlanná válását, a test torzulását okozó, 

továbbá a szervek működésében (ideértve az idegrendszer és a szellemi tevékenység működését is) felismerhető 

maradandó károsodást jelenti. A maradandóság tehát olyan defekt állapot, amely meghatározott időn belül 

kialakul és egészségkárosodást okoz. 

Súlyos egészségromlás az a közbülső átmeneti kóros állapot, egészségkárosodás, amely a sérülés kapcsán alakul 

ki, tartósan fennáll, a trauma elszenvedése előtti állapothoz viszonyítottan romlást jelent és folyamata után 

többnyire defekt állapot - kivételesen maradék nélküli gyógyulás - következik be (típusosan ilyen pl. az 

osteomyelitis). 

7.1.1.2. 1.1.2. A szakértő feladata polgári ügyekben 

Kártérítési ügyekben a szakértő feladata, hogy megállapítsa az adott eseménnyel összefüggésben kialakult 

károsodásokat, elkülönítse azokat az egyéb sérülésektől vagy sorsszerű megbetegedésektől. A szakértőnek 

számszerűleg meg kell állapítania a maradandó károsodások súlyosságát (régebben munkaképesség-csökkenés, 

jelenleg össz-szervezeti egészségkárosodás mértékét), illetve fel kell mérni a képességbeli változásokat, a 

sérüléssel oki összefüggésben kialakult életvitel elnehezülés jellegét és mértékét. 

7.1.1.3. 1.1.3. Ok-okozati összefüggés megítélése büntető és polgári ügyekben 

A büntető és polgári ügyek között szakértői szempontból talán a legfontosabb különbség az okozati összefüggés 

jellege. Büntető ügyekben az okozati összefüggés a bizonyossággal határos szintű bizonyítása szükséges, míg 

kártérítési ügyekben a bíróság számára elegendő lehet csupán az összefüggés valószínűsítése is, sőt esetlegesen 

az is hogy az okozati összefüggés nem kizárt. Ez főként a késői károsodások kialakulásának megítélésében 

jelenthet különbséget, továbbá olyan esetben, amikor az adott elváltozás sorsszerű okból való bekövetkezése 

sem zárható ki. Ilyen esetben előfordul, hogy az elváltozás sérüléssel való összefüggése nem bizonyítható 

egyértelműen (így büntetőjogilag nem igazolható), de esetlegesen valamilyen mértékben valószínűsíthető (így 

kártérítésre alapot adhat). 

7.1.2. 1.2. Sérülések felosztása keletkezési mechanizmus szerint 

Keletkezési mechanizmus szerint megkülönböztethetünk tompa erőbehatásra kialakult sérüléseket, heggyel vagy 

éllel bíró eszköz által okozott sérüléseket, környezeti hatásra (hő- és hideghatás) létrejövő sérüléseket továbbá 

vannak speciális sérülések, így például a lövési sérülések. 

Meg kell különböztetni, hogy az adott erőbehatás ütés vagy ütődés volt. Ütés esetében gyorsuló erő hat az 

elmozduló vagy mozdulatlan koponyára, ütődés során a mozgó koponyát elmozdulásában valami hirtelen 

megakadályozza. A koponyasérülés lehet zárt vagy nyílt, ez utóbbi esetben a koponyaűr megnyitása (a dura 

mater ászakadása) a lehetséges szövődmények súlyosságát nagyfokban megnövelheti, így az ilyen sérülések 

általában súlyosabbnak minősíthetők. 

7.1.3. 1.3. Koponyatörések 

A koponyacsontok törése a koponyát ért nagy erőbehatás következtében alakulnak ki, egyaránt érinthetik a 

koponyatetőt, a koponyaalapot és az arckoponyát. A koponyaboltozat törése rendszerint közvetlen (direkt) 

erőbehatás következménye, a koponyaalapi törés rendszerint közvetett (indirekt) erőbehatás következménye. 

Általánosságban elmondható, hogy a törés léte vagy hiánya, illetve annak súlyossága nincs mindig arányban a 

sérülés súlyosságával (agyállomány sérülése, maradandó elváltozások), azonban fontos kórjelző, mert nagy 

erejű erőbehatást bizonyít. 

A koponya csontos vázának számos jellegzetessége van, amik a traumák kimenetele szempontjából lényegesek. 

A koponyaboltozatot alkotó csontok eltérő vastagságúak, a homlokcsont a legvastagabb, a halántékcsont a 

legvékonyabb. Ugyanígy a középső koponyagödör is gyenge a vékony csontok és a számos foramen miatt. A 

frontális és temporális lebenyek szabálytalan csontfelszínen fekszenek. Ennek következménye, hogy amikor az 

agy tehetetlensége folytán elmozdul a koponyán belül, gyakran szenvednek ezek a lebenyek sérülést 

(agyzúzódás). A koponyatöréseket sokszor kíséri artériás vagy vénás vérzés, ami koponyaűri nyomásfokozódást 

idézhet elő. 

7.1.3.1. 1.3.1. A koponyatörések beosztása 

A koponyatörések leggyakoribb formái a vonalas (lineáris), benyomatos (depressziós) és lyuktörés. 
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7.1.3.1.1. 1.3.1.1. Vonalas koponyacsont törések 

A koponyatető vonalas töréseit a koponyatetőt nagyobb felületen érő közvetlen erőbehatás okozza, melynek 

során a koponyacsontok deformálódása miatt ébredő erők kialakítják a törésvonalat az erőbehatás vetületében. 

A vonalas törés többnyire zárt, és gyakran ráterjed a koponyaalapra. Jelentősége általában nem nagy, kivéve, ha 

érszakadást és következményes vérzést okoz, továbbá felhívja a figyelmet a központi idegrendszer esetleges 

súlyos sérülésének lehetőségére (mivel bizonyítja a fejet ért nagy erőbehatást). 

A koponyaboltozat lineáris törése sokszor tünetmentes. Önmagában kezelést nem igényel, maradandó 

károsodást nem okoz. 

A koponyalap vonalas törésének tünete a törés anatómiai helyétől és az esetleges másodlagos sérülésektől függ. 

Az elülső koponyagödör törése pápaszem-vérzéssel és az orron keresztül agyvízcsorgással járhat. A 

sziklacsonton áthaladó törésvonal fülből való vérzést és/vagy agyvízcsorgást, esetenként retroaurikulásrs 

haematómát okoz. 

A koponyaalap vonalas törései többnyire indirekt erőbehatásra keletkeznek, és sokszor társulnak a koponyatető 

töréséhez. Kísérheti a dura sérülése, következményes agyvízcsorgással (orron vagy külső hallójáraton át), és 

esetleg később fertőzés kialakulásával. 

Különleges eset a fejet oldalról érő erős ütések (pl. magasból esés, közlekedési baleset) következtében létrejövő, 

a koponyalap teljes szélességét érintő törés. Ez sokszor érinti a hipofízist, annak roncsolódását, szakadását 

okozva 

Az öreglik körül alakulhat ki a koponyalap gyűrűtörése, típusosan a gerinc tengelyében érvényesülő erő 

behatására, többnyire magasból történő esést követően, vagy a fejtetőre zuhanó nagy súly miatt. Ilyenkor az 

agyalap a gerincvelőbe nyomódik, általában azonnali halált okozva. 

8.35. ábra - 1. ábra: Közlekedési balesetben sérült gyalogos vonalas jellegű 

koponyatörése 

 

8.36. ábra - 2. ábra: Személygépkocsi vezetőjének koponyalapi törése 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Idegrendszeri sérülések  

 1994  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7.1.3.1.2. 1.3.1.2. Benyomatos koponyatörések 

Benyomatos törés közvetlen, a koponyát körülírt területen érő, nagy erőbehatás (így jellegzetesen eszközzel 

történő erős ütés) során alakul ki. A törés kiterjedése, alakja a sérülést okozó eszköz alakja mellett az erőbehatás 

nagyságára és az erőbehatások számára is utalhat. Ha a koponyát több erőbehatás érte, úgy az időben később 

keletkezett sérülés törési centrumából kiinduló törésvonalak az előző behatás csontsérüléseinél érhetnek véget. 

A koponyát ferdén érő erőbehatás következtében a benyomódó csontrészletek lépcsősen, teraszosan törhetnek. 

A csontokra merőlegesen ható, nagyobb felszínű tompa tárgy által közvetített erő darabos törést hoz létre, 

ilyenkor a törött csontrészletek mozaikszerűen illeszkednek egymáshoz. Igen nagy erőbehatásra és nagyobb 

területen felfekvő eszköztől keletkezik az ún. pókhálótörés, ilyenkor a törésvonalak egy centrumból indulnak ki. 

8.37. ábra - 3. ábra: Vonatgázolt áldozat benyomatos koponyacsont törése 
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7.1.3.1.3. 1.3.1.3. Lyuktörés 

A lyuktörést nagy energiájú, kis felszínű tárgy hozhatja létre, ilyenkor az eszköz kis felületen fekszik fel, ezáltal 

az általa kifejtett erőbehatás kis felszínen oszlik el. Lyuktörésnél az eszköz lenyomatának megfelelő rész törik ki 

a koponyacsontból, így a törés alakja és nagysága alapján a sérülést okozó eszköz azonosítható. 

7.1.3.2. 1.3.2. Igazságügyi orvostani megítélés 

A koponyatörések – mint minden csonttörés – 8 napon túl gyógyuló sérülések. 

A koponyatörések képalkotó felvételek alapján történő szakértői megítélésekor óvatossággal kell eljárni. A 

röntgen vizsgálat a koponyatörés kimutatására sok esetben csak korlátozottan alkalmas, így negatív eredményű 

röntgenfelvétel sem zárja ki a törés fennállásának lehetőségét. A törés diagnózisa a leleten számos esetben úgy 

szerepel, hogy a felvételen nem látható egyértelműen a törés, azonban az indirekt jeleket (pl. koponyaűri 

légbuborékok jelenléte) mindenképpen figyelembe kell venni. Bizonytalanság esetén a felvétel gyakorlott 

radiológussal együtt történő megtekintése és értékelése szükséges.. Amennyiben a törés megléte nem 

egyértelmű (a felvételen látott elváltozás például lehet rávetülés következménye is), úgy a törést nem 

tekinthetjük bizonyítottnak, ennek a büntetőjogi gyógytartam megállapításakor pedig kiemelt jelentősége lehet. 

7.2. 2. Diffúz típusú idegrendszeri károsodás 

Diffúz típusú károsodás esetén az agy egésze sérül a károsító tényező hatására, a behatás nem körülírt 

agyterületet, hanem az egész agyat érinti. Ilyen típusú károsodások az agyrázódás, a diffúz axonkárosodás, és az 

agyödéma. 

7.2.1. 2.1. Agyrázódás 

Zárt koponyatraumák esetén a leggyakrabban előforduló poszttraumás állapot az agyrázódás. Agyrázódásról 

akkor beszélünk, ha a koponyát ért trauma után azonnal, más októl nem függő átmeneti eszméletvesztés 

következik be idegrendszeri gócjelek nélkül. 
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7.2.1.1. 2.1.1. Keletkezési mechanizmus 

Agyrázódás bármely a fejet ért közepes vagy azt meghaladó tompa erőbehatás következtében kialakulhat. Az 

agyrázódás kialakulhat közvetett módon is, például talpra vagy ülepre esés során. 

Az agyrázódás okai nem ismertek, klinikai adatok szerint a kialakulásának az egyik lehetséges oka a formatio 

retikuláris sérülése, mely mechanikai ok (rostdistorsio) vagy koponyaűri nyomásfokozódás következménye 

lehet. Egyéb lehetséges okként felmerül az agykéreg sejtjeinek átmeneti, elektrokémiai állapotváltozása, illetve 

a kéreg és diencephalon közti kapcsolat funkcionális megváltozása is. Az agyrázódás hátterében esetlegesen álló 

strukturális változást ezidáig nem sikerült igazolni. 

7.2.1.2. 2.1.2. Klinikai tünetek 

Az agyrázódás kizárólagosan funkcionális elváltozás, képalkotó vagy egyéb vizsgálati módszerrel objektíven 

nem igazolható, így véleményezésénél kizárólagosan a tünetekre hagyatkozhatunk. Az agyrázódás tünetei az 

átmeneti eszméletvesztés, a bizonytalan tudatállapot, átmeneti zavartság, kognitív tünetek (meglassult 

gondolkodás, koncentrációzavar), az emlékezet zavara (retrográd amnézia), a vegetatív szabályozás zavarai 

(elsápadás, vérnyomásesés, tachycardia, szédülés, hányás) és érzelmi labilitás. A tünetek kialakulhatnak 

közvetlenül a sérülés elszenvedését követően, de egyes tünetek sok esetben csak órák múlva jelentkeznek. 

7.2.1.3. 2.1.3. Szakértői bizonyítás 

A kórisme alapja az átmeneti eszméletvesztés, melynek megléte feltétlenül szükséges a diagnózis felállításához. 

A sérült az eszméletvesztést – annak rövid időtartama, illetve az agyrázódást kísérő emlékezetzavar miatt – nem 

érzékeli, így a kórisme felállításánál mindig fontos a tanúk által észleltek figyelembe vétele is. 

Amennyiben az eszméletvesztés nem igazolható, úgy az agyrázódás kialakulása sem véleményezhető, azonban a 

követő vegetatív tüneteket mindenképpen értékelni kell. Amennyiben az agyrázódás kialakulása nem igazolható 

egyértelműen (mivel például a dokumentáció hiányos, vagy az adatok ellentmondásosak), úgy csak 

valószínűségi vélemény adható. 

7.2.1.4. 2.1.4. Igazságügyi orvostani megítélés 

Az agyrázódás általában 8 napon belül gyógyuló sérülés. 8 napon túli gyógytartamot kizárólag olyan esetben 

állapíthatunk meg, amikor az agyrázódást kísérő tünetek az orvosi dokumentáció (vagy személyes szakértői 

vizsgálatunk) alapján bizonyíthatóan 8 napon túl is folyamatosan fennállnak. Ilyen esetben a tényleges 

gyógytartam megállapításánál a tünetek megszűnésének időpontja az irányadó, azonban mindig figyelembe kell 

venni annak a lehetőségét is, hogy a tünetek elhúzódásának az oka valamilyen a sérüléstől független tényező 

(természetes okú betegség, érdek). 

Az agyrázódás elszenvedése önmagában kártérítésre általában nem ad alapot, azonban amennyiben az 

agyrázódás kísérő tüneteinek (így például a szédülés) súlyossága indokolja, úgy a tünetek fennállásának 

időtartamára a kereső képtelenség/korlátozottság véleményezhető, így e tünetek fennállása esetleg vagyoni 

kártérítés (pl. kieső jövedelem) alapjául szolgálhat. 

7.2.2. 2.2. Diffúz Axonkárosodás 

A diffúz axonkárosodást elszenvedő személyek a sérülést követően mély kóma állapotában vannak. A diffúz 

axonkárosodás oly módon jön létre, hogy az agy hirtelen gyorsuló majd lassuló mozgása következtében fellépő 

nyíróerők az axonok károsodását idézik elő. A károsodás különösen a fej forgásával járó, illetve oldalirányú 

erőbehatás esetén gyakori. 

7.2.2.1. 2.2.1. Klinikai tünetek, klinikai kimutatás 

A fő klinikai tünet a kóma. Képalkotó eljárásokkal lehetséges a diffúz axonkárosodásra utaló jeleket észlelni, 

így vérzést és cytotoxikus ödémát. Egyes biokémiai markerek - S100B és neuron specifikus enoláz (NSE) – 

emelkedése szintén a diffúz axonkárosodás fennállására utal. 

7.2.2.2. 2.2.2. Bonclelet 

A diffúz axonkárosodásnak specifikus makroszkópos jele nincs, formalin fixált agyon esetlegesen a corpus 

callosum kisebbedése, hemosiderin depozíció okozta elszíneződés, kamratágulat látható. Mikroszkóposan 12-18 
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óra múlva látható a retrakciós ballonok és mikroglia csillagok kialakulása. Az axonkárosodás során a 

transzportfolyamatok zavara miatt különböző anyagok halmozódnak fel, melyek közül a legmegbízhattóban a 

βAAP (amyloid prekurzor protein) felszaporodása jelzi az axonkárosodást. Immunhisztokémiai vizsgálattal a 

sérülés után már 2-3 órán belül kimutatható az axonkárosodás. 

7.2.2.3. 2.2.3. Szakértői bizonyítás 

A diffúz axonkárosodás igazolásához halálos kimenetel esetén szövettani vizsgálat szükséges, a szövettani 

minták elemzését lehetőleg gyakorlott neuropathológus végezze. Az igazolásához az agy számos területéről kell 

mintát biztosítani, így a corpus callosumból, a fehérállományból, a capsula internából, a kisagyból, a híd és a 

pedunculusok területéből. Kevés szövettani minta vizsgálatával csak az axonkárosodás igazolható, annak diffúz 

volta nem. 

A fent leírt szövettani elváltozások nem specifikusak a traumás eredetre nézve, kialakulhatnak központi 

idegrendszeri fertőzések (vírusos encephalitis), vagy hypoxia talaján is, ezért a fejtrauma tényének megléte is 

szükséges a diagnózis felállításához. 

7.2.3. 2.3. Agyödéma 

A fejet ért tompa erőbehatás egyik leggyakoribb következménye az agyödéma. Az agyödéma kiterjedését 

tekintve lehet helyi (mely minden agyszövet károsodás környezetében fellép), illetve globális is. A globális 

agyödéma - koponyaűri nyomásfokozódás következtében kialakuló - jellegzetes tünetei a fejfájás, hányás, 

papillaödéma és kóma. 

Az agyödéma az agy térfogatának növekedésével jár, mely következtében boncoláskor észlelhetjük, hogy a 

lágyagyhártyák és agyfelszín halvány, vérszegény, az agytekervények kiszélesedtek, ellapultak, a barázdák 

zártak, az oldalkamrák szűkek, az agyszövet halvány. 

Az agyödémának két alaptípusát különböztethetjük meg, az agyvizenyőt és agyduzzanatot. 

7.2.3.1. 2.3.1. Agyvizenyő 

Az agyvizenyő, vagy ún. vazogén ödéma esetén sejtközti (intercelluláris) folyadék felhalmozódás észlelhető, 

melynek oka a vér-agy gát károsodása. Az agyvizenyő kifejezett agytérfogat növekedéssel jár. Boncoláskor az 

agy metszlapja nedvesen csillogó, az átmetszett véredényekből sűrű pontokban serken ki a vér, mely a nedves 

metszlapon szétfolyik. 

7.2.3.2. 2.3.2. Agyduzzanat 

Az agydzuzzanat, vagy ún. cytotoxikus ödéma esetén sejten belüli (intracelluláris) folyadékfelhalmozódás 

jelentkezik. Boncoláskor a metszlap száraz, matt. 

7.2.3.3. 2.3.3. Az agyödéma következményei 

Az agy térfogatának növekedése jelentősen súlyosbítja az agysérülések lokális hatásait. Hozzájárul a koponyaűri 

nyomás fokozódásához, illetve egyes esetekben önállóan - egyéb agysérülés nélkül is - halálos eredményű 

koponyaűri nyomásfokozódást hozhat létre. 

A koponyaűri nyomás fokozódásának következtében akadályozottá válik a vénás elfolyás és a liquor keringés, a 

kamrarendszerek deformálódnak, az agyszövet herniálódik (cingularis, transtentorialis és tonsillaris). A kisagyi 

tonsillák ilyenkor kifejezettek, körülárkoltak, a kisagy alsó felszínén ún. nyomásos conus látható, a híd-

középagy területén csíkszerű másodlagos (Durat-féle) vérzések alakulnak ki. 

8.38. ábra - 4. ábra: Fulladásos eredetű agyvizenyő 
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8.39. ábra - 5. ábra: Másodlagos hídvérzés (Duret) 
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7.2.3.4. 2.3.4. Igazságügyi orvostani megítélés 

A koponyaűri nyomásfokozódást okozó, klinikai tünetekkel járó agyödéma 8 napon túl gyógyuló, az életet 

veszélyeztető állapot. Az agyödéma kialakulása a sérülés elszenvedése után azonnal megindul, így az időbeliség 

bizonyíthatja a traumával való összefüggést. Az agyödéma diagnózisának alapját a tünetek és a képalkotó 

vizsgálatok képezik. 

7.3. 3. Körülírt agysérülések 

Körülírt agysérülések esetén a fejet ért erőbehatás következtében az agy egy meghatározott területe sérül. Az 

ilyen körülírt agykárosodásokhoz azonban leggyakrabban valamilyen diffúz károsodás (pl. agyrázódás) is társul. 

7.3.1. 3.1. Agyzúzódás (contusio cerebri) 

Az agyzúzódás az agyállomány felszínének tompa erőbehatás következtében létrejött sérülése, mely a 

leggyakoribb morfológiai elváltozással járó agysérülés típus. 

7.3.1.1. 3.1.1. Keletkezési mechanizmus 

Az agyzúzódás az agy koponyán belüli elmozdulása következtében alakul ki, mikor az agyállomány a koponya 

belső felszínéhez csapódik. 

A fej ütődésekor (mozgásban lévő koponyát érő erőbehatás) az agy mozgásában a koponyacsonthoz képest 

elmarad, majd a koponyát megállító erőbehatás következtében először az erőbehatás helyén a koponyacsonthoz 

csapódik, majd ettől mozgási energiát nyerve ismét mozgásba lendül és az ellenkező oldali koponyacsonthoz 

csapódik. 

A nem rögzített fejet ért ütéskor az agy a tehetetlenségénél fogva helyén marad, így az elmozduló csonthoz 

csapódik, majd mozgásba lendül, és az ellenoldali koponyacsonthoz ütődik. 

A fentiekből következően agyzúzódások az agy ellenoldali részein alakulnak ki: az elsődleges erőbehatás helyén 

(ún. „coup”), és az ellencsapódásos mechanizmus következtében az erőbehatással szemközt (ún. „contracoup”) 

A fejet ért ütődéskor jellemző módon az ellencsapódásos agyzúzódás súlyosabb és kiterjedtebb, mint az 

elsődleges erőbehatás helyén kialakuló sérülés. 

A koponyaalap jellegzetességei (egyenetlenségei) miatt leggyakrabban a homloklebeny és a halántéklebeny 

elülső-alsó részei sérülnek ellencsapódásos mechanizmussal. 

Agyzúzódás keletkezhet a koponyacsontok törése nélkül vagy csonttörés mellett is. A szöveti roncsolódás az 

agytekervények legkiemelkedőbb felszínén alakul ki, és mindig változó mennyiségű vérzés kíséri. Nagyobb 

erőbehatásra, vagy véralvadási zavar esetén a fehérállományba, vagy akár közeli agykamrába is beterjedhet a 

vérzés. 

7.3.1.2. 3.1.2. Tünetek 

Az agyzúzódás mindig eszméletvesztéssel jár (mely általában nem pillanatos), továbbá a sérült agyterületnek 

megfelelően neurológiai góctünetek jelennek meg. A vérzés és a sérült sejtek duzzadása (kísérő diffúz vagy 

lokális agyödéma) miatt a koponyaűri nyomásfokozódás tünetei is fellépnek. 

7.3.1.3. 3.1.3. Makroszkópos bonclelet 

A boncolás során általában a tekervények kiemelkedő részén láthatóak zömmel a kéregállományban tűszúrásnyi, 

színes gombostűfejnyi sötét-szederjes vérzéses foltok, melyek nagyobb területekké olvadnak össze, és túlélés 

esetén egynemű, puha területekké lágyulnak. A sérült agyterületre rámetszve a szürkeállományban ék alakú 

területen (melynek csúcsa a fehérállomány felé mutat) láthatóak a tűszúrásnyi vagy színes gombostűfejnyi 

vérzéses területek. Az agyzúzódást (annak vérzéses jellege miatt) mindig lágyagyhártya alatti vérzés kíséri. 

Az agyzúzódás sok esetben kis kiterjedésű, és a lágyagyhártyán keresztül nem látható (főként ha a kialakuló 

lágyagyhártya alatti vérzés teljesen elfedi a sérült agyterületet), így a fejet ért tompa erőbehatás gyanúja esetén a 

boncoláskor mindig szükséges a lágyagyhártya levonása, majd az agykéreg alapos vizsgálata. 
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8.40. ábra - 6. ábra: Elzuhanást követő agyzúzódás (ellencsapódás) a homlok és 

halántéklebenyben 

 

8.41. ábra - 7. ábra: Agyzúzódás az agy metszlapján 
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7.3.1.4. 3.1.4. Mikroszkópos bonclelet 

Az agyzúzódás szövettanilag többgócú vérzéses nekrózisnak felel meg. 

Az akut zúzódás mikroszkópos képére csoportosan látható apró kérgi bevérzések a jellemzőek. Az érrendszeren 

kívüli megjelenő vörösvértestek mellett ödéma, neuronkárosodás jelei, neutrophyl granulocyta, majd astrocyta 

és macrophag sejtek megjelenése és aktivációja, gliasejt nekrózis, érthrombosis látható. Túlélés esetén a szöveti 

regeneráció képe (fagocitáló macrophagok, fibroblast aktivitás, érújdonképződés) látható. 

A szövettani vizsgálattal lehetőség nyílik az agyzúzódás keletkezési idejének meghatározására is. Az 

érrendszerből kilépett vörösvértestek a kezdettől fogva jelen vannak, majd fokozatosan lebomlanak, azonban a 

sérülés elszenvedése után akár hónapokig is észlelhetők lehetnek sértetlen vörösvértestek (a spontán újravérzés 

következtében). A neurondegeneráció jelei (piknózis és fokozódó eozinofilia) már percekkel a sérülés 

elszenvedése után láthatóak lehetnek. A sérülés elszenvedése után 10-70 perccel neutrophyl granulociták 

jelennek meg, számuk a harmadik naptól kezdődően azonban csökkenő. Macrofág és aktivált mikroglia sejtek 

11-12 óra múlva észlelhetők, számuk 7-14 napig növekszik, majd csökken. Kifejezett regenerációs jelenségek 

(endotel proliferáció, korai neovaskularizáció) a harmadik-ötödik naptól kezdve észlelhetők. A macrofágokban 

lévő molekulák kimutatása (oligodendrocita glikoprotein (MOG), myelin associált glikoprotein (MAG), ezek 

lebomlási termékei (MBP, proteolipid protein), hemosiderin további segítséget nyújthat az időbeliség 

meghatározásánál. 

Régi agyzúzódás szövettani képére jellemző, hogy a gliaheg a tekervények felszínén helyezkedik el, míg 

infarktus esetén jellemzően a barázda mélyén. Az intenzív gliózis, hemosiderin lerakódás és az érújdonok 

jelenléte régi sérülésre utal, Jellemző lehet még az aktivált meningeális sejtek örvényszerű gócokban való 

megjelenése. 

7.3.1.5. 3.1.5. Igazságügyi orvostani vonatkozások 

Az agyzúzódás megléte igazolja a fejet ért nagy erejű tompa erőbehatást, emellett az erőbehatás irányára is utal 

(coup - contracoup sérülés összevetésével). 
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A zúzódás nyomán kialakuló idősült elváltozások észlelésekor a („plaques jaunes” – sárga színű kérgi 

behúzódás) a korábban elszenvedett fejtrauma ténye igazolható. 

Az agyzúzódás diagnózisa a megfelelő képalkotó vizsgálatokkal (CT, MR) általában nehézség nélkül 

felállítható. Az agyzúzódás mindig 8 napon túl gyógyuló sérülés, a prognózist a lokalizáció és a kiterjedés 

befolyásolja. Súlyos agyzúzódás életveszélyes sérülésnek minősül. Az agyzúzódás magában hordozza a 

maradandó fogyatékosság kialakulásának lehetőségét. 

7.3.2. 3.2. Agyszövetszakadás 

Az agyszövet szakadása (laceratio) kialakulhat igen nagy erejű tompa erőbehatás következtében, általában 

benyomatos csonttörésekhez társulóan, illetve áthatoló koponya és agysérülések következményeként. Egyik 

jellegzetes típusa az agytörzs vongálódás okozta részleges vagy teljes szakadása. A gyógyulást követően a 

kéregállományt és a subcorticális régiót is érintő gliaheg marad vissza. 

Az agyszövetszakadást mindig lágyagyhártya alatti és – mivel a lágyagyhártya szakadásával is társul – 

keményburok alatti vérzés kíséri. 

Az agyszövetszakadás traumával való összefüggése nem kétséges, kimenetele függ a károsodás kiterjedésétől, 

de igen sok esetben halálos eredménnyel jár. Az agyszövetszakadás 8 napon túl gyógyuló, közvetlen 

életveszéllyel járó sérülés, és túlélés esetén súlyos maradandó fogyatékosság hátrahagyásával gyógyul. 

7.3.3. 3.3. Traumás agyállományi vérzés 

A traumás agyállományi vérzés a fejet ért nagy erejű tompa erőbehatás következtében alakul ki, általában 

többgócú, és általában a halánték és homloklebenyben alakul ki. 

Keletkezési mechanizmusában meghatározó szerepe van a koponyát ért tompa erőbehatás során fellépő 

nyíróerőknek, melyek az agy ereinek sérülését okozzák. Gyakran társul agyzúzódással, agyszövetszakadással 

illetve akut axonális károsodással is. 

7.3.3.1. 3.3.1. Szakértői megítélés 

Nehézséget okozhat a traumás és sorsszerű agyállományi vérzés elkülönítése, illetve a sorrendiség 

meghatározása. Gyakori eset, hogy elesést követően mind agyzúzódás, mind pedig állományi vérzés jelen van, 

ilyenkor eldöntendő, hogy egy sorsszerű állományi vérzés okozta-e a rosszullétet és elesést (így az 

agyzúzódást), vagy pedig az állományi vérzés is sérüléses eredetű-e. 

Ilyen esetben fontos az előzményi adatok tanulmányozása. A vérzés elhelyezkedése szintén adhat támpontot, 

ugyanis a traumás eredetű vérzések inkább agyfelszín közelibbek, míg a sorsszerű állományi vérzés inkább 

mélyen, a capsula interna és a törzsdúcok táján helyezkedik el. Halálos eredmény esetén a boncolással és főként 

a szövettani vizsgálattal eldönthető a vérzés eredete. 

7.4. 4. Koponyaűri vérzések 

A koponyaűri vérzéseket a vérzés agyburkokhoz való viszonyuk alapján csoportosítjuk: epiduralis 

(keményburok feletti), subduralis (keményburok alatti) és subarachnoidealis (pókhálóhártya alatti). 

7.4.1. 4.1. Keményburok feletti vérzés 

A keményburok feletti (epidurális) vérzés a koponyacsont és a keményburok között fellépő vérzés, mely 

általában csonttörés következtében jön létre, oly módon, hogy a törtvégek az érfalat elnyírják. Ritkán létrejöhet 

csonttörés nélkül is. A vérzés túlnyomórészben artériás, ilyenkor a forrása általában az a. meningea media 

valamely ága. A keményburok feletti vérzés ritkábban vénás eredetű, ilyenkor a vérzés forrása lehet valamely 

gyüjtőeres öböl vagy a v. meningea media sérülése. 

7.4.1.1. 4.1.1. Tünetek, kórlefolyás 

Típusos esetben a fejsérülés elszenvedését követően a tudat feltisztul, az agyrázódás kezdeti tünetei 

megszűnnek. Ez a szakasz az ún. lucidum intervallum, amely egy átmeneti, tünetmentes időszak. A vérömleny 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 8. Idegrendszeri sérülések  

 2003  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

növekedése folytán azonban a kialakuló koponyaűri nyomásfokozódás miatt ismét neurológiai tünetek 

jelentkeznek, a folyamat ekkor gyorsan progrediál, a gyors eszméletvesztést kóma, majd halál követheti. 

7.4.1.2. 4.1.2. Bonclelet 

Boncolás során a vérzés helyének megfelelően látható domború, lencse alakú vérömleny a keményburok és a 

koponyacsont között. A vérzés leggyakrabban a temporális régióban helyezkedik el. 

8.42. ábra - 8. ábra: Keményburok feletti vérömleny 

 

7.4.1.3. 4.1.3. Igazságügyi orvostani vonatkozás 

A keményburok feletti vérömleny élőben történő igazolása CT vizsgálattal történhet, a röntgen vizsgálat csak 

korlátozott értékű, negatív röntgen nem zárja ki a keményburok feletti vérzés lehetőségét. Igazolt 

koponyasérülés esetén mindig fel kell, hogy merüljön a keményburok feletti vérzés lehetősége, így a beteg 

megfigyelése, és/vagy CT vizsgálat elvégzése indokolt. 
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A keményburok feletti vérzés traumával való összefüggése mindig egyértelmű. A vérzés 8 napon túl gyógyuló, 

közvetlen életveszélyes állapotnak minősül. Csak időben történt orvosi beavatkozás után lehet teljes a 

gyógyulás, azonban még ilyen esetben is járhat maradandó fogyatékossággal. 

7.4.2. 4.2. Keményburok alatti vérzés 

Keményburok alatti (subduralis) vérzés esetén a vérömleny a keményburok és a pókhálóhártya között 

helyezkedik el. Tünetei megegyeznek a koponyaűri nyomásfokozódás tüneteivel: fokozódó fejfájás, egyre 

mélyülő tudatzavar, majd coma. 

7.4.2.1. 4.2.1. Keletkezési mechanizmus 

A keményburok alatti vérzés vénás eredetű vérzés, a keményburok és a pókhálóhártya közötti térben haladó, az 

agy vénás rendszerét a dura kettőzetében haladó vénás sinusokkal összekötő hídvénák sérülése következtében 

alakul ki. A keményburok a koponyacsonthoz, a pókhálóhártya pedig az agyfelszínhez rögzített, így az agy – 

tompa erőbehatásra történő - koponyán belüli elmozdulása következtében a hídvénák vongálódnak és 

elszakadhatnak. Keményburok alatti vérgyülem kialakulhat továbbá az agyszövetszakadás esetén is, ilyenkor 

ugyanis a lágyagyhártyák folytonossága is megszakadhat, így az artériás vérzés a keményburok alatti térbe tör. 

8.43. ábra - 1. animáció: Keményburok alatti vérzés keletkezési mechanizmusa 

 

7.4.2.2. 4.2.2. Kórlefolyás 

A vérzés üteme a sérült ér(erek) átmetszetétől függ, a vénákban lévő kis nyomás miatt a vérzés rendszerint 

szivárgó, a tünetek megjelenése emiatt elhúzódóbb. Szokás akut, szubakut és krónikus formát 

megkülönböztetni. 

Az akut subduralis vérömleny viszonylag gyorsan okoz súlyos tüneteket, melyek az epiduralis vérömleny 

tüneteihez hasonlóak. Lucidum intervallum itt is előfordulhat (időtartama az epidurális vérzés esetén 

jelentkezőnél hosszabb lehet), bár inkább a folyamatos és tartós eszméletlenség a jellemzőbb. Akut 

keményburok alatti vérzés esetén az agynyomás rendszerint egyenletesen növekszik, így a góctünetek lassabban 

alakulnak ki, és gyakran kétoldaliak. 
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Szubakut subduralis vérömleny esetén a vérzés lassabb, így a tünetek elhúzódóbbak. A vérzés gyakran spontán 

szűnik, sok esetben műtéti beavatkozást nem igényel. 

A krónikus subduralis vérömleny ismétlődő keményburok alatti vérzéseket jelent. Ilyen esetben a sérülés után a 

vérzés szervül, majd újabb vérzések növelhetik újabb szervülésekkel együtt a térfogatát, amely körülírt 

agynyomás-fokozódást hozhat létre. Hónapok telhetnek el, mialatt csak bizonytalan vegetatív tünetek és 

rendszerint fejfájás utal a folyamatra. Az ismétlődő vérzéseket létrehozó erőbehatás sokszor csak kis erejű. 

Jellemzően kialakulhat időskorban agyi atrófia talaján (ilyenkor a keményburok alatti tér megnő, a hídvénák 

jobban feszülnek, így könnyebben sérülnek), illetve véralvadási zavar fennállásakor (például alkoholos eredetű 

májelégtelenség talaján). 

7.4.2.3. 4.2.3. Bonclelet 

Makroszkóposan a keményburok és a pókhálóhártya között elhelyezkedő vérgyülem látható, leggyakrabban az 

agy konvexitásán egy vagy kétoldali elhelyezkedésben. Amennyiben a vérzés oka az agyállomány és 

lágyagyhártyák szakadása, úgy e sérüléseknek megfelelő területen helyezkedik el. 

Krónikus formában a keményburok belső felszínén sárgásbarna néha kocsonyás sarjszövet valamint ennek 

területében kisebb vérzések láthatók, esetenként a vérzés tömeges, összefolyó jellegű, ilyenkor az akut formával 

is összetéveszthető. 

7.4.2.4. 4.2.4. Szövettani lelet 

24-48 órás vérzés esetén ép vörösvértesteket, fibrin kiválást és főképp a dura-vérzés határon elhelyezkedő 

neutrofil granulocitákat látunk. 3-4 nap múlva a vörösvértestek kilúgozódása és érújdonképződés indul meg. A 

dura vérömleny felöli oldalán fibroblaszt sejtsor jelenik meg. A hetedik nap körül a fibroblaszt réteg jelentős 

kiszélesedését látjuk, 2-3 hét múlva a vörösvértestek felszívódnak, hemosiderin tartalmú makrofágok és óriás 

érújdonok jellemzőek. 

8.44. ábra - 9. ábra: Az agyszövet és lágyagyhártya szakadását követő akut 

keményburok alatti vérgyülem 

 

7.4.2.5. 4.2.5. Igazságügyi orvostani megítélés 
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A keményburok alatti vérzés CT vagy MR vizsgálattal egyértelműen igazolható. Boncolás során a keményburok 

alatti térben elhelyezkedő vérgyülem szembetűnő, azonban a vérzés súlyosságának megítéléséhez (így a halál 

beálltában játszott szerepének a megítéléséhez) a vérömleny mennyiségének meghatározása szükséges. Akut és 

szubakut formáinak a sérüléssel való összefüggése általában nem kétséges, azonban a krónikus formájának a 

megítélése - főként az adott sérüléssel való okozati összefüggés bizonyítása - nehézségeket okozhat. A krónikus 

típust a szövettani vizsgálat egyértelműen igazolja. Akut subduralis vérzést követő hosszasabb túlélés esetén 

szintén a szövettani vizsgálat nyújthat támpontot a keletkezés idejének meghatározására. 

A subduralis vérzés 8 napon túl gyógyuló sérülés, az akut subduralis vérzés életveszélyes állapotnak 

minősíthető. 

7.4.3. 4.3. Pókhálóhártya alatti vérzés 

A pókhálóhártya alatti (subarachnoidealis) vérzés esetén a vérömleny a lágyburok lemezei között helyezkedik 

el. A lágyburkok között kialakuló vérzés térszűkületet okozhat, így hozzájárul a koponyaűri 

nyomásfokozódáshoz, továbbá liquor keringési zavart okozhat. 

7.4.3.1. 4.3.1. Keletkezési mechanizmus 

Minden agyzúzódás subarachnoidealis vérzéssel jár. A subarachnoidealis vérzés kialakulhat sorsszerűen is, 

aneurysma repedése következtében, illetve agyállományi vérzésfelszínre törése során is. 

7.4.3.2. 4.3.2. Szakértői megítélés 

A subarachnoidealis vérzés mindig egyéb károsodáshoz társul, így keresni kell a vérzés forrását. A vérzésforrás 

meghatározásával megállapítható a sérüléses vagy sorsszerű eredet. Külön nehézséget jelenthet az aneurysma 

ruptura esetleges sérüléses eredetének megítélése. 

8.45. ábra - 10. ábra: Agyzúzódást követő pókhálóhártya alatti vérzés 

 

7.4.3.3. 4.3.3. Kimenetel 

Kismennyiségű vérzés önmagában nem okoz komoly tüneteket, azonban a kis kiterjedésű subarachnoidealis 

vérzés hátterében súlyos contusio vagy más sérülés is állhat. Nagy mennyiségű vérzés a hirtelen agynyomás 
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fokozódás, a kísérő agyoedema és az ilyenkor fellépő vasospazmus okozta hypoxia miatt vezet halálhoz. Sikeres 

műtéti beavatkozás az esetek zömében tünetek nélküli gyógyulást eredményez. Esetenként azonban károsodhat 

a likvor felszívódása, és így a hydrokephalushoz hasonló tünetek lépnek fel. 

7.5. 5. A Koponya és Agysérülések szövődményei 

7.5.1. 5.1. Az agyállomány károsodásának következményei 

7.5.1.1. 5.1.1. Késleltetett traumás agyállományi vérzés 

A traumás agyállományi vérzés kialakulhat késleltetve is. Ilyen esetben jellegzetes módon a sérülés 

elszenvedése után több nap eltelik, majd a beteg állapota hirtelen rosszabbodik, melynek hátterében állományi 

vérzés igazolódik. Kialakulásának oka nagy valószínűséggel az agyzúzódással összefüggően kialakult 

érelváltozás későbbi megrepedése. 

8.46. ábra - 11. ábra: Késleltetett traumás állományi vérzés makroszkópos képe 

 

8.47. ábra - 12. ábra: Késleltetett traumás állományi vérzés mikroszkópos képe. A 

képen hemosziderin és hematoidin pigmentekkel övezett kontúziós vérzés, valamint az 

előbb leírt elváltozásnál később kialakult, a felszín felé kitörő vérzés jelei láthatóak 
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7.5.1.1.1. 5.1.1.1. Igazságügyi orvosszakértői megítélés 

A sérüléssel való összefüggés vizsgálatakor óvatossággal kell eljárni. Agyzúzódás hiányában a sérüléses eredet 

nem igazolható. A sérüléssel való összefüggés mellett szól az állományi vérzés kialakulásának időbelisége, 

azaz, hogy jellegzetes módon a sérülés utáni 1-8 hétben alakul ki. Minél több idő telik el a sérülés és a vérzés 

kialakulás között, annál kisebb a sérüléssel való összefüggés valószínűsége. Halálos eredmény esetén a boncolás 

és a szövettani vizsgálat elvégzése nyújthat segítséget. 

7.5.1.2. 5.1.2. Poszttraumás agyi atrophia 

A traumás eredetű agykárosodás egyik gyakori késői következménye az agyi atrophia, mely megjelenési 

formáját tekintve lehet körülírt és generalizált. A körülírt agyi atrophia leggyakrabban kortikális vagy 

szubkortikális agyzúzódás helyén, illetve annak közvetlen környezetében alakul ki. A generalizált (diffúz) forma 

diffúz axonkárosodás talaján vagy agyödéma következtében alakulhat ki, de szintén felléphet egyéb másodlagos 

(pl. hypoxiás) agysérülés következtében is. A sérüléses eredetű agyi atrophia az agysérülés elszenvedését 

követően 3-6 hónap alatt alakul ki. 

7.5.1.2.1. 5.1.2.1. Kimutatás képalkotó vizsgálatokkal 

Az agyi atrophia diagnosztizálására CT vagy MR vizsgálat alkalmas, mely során az agytekervények 

elvékonyodása, a barázdák kiszélesedése és a kamrák megnagyobbodása észlelhető. Ezek közül a generalizált 

forma esetén a legérzékenyebb jel a kamrák megnagyobbodása, ugyanis az agyszövet mennyiségének 

csökkenése következtében fellépő térfogathiányt a nyomás alatt lévő agykamrák tágulata kompenzálja, így a 

kamrák tágulata subkortikális atrophia esetén is észlelhető (mely esetben a tekervények és a barázdák területén 

sokszor nem látható lényegi elváltozás). 

7.5.1.2.2. 5.1.2.2. Bizonyítás, szakértői megítélés 

Az agyi atrophia igazolásához mindenképpen CT és MR vizsgálat szükséges. Az agyi atrophia és az agysérülés 

közti ok-okozati összefüggés bizonyításához minden esetben a képalkotó vizsgálatok során készített felvételek 

összehasonlítására van szükség. Amennyiben rendelkezésre áll, úgy a sérülés elszenvedése előtt készült 

felvételt, illetve a sérülés elszenvedése után röviddel (néhány nap) készült felvételt szükséges összehasonlítani a 

sérülés után 6-12 hónappal készített felvételekkel. Amennyiben ez utóbbi felvételeken láthatóak az agyi atrophia 
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jelei (a megelőző felvételeken pedig nem), úgy az agyi atrophia – és az emiatt kialakult tünetek (pl. 

intelligenciahanyatlás, a lokális atrophia esetében az adott agyterület károsodásának tünetei) - sérüléssel való 

összefüggése valószínűsíthető. 

Amennyiben a képalkotó vizsgálatok a hipocampus atrophiáját igazolják, úgy objektív módon szakértőileg is 

alátámasztható a kialakult memóriazavarok sérüléssel való összefüggése. 

A sérüléses eredetű agyi atrophia 3-6 hónap alatt véglegesen kialakul, így 6 hónap elteltével a végállapot 

kialakulása véleményezhető. A sérüléses agyi atrophia kialakulása maradandó fogyatékosságként értékelendő. 

7.5.1.3. 5.1.3. Posttraumás agytályog 

Az agytályog az agyállomány körülírt (letokolt) gyulladása. Az agytályog általában nemspecifikus tünetekkel 

jár, így fejfájás, láz, rossz közérzet jellemzi. Kifejezett idegrendszeri góctüneteket csak ritkán okoz. 

7.5.1.3.1. 5.1.3.1. Keletkezési mechanizmus 

Az agytályog lehet fertőzéses, sérüléses vagy műtéti eredetű. Az agytályogok mindössze 10 százaléka sérüléses 

eredetű, ilyenkor általában áthatoló fejsérülések következtében alakul ki, legtöbbször akkor, ha az 

agyállományban valamilyen idegentest marad hátra. Ritkán létrejöhet zárt koponyasérülés esetén is haematogén 

szóródás útján, ilyenkor az agyzúzódás miatt kialakuló vérzés és szövetelhalás fertőződik el másodlagosan. 

7.5.1.3.2. 5.1.3.2. Kimutatás képalkotó vizsgálatokkal 

A nem jellegzetes tünetek miatt kizárólag klinikai kép alapján az agytályog diagnózisa nem állítható fel, 

kimutatására mindenképpen CT vagy MR vizsgálat szükséges. A letokolt agytályog létrejöttéhez általában 2 hét 

elegendő, CT vagy MR vizsgálatokkal azonban már a kialakulásának kezdete után 4-9 nappal láthatóak a jelei 

(ezt megelőzően esetlegesen hypodenzitás vagy ödéma látható). 

7.5.1.3.3. 5.1.3.3. A maradandóság megítélése 

Az agytályog kezelése részben műtéti, részben agresszív antibiotikus kezelésből áll. Az agytályog gyógyulása 

után a maradványtünetek határozzák meg azt, hogy maradandó fogyatékosság megállapítható-e vagy sem. 

7.5.1.3.4. 5.1.3.4. Az okozati összefüggés szakértői bizonyítása 

Az agytályog és a sérülés közti ok-okozati összefüggés mindig csak közvetett lehet, az igazolásához fontos a 

sérülés jellegének, a tályog elhelyezkedésének és a tályog kialakulási idejének elemzése. Így amennyiben az 

agytályog egy áthatoló sérülés után, a sérülésnek megfelelő agyterületen a sérülés elszenvedése után néhány 

héttel kialakul, úgy az okozati összefüggés igazolható. 

Az agytályog tüneteinek a kevésbé jellegzetes volta miatt azonban az oki összefüggést nem zárja ki az sem, ha 

az agytályog csak évekkel a sérülés elszenvedése után kerül felismerésre. Ilyen esetben a kórtörténet elemzése - 

egyéb lehetséges fertőzési források feltárása vagy kizárása – segíthet a véleményezésben. 

Amennyiben az agytályog zárt koponyasérülés után - haematogén szóródással – alakul ki, úgy a sérülés és az 

agytályog kialakulása között nem állapítható meg egyenes okozati összefüggés, ilyenkor ugyanis a tályog 

kialakulása természetes okú; a sérülés elszenvedése az agytályog kialakulásának a valószínűségét növeli meg 

(elősegíti), így a sérülés elszenvedése legfeljebb mint állapotrosszabbító vagy egyszeri kiváltó tényező vehető 

figyelembe. 

7.5.1.4. 5.1.4. Posttraumás hormonális funkciózavarok 

A fejsérülést követő hormonzavarok a hipofízis és a hypothalamusz károsodására vezethetők vissza. A hipofízis 

és a hipothalamusz egymástól nem elválasztható egységet alkot, éppen ezért sérüléseiknek következményei sem 

választhatóak élesen szét. 

7.5.1.4.1. 5.1.4.1. Keletkezési mechanizmus 

A hipofízis helyzeténél fogva az agyhoz képest rögzített, így az agy nagy erejű tompa erőbehatás következtében 

fellépő elmozdulása a nyélrostok visszafordíthatatlan károsodását okozhatja. A portális artériák sérülése az 

elülső lebeny oxigénhiányos károsodását (infarktusát) okozhatja, mely általában az adenohipofízis nagyobb 

részének elhalásával jár. A hátsó lebeny károsodása általában a rostok vongálódása, illetve szakadása miatt 
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következik be. Súlyos, a töröknyerget érintő koponyalapi törés esetén pedig az elmozdult csontvégek közvetlen 

módon is károsíthatják a hipofízist. 

7.5.1.4.2. 5.1.4.2. Klinikai tünetek 

A hipothalamo-hipofízeális tengely károsodása korai és késői tünetekkel is jár. A tünetek a hormonrendszer 

károsodásától függően különbözőek lehetnek, így jelentkezhet a vízháztartás (diabetes insipidus), a szénhidrát-

anyagcsere (diabetes mellitus), a zsíranyagcsere (elhízás, lefogyás), a hőszabályozás (akár malignus 

hyperthermia vagy hypothermia) zavarai, akár hipofízer sokkig fokozódóan. Menstruációs zavarok, vizelési 

zavarok, vérnyomás-emelkedés is előfordulhat. 

7.5.1.4.3. 5.1.4.3. Igazságügyi orvostani megítélés 

A sérüléssel való oki összefüggés egyértelmű bizonyításához a hipofízis és hipothalamus károsodásának 

képalkotó vizsgálattal – a halál beállta után pedig szövettani vizsgálattal –történő igazolása szükséges. 

A maradandó hormonzavar - mint jelentős és maradandó funkcióveszteség - maradandó fogyatékosságként 

értékelhető. 

A kialakult hormonzavarok életmódváltást tehetnek szükségessé, így életelnehezüléssel járhatnak, illetve a 

hormonok hiánya miatt a sérült élete végéig hormonpótlásra szorulhat, melyek vagyoni és nem-vagyoni 

kártérítés alapjául is szolgálhatnak. Ennek a véleményezésénél a sérült állapotának alapos felmérése szükséges. 

A hormonháztartásban bekövetkezett zavar súlyosságának felméréséhez endokrinológus szakember bevonása 

indokolt lehet. 

7.5.1.5. 5.1.5. Traumás eredetű progresszív degeneratív kórképek 

Számos progresszív degeneratív agyi kórkép – így Alzheimer típusú demencia, Parkinson tünetegyüttes - 

hátterében feltételezhető a fejsérülések rész-oki szerepe. 

7.5.1.5.1. 5.1.5.1. Progresszív elbutulás 

Legjellegzetesebb a boxolók ismétlődő fejtraumák okozta progresszív elbutulása, melynek morfológiai jelei is 

(kamratágulat, neurofibrilla-degeneratio, a kisagy idegsejtvesztése, a substantia nigra degeneratója) lehetnek. 

Ilyen esetben a fejet ért erőbehatások összessége tehető felelőssé az elváltozások kialakulásáért, tehát a 

sérülések összessége és a progresszív tünetek közt közvetett okozati összefüggés valószínűsíthető. 

Amennyiben a fejet csak egy vagy néhány erőbehatás érte, úgy az állapot inkább sorsszerűnek tarható, és a 

trauma állapotrosszabbító hatása sem igazolható. 

7.5.1.5.2. 5.1.5.2. Parkinson tünetegyüttes 

Az elszenvedett sérülés és a kialakult parkinson tünetegyüttes között oki kapcsolatot csak igen kevés esetben 

sikerült igazolni, az ilyen kapcsolat legtöbbször csak feltételezésen alapul. Az epidemiológiai vizsgálatok is 

erősen ellentmondásosak a tekintetben hogy a kórtörténetben szereplő fejsérülés megnöveli-e a Parkinson 

tünetegyüttes kialakulásának valószínűségét. 

Az oki kapcsolat - így akár a maradandó fogyatékosság kialakulása – kizárólagosan akkor véleményezhető, ha 

egyértelműen igazolható a substantia nigra és/vagy a pedunculusok traumás eredetű károsodása röviddel a 

sérülés elszenvedése után készített CT vagy MR vizsgálatokkal, és a tünetek megjelenésének időbelisége is az 

okozati összefüggés mellett szól. 

Amennyiben a tünetek késve jelentkeznek, úgy a sérülés esetlegesen állapotrosszabbító hatásként értékelhető. 

Amennyiben az adott agyterületek sérülése nem igazolható, úgy ez az állapotrosszabbító hatás sem igazolható. 

7.5.1.6. 5.1.6. Poszttraumás epilepszia 

Az epilepsziás megbetegedések kb. 3-4%-a vezethető vissza fejtraumára. 

7.5.1.6.1. 5.1.6.1. Keletkezési mechanizmus 

A posztraumás epilepszia kialakulhat zárt koponyatraumák után is, azonban a létrejöttének valószínűsége 

áthatoló koponya- és agysérülés esetén jóval gyakoribb (lőtt sérülések esetén a kialakulásának a valószínűsége 
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50 % feletti). A poszttraumás epilepszia kialakulásának oka nem teljesen ismert, nagy valószínűséggel például a 

hegképződés, gliaszaporulat, hemosiderin depozíció és molekuláris változások is szerepet játszhatnak. 

7.5.1.6.2. 5.1.6.2. Igazságügyi orvostani megítélés 

Az epilepszia poszttraumás eredetének bizonyításához a craniocerebralis sérülés tényének (pl. agyzúzódás, 

vérömleny, agyduzzanat) bizonyítása, továbbá a sérülés előtti epilepsziás történés valamint az epilepszia 

hátterében álló egyéb más sorsszerű ok kizárása szükséges. 

Az epilepszia és a sérülés közötti oki összefüggést erősen valószínűsítheti az, ha a sérülés elszenvedése után 

röviddel görcsroham jelentkezik, és ha az epilepsziás tünetek a fejsérülés elszenvedése után 1- 2 éven belül 

jelentkeznek, valamint ha a betegnek korábban nem volt korábban epilepsziás rohama. Az epilepsziás tünetek 2 

éven túli jelentkezése sem zárja ki azonban a sérüléssel való oki összefüggést, egyes tanulmányok szerint 

ugyanis a poszttraumás epilepsziák 20 %-a a sérülést követően több, mint 3 évvel jelentkezik. Ilyen esetben 

azonban az összefüggés bizonyítása nehéz, így határozott vélemény nem adható. Enyhe súlyosságú agysérülések 

(így agyrázódás) után is leírtak poszttraumás epilepsziát, azonban ilyen esetben az oki összefüggés megléte 

erősen kétséges. 

Amennyiben a sérülés egy korábban epilepsziás beteg állapotában jelentős romlást hoz létre – így a rohamok 

igazolható módon lényegesen gyakrabban jelentkeznek – akkor a sérülés állapotrosszabbító tényezőként 

értékelhető. 

A poszttraumás epilepszia a rohamok súlyosságától, gyakoriságától és a gyógyszeres terápia hatékonyságától 

függően jelentős életminőség romlással járhat, mely kártérítésre adhat alapot, illetve súlyos egészségromlásként, 

vagy gyógyszerrel sem kezelhető esetben maradandó fogyatékosságként is értékelhető. 

7.5.2. 5.2. Az agyi erek károsodásának következményei 

7.5.2.1. 5.2.1. Traumás aneurizmák 

A sérüléses eredetű aneurizmák esetében az érfal kiboltosulásának oka nem veleszületett érfalgyengeség, hanem 

az érfal sérülés miatti meggyengülése, illetve átszakadása. A sérüléses eredetű aneurizmák ritkák, a koponyaűri 

aneurizmák mindössze 1 százaléka sérüléses eredetű. 

7.5.2.1.1. 5.2.1.1. Keletkezési mechanizmus 

A traumás aneurizmák leggyakrabban a fejet ért nagy erejű tompa erőbehatás következtében alakulnak ki, de 

ritkábban penetráló sérülések esetén is kialakulhatnak. Az érfal sérülésének leggyakoribb oka a törött 

koponyaalapi csontok okozta közvetlen érfalkárosítás. 

7.5.2.1.2. 5.2.1.2. A traumás aneuryzmák megjelenési formái 

A sérüléses eredetű aneuryzmák többsége a carotis internán helyezkedik el (48 %). Az arteria cerebri media az 

esetek 26 százalékában, az arteria cerebri anterior az esetek 17 százalékában érintett. 

A sérüléses eredetű aneurizmáknak három formája különböztethető meg. Az úgynevezett valódi aneurizma 

esetében az érfal a sérülés során nem szakad át teljesen, csak meggyengül, majd a vérnyomás hatására 

fokozatosan kiboltosul, majd ezt követően átszakadhat. Az álaneurizmák esetén nincs tényleges kiboltosulás, az 

érfal teljes vastagságban átszakad a sérülés elszenvedésekor, azonban a környező lágyrészek (általában vérrög) a 

sérülést átmenetileg tamponálják. A harmadik forma a kevert típus, amikor is egy valódi sérüléses eredetű 

aneurizma átszakadása után a környező lágyrészek átmenetileg még tamponálják a vérzést. 

7.5.2.1.3. 5.2.1.3. Klinikai tünetek 

A sérüléses aneurizmák – csakúgy, mint a veleszületett aneurizmák - az érfal teljes átszakadásáig klinikai 

tünetekkel nem járnak. Amennyiben a koponyalap törésén keresztül az átszakadt falú érből kiáramló vér a 

külvilág felé utat talál, akkor a vérzés akár láthatóvá is válhat (pl. orrvérzés formájában). Amennyiben a vér a 

koponyaűrben marad, úgy a koponyaűri nyomásfokozódás jelei lesznek észlelhetőek. 

7.5.2.1.4. 5.2.1.4. Igazságügyi orvostani megítélés 
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A sérüléses eredetű aneurizmák magas halálozással járnak (50 százalékot elérő mortalitás), így minden esetben 

életveszélyes sérülésnek minősíthetők. Amennyiben az aneurizma repedésből a vérzés megindul, úgy szinte 

minden esetben halálos eredmény következik be. Időben történő diagnosztizálás esetén – magas műtéti 

halálozás mellett - sikeresen gyógyíthatók, így túlélés esetén általában maradványtünet (maradandó 

fogyatékosság) nélkül gyógyulnak. 

Az aneurizma és a sérülés közötti okozati összefüggés bizonyítása az elszenvedett koponyasérülés jellegén és az 

aneurizma kialakulásának időbeliségén alapul. Amennyiben a koponyalapi törés a kialakult aneurizma közvetlen 

környezetében helyezkedik el, úgy ez a sérüléses eredet mellett szól. Az aneurizma általában néhány héten belül 

kialakul és rupturál. Minél több idő telik el a sérülés elszenvedése és a vérzés jelentkezése között, annál 

valószínűtlenebb a sérüléses eredet (1 hónapon túl a sérüléses eredet valószínűsége alacsony). Enyhébb 

fejsérülés esetén az aneurizma repedésének sérüléses eredete nem igazolható. 

A szövettani vizsgálat elvégzése minden esetben fontos, ugyanis ez alapján lehet legbiztosabban elkülöníteni a 

sérüléses eredetű aneurizmát a természetes eredetűtől. 

7.5.2.2. 5.2.2. Carotido-cavernosus sipoly 

A carotido-cavernosus sipoly esetén a feji verőér és a sinus cavernosus között közvetlen kapcsolat alakul ki. 

Jellegzetes tünetei az exophtalmus, a kötőhártya vérbősége, szemmozgászavar (bénulás), erős fejfájás, 

kettőslátás. 

7.5.2.2.1. 5.2.2.1. Keletkezési mechanizmus 

A sipoly az esetek 60-80 százalékában sérüléses eredetű. A carotido-cavernosus sipoly ritka, a fejsérülések 

mindössze 0,17- 0,27 %-ban észlelhető. Az elváltozást jellemzően két típusú sérülés képes létrehozni. A sérülés 

leggyakrabban közvetett módon, a fejet ért nagy erejű tompa erőbehatás okozta koponyalapi törés talaján alakul 

ki, mely esetben a törött csontvégek roncsolják a fejverőeret. Ritkábban a koponya áthatoló sérülése (általában 

lövési sérülés) hozza létre, mely közvetlenül sérti a fejverőeret. Lőtt sérülés esetén a lövedék sokszor nem 

közvetlen módon okozza az érsérülést, hanem a lövedék lökéshulláma (ideiglenes lőcsatorna) által okozott 

koponyaalapi törés hozza létre közvetett módon, illetve észlelték már a kialakulását a csontos koponyaalap 

sérülése nélkül is, ekkor a fejverőér sérülésének az oka az agy koponyán belüli elmozdulása volt, mely a 

fejverőér vongálódását és következményes szakadását okozta. 

A sipoly kialakulhat a sérülés elszenvedése után azonnal, de akár késleltetve, így napokkal vagy akár hetekkel 

később is, de leírásra került olyan eset is, amikor a fejverőér belhártyájának sérülése után a sipoly tünetei 

fokozatosan, hónapok alatt jelentkeztek. 

7.5.2.2.2. 5.2.2.2. Igazságügyi orvostani megítélés 

A sipoly önmagában általában nem életet veszélyeztető állapot, sérüléses eredetű sipoly azonban szinte mindig 

beavatkozást (elsősorban a sipoly katéteres embolizációja vagy ritkábban műtét) igényel. 

A sipoly és a sérülés közötti okozati összefüggés általában egyértelmű, azonban bizonyos esetekben – így 

különösen, ha a tünetek késleltetve jelentkeznek, vagy ha a csontos koponyaalap nem sérül - felmerülhet annak 

lehetősége, hogy spontán eredetű. Az elkülönítést segítheti, hogy a spontán formája általában viszonylag 

idősebb korban jelentkezik (75%-ban 40 év felett), elsősorban nőknél (80%), a klinikai tünetek jóval enyhébbek, 

lassabban alakulnak ki, és gyakran spontán szűnnek. 

Az okozati összefüggés megítélését szintén nehezítheti az olyan eset, amikor a carotido-cavernosus sipoly oka 

egy sorsszerűen meglévő aneurysma sérülése. Ilyen esetben a tünetek megjelenésének időbelisége segíthet 

megítélni a sérüléssel való okozati összefüggést. 

7.5.2.3. 5.2.3. A nagyerek traumás elzáródása 

A nagyerek rögös elzáródása létrejöhet természetes okból, de kialakulhat valamilyen sérülés 

következményeként is. A traumás eredetű carotis interna elzáródás a fej vagy nyaksérülések 0,05 - 0,5 

százalékában fordul elő. 

7.5.2.3.1. 5.2.3.1. Keletkezési mechanizmus 
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A carotis interna traumás elzáródása tompa erőbehatás következtében alakul ki. A carotis tompa erőbehatásra 

történő sérülése ritka, a nyaki carotis sérülések mindössze 3-7 százaléka jön létre tompa erőbehatás 

következtében. 

A belhártyasérülést létrehozó erőbehatás jellegzetesen lehet a nyak túlhajlításos-túlfeszítéses (ostorcsapás) 

sérülése, a fej rotációját okozó erőbehatás, illetve a nyakat ért nagy erejű tompa erőbehatás (pl. a nyakon 

áthaladó biztonsági öv okozta sérülés). 

Az erőbehatás során létrejött belhártyarepedés elősegíti a vérrögök kialakulását, melynek következtében az ér 

elzáródhat, és így az agy hypoxiás károsodása jöhet létre. 

7.5.2.3.2. 5.2.3.2. Kórlefolyás, klinikai tünetek 

A vérrög képződése általában a belhártya sérülése után azonnal megindul, a tünetek jelentkezése leginkább a 

rögképződés sebességétől függ (de néhány óra vagy nap alatt általában lezajlik a folyamat). A tünetek az agy 

oxigénhiányos állapotának következményei, így jellegzetesen féloldali tünetek, először TIA majd hemiparesis 

jelentkezik. E tünetek általában egyértelműen utalnak az agy oxigénhiányos károsodására, azonban e tüneteket 

elfedheti a fejsérülésből adódó állapot, így a kórfolyamat felismerése késést szenvedhet. 

7.5.2.3.3. 5.2.3.3. Igazságügyi orvostani megítélés 

A nagyerek elzáródhatnak természetes okból is, így emiatt a sérüléssel való okozati összefüggés 

megállapításához a fejet vagy nyakat ért erőbehatást bizonyítani kell. 

Túlélő személynél elsősorban az angiográfiára kell támaszkodni a bizonyításál, a sérült halála esetén a nyaki és 

fejverőerek alapos vizsgálata szükséges. Belhártyarepedés esetén a traumával való összefüggést szövettani 

vizsgálattal igazolni lehet, mely által a repedés kialakulásának ideje viszonylagos pontossággal meghatározható 

és összevethető a sérülés időpontjával. 

A szövettani vizsgálat azt a kérdést is segít eldönteni, hogy a repedés ép, sorsszerű betegségtől megkímélt 

érbelhártyán következett-e be, vagy pedig - leggyakrabban érelmeszesedés miatt – sorsszerűen károsodott érfal 

belhártyája sérült a baleset során. Ilyenkor ugyanis - a sorsszerű elváltozás jellegétől és súlyosságától függően – 

a sérülés inkább csak állapotrosszabbító, vagy egyszeri kiváltó tényezőként értékelhető, és nem kizárólagos oki 

tényezőként. 

A fejverőér traumás elzáródása életveszélyes sérülésnek minősül, és a hypoxiás agyi károsodás gyakran 

maradványtüneteket hagy hátra, mely miatt legtöbbször a maradandó fogyatékosság is megállapítható, illetve a 

károsodás elszenvedése emiatt kártérítés alapjául is szolgálhat. 

7.5.2.4. 5.2.4. Sinus thrombózisok 

A sinus thrombózis a vénás sinus(ok) elzáródását jelenti, mely a vénás keringés következményes 

elégtelenségével jár. 

A sinus thrombozis okait négy csoportba lehet sorolni: sérüléses eredetű, fertőzéses eredetű, szisztémás 

elváltozás talaján kialakuló (főleg a véralvadás zavarai) és gyógyszer indukálta. A sinus thrombózis 

következményei a koponyaűri nyomásfokozódás, és az agyállomány (főként a kéreg alatti velő) vérzéses 

infarktusa lehet. 

7.5.2.4.1. 5.2.4.1. Keletkezési mechanizmus 

A sérüléses eredetű sinus thrombózis létrejöhet a koponya nagy erejű tompa erőbehatásra kialakuló zárt 

sérülései (törései) esetén, illetve létrejöhet a koponyacsonton áthatoló, nyílt sérülés esetén is. Leggyakoribb a 

tarkó és halántéktáji koponyacsonttörések következtében kialakuló sinus sigmoideus, illetve sinus transversus 

trombózis. Törés esetén a vonalas törés okozta sinusfal károsodás állhat a hátterében. Zárt koponyasérülés 

esetében ritka esetben törés elszenvedése nélkül is létrejöhet, ilyenkor a kialakulásának oka általában a sinus 

falának direkt külső kompressziója (pl. vérömleny által), vagy a sinus belhártyájának a sérülése. 

7.5.2.4.2. 5.2.4.2. Klinikai tünetek 

A sinus thrombosis tünetei részben a koponyaűri nyomásfokozódás tüneteinek felelnek meg, részben pedig 

góctünetek (bénulás vagy görcsrohamok a vérzéses agyi infarktus által érintett területnek megfelelően.). 
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7.5.2.4.3. 5.2.4.3. Igazságügyi orvostani megítélés 

A sérülés elszenvedése és a sinus thrombosis közötti okozati összefüggést az időbeliség igazolhatja (az 

elzáródás a sérülés elszenvedése után általában napokon belül kialakul), azonban jelen kell lenni olyan 

sérülésnek is, amely alkalmas a sinus thrombosis létrehozására (így például törés vagy vérömleny). Főleg 

kétséges esetben (így például késleltetett jelentkezés esetén) szükséges az egyéb, sinus thrombozis létrehozására 

alkalmas kórképek (így pl. középfülgyulladás, antifoszfolipid szindroma) keresése és kizárása. Amennyiben 

ilyen kórkép fennáll, úgy a sérülés elszenvedése és a sinus thrombózis kialakulása közti összefüggés legfeljebb 

rész oki lehet, vagy a sérülés elszenvedése mindössze csak egyszeri kiváltó tényezőként illetve 

állapotrosszabbító hatásként értékelhető. 

A sinus thrombózis kimenetele függ az elhelyezkedésétől és az orvosi beavatkozás sikerességétől, azonban a 

sinus thrombosis közvetlen életveszélyes állapotnak minősíthető, 8 napon túli gyógytartammal. 

A sinus thrombosis talaján kialakuló agyi infarktus a beteg túlélése esetén is gyakran maradványtünet 

hátrahagyásával gyógyul, így a maradandó fogyatékosság kialakulása is gyakori. 

7.5.3. 5.3. Az agyburok károsodásának késői következményei 

7.5.3.1. 5.3.1. Posttraumás meningitis 

A sérüléses eredetű agyhártyagyulladás nyílt koponyasérülés talaján alakul ki, vagy esetlegesen zárt 

koponyatörés esetén a koponyaműtét műtéti szövődményeként léphet fel. 

A tünetek általában a sérülés elszenvedése után néhány napon vagy héten belül jelentkeznek. Késleltetve (évek 

múlva) is kialakulhat oly módon, hogy a sérülés elszenvedése során létrejött keményburok szakadás vagy hiány 

segítheti a kórokozók agyhártyára való terjedését. Ilyenkor a meningitis forrása valamilyen egyéb fertőzéses góc 

(pl. középfülgyulladás), így az agyhártyagyulladás sérüléssel való összefüggése nem kizárólagos. 

7.5.3.1.1. 5.3.1.1. Igazságügyi orvostani megítélés 

Amennyiben a fejsérülés jellege magyarázza, és a tünetek néhány napon vagy héten belül jelentkeznek, úgy a 

traumával való oki összefüggés bizonyítható. A tünetek késleltetett jelentkezése (hónapok, évek) esetén a 

traumával való összefüggés nem kizárólagos, hanem legfeljebb rész-oki lehet, azonban a kártérítést ez is 

megalapozhatja. 

A sérült halála esetén a boncolás során keresni kell a fertőzés esetleges távolabbi gócait (így dobüreg és 

melléküregek feltárása szükséges), a szövettani vizsgálat mellett pedig mikrobiológiai vizsgálatokat is kell 

végezni (a dobüregből és a melléküregekből is), ugyanis a traumás eredet kizárólagossága csak így bizonyítható 

kétséget kizáróan. 

Szakszerű kezelés esetén a betegség prognózisa jó, maradványtünetek azonban ebben az esetben is 

kialakulhatnak, így a maradandóságról csak a gyógyulás után lehet megalapozottan nyilatkozni. 

7.5.3.2. 5.3.2. Posttraumás hydrocephalus 

A hydrocephalus a liquorelfolyási zavar következtében kialakult liquorgyülemet jelenti. Az előfordulási 

gyakoriságra vonatkozó adat ellentmondásosak (0,7-28 %), mivel a hydrocephalus diagnózisa sok esetben 

hibásan kerül felállításra (agyi atrófiával gyakran összetévesztésre kerül az ott is kialakuló kamratágulat miatt), 

illetve maga a hydrocephalus diagnosztikai kritériumai is sok esetben eltérőek. 

7.5.3.2.1. 5.3.2.1. Keletkezési mechanizmus 

A posttraumás hydrocephalus csak súlyos fejsérülések következtében alakul ki, létrejöttének oka lehet a 

lágyburok alatti vérzés (ez a leggyakoribb oka), a negyedik agykamra kisagyi zúzódás miatti elzáródása, 

koponyaűri vérömleny vagy koponyaműtét utáni hegesedés. 

7.5.3.2.2. 5.3.2.2. Klinikai tünetek 

A tünetek késleltetve, a sérülés elszenvedése után hetekkel vagy hónapokkal jelentkeznek, de általában 1 éven 

belül. A posttraumás hydrocephalus tünetei a fokozatos elbutulás, magatartásváltozás, ataxia, incontinentia. CT 

vizsgálattal kamratágulat és periventricularis hypodensitás észlelhető. 
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7.5.3.2.3. 5.3.2.3. Igazságügyi orvostani megítélés 

A jellegzetes tünetek és elváltozások megléte alapján a sérüléssel való összefüggés általában igazolható, főként 

a lágyburok alatti vérzés megléte esetén. Egyes szerzők enyhe súlyosságú agysérülésekkel is okozati 

összefüggésbe hozzák, azonban ez az összefüggés orvosszakértői szempontból nem bizonyítható. 

Shunt műtéttel jelentős állapotjavulás érhető el, de a maradandóság így is véleményezhető. 

7.5.3.3. 5.3.3. Agyvízcsorgás 

Az agyvízcsorgás az agysérültek 2%-ban észlelhető, a koponyaalapi törések 12-20%-ban jelentkezik. Az 

elváltozás a fejet ért nagy erejű tompa erőbehatás következtében alakul ki, az esetek többsége (70%) 

közlekedési balesetek következményeként. 

Az agyvízcsorgás az agyzúzódás másodlagos vérzését és következményes súlyosbodását képes okozni, ugyanis 

csökkenti a koponyaűri nyomást és jelentősen emeli az agyi perfúziós nyomást, mely révén kiválthatja a sérült 

agyterületek ismételt bevérzését. 

7.5.3.3.1. 5.3.3.1. Igazságügyi orvostani vonatkozások 

Az orrból, fülből vagy garatból jövő agyvízcsorgás koponyaalapi törés jele. Az agyvízcsorgás jelentősen 

megnöveli a halálozást, és életveszélyes sérülésnek minősül. Ha az agyvízcsorgás napokig-hetekig fennáll, úgy 

a veszélyessége fokozott, ugyanis fokozott fertőzésveszéllyel jár. A maradandó károsodás kialakulásának 

megítélése elsősorban az egyéb sérüléseken alapszik. 

7.6. 6. A gerincvelő sérülései 

A gerincvelő leggyakrabban közvetett módon, a gerinc csontos vázának sérülésével összefüggésben sérül, 

ilyenkor általában az elmozduló csigolyák okozzák a gerincvelő károsodását. Az elmozdult csontok, a törött 

csontdarabok a gerincvelő tartós nyomását, esetleg zúzódását, vagy szakadását idézik elő. Igen jellegzetes az ún. 

ostorcsapás sérülés, mely a nyaki gerinc túlfeszítése-túlhajlítása következtében lép fel. 

Áthatoló sérülés (pl. lövés) közvetlen módon is sértheti a gerincvelőt. A gerincvelő sérülései lehetnek nyílt és 

fedett sérülések, az utóbbiak többnyire tompa erőbehatásra keletkeznek. 

A gerincvelő sérüléseinek fő típusait tekintve megegyeznek az agysérülés típusaival, így létrejöhet zúzódás, 

teljes vagy részleges szakadás, epiduralis, subduralis és subarachnoidealis vérzés is. Ritkábban sérülhetnek még 

a gerincvelőt ellátó verőerek is, mely a gerincvelő másodlagos károsodását okozhatják. 

7.6.1. 6.1. Tünetek 

A tünetek kialakulása a gerincvelő anatómiai felépítéséből jól levezethető. A funkcióvesztés lehet átmeneti és 

végleges. A klinikai képet a sérülés helye (gerincvelői szakasz), illetve teljes vagy részleges volta határozza 

meg, utóbbi esetben a gerincvelő szarvak érintettsége. A tünetek a teljes, négy végtagra kiterjedő bénulástól, 

érzéskieséstől, vegetatív funkciók károsodásától a kis területre lokalizálódó izomgyengeségig, vagy helyi 

érzéskiesésig terjedhetnek. Külön károsodhatnak az eltérő érzésfajták (hő és fájdalom, tapintás, vagy nyomás, 

vibráció és finomtapintás), mivel ezek az érzőpályák egymástól viszonylag elkülönítetten futnak. 

7.6.2. 6.2. Bonclelet 

Gerincvelő sérülésének gyanúja esetén mindig szükséges a gerinccsatorna feltárása, mely által igazolható 

gerincvelő károsodása, mivel a csigolyatest haránttörése esetén nem feltétlenül szakad meg a gerincvelő 

folytonossága. 

A gerincvelő harántszakadása esetén gondolni kell arra a lehetőségre, hogy a szakadás csak a halál beállta után, 

a holttest mozgatása során alakult ki (csontritkulás esetén akár a csigolyatörés is keletkezhet a halál beállta 

után!). Az élőben keletkezést alátámaszthatja a makroszkóposan látható vérzés és a szövettani vizsgálat. A 

gerincvelőben keresni kell oedema, vérzés, zúzódás, szakadás vagy kompresszió makroszkópos és 

mikroszkópos nyomait. 

7.6.3. 6.3. Szakértői megítélés 
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A gerincoszlop és gerincvelő sérülései 8 napon túl gyógyuló sérülések, igen gyakori a maradandó fogyatékosság 

kialakulása, melyek akár igen jelentős mértékű életminőség romlással járhat. 

Fontos szakértői kérdés lehet a természetes eredetű gerincbetegségek és az esetleges sérülés összefüggésének 

vizsgálata. Ilyenkor vizsgálni kell azt, hogy az adott erőbehatás alkalmas volt-e a sérülés létrehozására, továbbá 

a sérülés elszenvedése és a panaszok közt eltelt időt. Amennyiben a gerinckárosodás a sérülés után azonnal 

kialakul (tehát a tünetek késedelem nélkül jelentkeznek), akkor valószínűsíthető a sérülés oki vagy rész-oki 

szerepe. 

7.7. 7. Perifériás idegsérülések 

A perifériás idegsérülések ritkán vezetnek halálos eredményhez, azonban ennek ellenére is vannak igazságügyi 

orvostani vonatkozásaik. Ezek a sérülések ugyanis befolyásolják a gyógytartamot, a sérülés maradandóságát, 

illetve a polgári jogban is fontos jelentőségük van a kártérítés megítélésénél. 

7.7.1. 7.1. Keletkezési mechanizmus 

A különböző típusú erőbehatások különböző keletkezési mechanizmusú idegsérüléseket hozhatnak létre. A 

keletkezési mechanizmus vizsgálata mindig fontossággal bír, minden esetben vizsgálni kell, hogy az adott 

erőbehatás létrehozhatta-e az adott idegsérülést. Keletkezési mechanizmus szerint megkülönböztethetőünk 

kompressziót, vongálódást, illetve szakadást. 

A perifériás idegsérülések tünetei a sérült ideg beidegzési területeinek megfelelő érzés vagy mozgáskiesésben 

nyilvánulnak meg. 

A perifériás idegek sérülésük esetén – egy bizonyos mértékig – képesek a regenerálódásra. A regeneráció 

esélyét meghatározza a sérülés jellege és súlyossága (károsodott-e az endoneurális és perineurális kötőszövet, 

melynek viszonylagos megkíméltsége a regeneráció fontos feltétele), valamint a sérült életkora is. 

7.7.1.1. 7.1.1. Kompressziós eredetű perifériás idegsérülések 

Az ideg kompressziós sérülése tompa erőbehatás következtében alakul ki, mely erőbehatás lehet rövid ideig 

tartó nagy erejű erőbehatás (pl. eszközzel történő ütés), vagy hosszabb ideig tartó (akár kisebb erejű) erőbehatás, 

mint például a végtag beszorulása, kiterjedt vérömleny. 

Az ideget ért erőbehatás után 1-2 percen belül paraesthesia jelentkezik. Kompressziós jellegű trauma esetén a 

perineurium ritkábban sérül, így az ideg általában regenerálódik, a maradandó fogyatékosság kialakulása ritka. 

7.7.1.2. 7.1.2. Vongálódásos eredetű perifériás idegsérülések 

Az ideg vongálódásos sérülése általában végtagok területén jelentkezik, oly módon, hogy a végtagok egyes 

ízületeinek túlhajlítása vagy túlfeszülése miatt az idegre hosszirányú húzóerő hat. A sérülés legtípusosabb 

formája az újszülött szülés során, a karkifejtéskor kialakuló plexus brachiális sérülés. 

Vongálódás esetén legtöbb esetben a tünetek átmeneti, múló jellegűek (a gyógyulás órákat, de akár hónapokat is 

igénybe vehet), de előfordul maradandó idegkárosodás is, legfőképpen akkor, ha az ideg vongálódása 

következtében kiterjedtebb rostkárosodás alakul ki. 

7.7.1.3. 7.1.3. A perifériás idegek harántszakadása 

A teljes harántlézió létrejöhet az ideget ért közvetlen erőbehatása, mely lehet éllel bíró eszköz okozta erőbehatás 

(mély metszés vagy vágás) illetve tompa erőbehatás is (súlyos repesztett sérülés vagy törött csontvégek okozta). 

A teljes harántlézió létrejöhet az ideg erőteljesebb vongálódás következtében is. 

A teljes harántszakadás esetén a teljes gyógyulás ritka (a gyógyulást idegpótló, vagy egyesítő műtéti 

beavatkozás elősegítheti), így mindig számolni kell maradandó fogyatékosság hátramaradásával is. 

7.7.2. 7.2. Igazságügyi orvostani megítélés 

Az idegsérülések minden esetben 8 napon túl gyógyuló sérülések. Az idegsérülés súlyosságától függően 

lehetséges a teljes gyógyulás, de nagyon gyakran maradványállapot marad hátra. A perifériás idegek sérülései 
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lassan gyógyuló sérülések, ezért a maradandóságról csak hosszabb idő elteltével - a sérülés után legalább 1 év 

múlva - lehet nyilatkozni. Az érző vagy mozgatófunkció maradandó kiesése a kártérítési igényt is megalapozza. 

A kevésbé súlyos esetekben csak egyes bőrterületet érintő érzéskiesés marad hátra, mely ugyan maradandó 

állapot, de ennek ellenére sem értékelhető maradandó fogyatékosságként. 

7.7.3. Tesztkérdések 

Egyszerű választás 

Válassza ki a helyes választ! 

A Parkinson tüneteggyüttes sérüléssel való összefüggését igazolja: (B) 

súlyos fejsérülés elszenvedésének a ténye 

a substantia nigra sérüléssel összefüggő károsodása 

többszörös enyhe fejsérülések a kórtörténetben 

agykéreg károsodása 

Általában nyolc napon belül gyógyuló elváltozás (D) 

kis kiterjedésű agyzúzódás 

diffúz axonkárosodás 

agyszövetszakadás 

agyrázódás 

Ütődéses mechanizmusú agyzúzódásra jellemző (B) 

coup sérülés súlyosabb 

contracoup sérülés súlyosabb 

fejre mért eszközös ütés közvetlen következménye 

mindig koponyacsonttöréssel társul 

Agyduzzanatra jellemző (B) 

intercellularis folyadék-felhalmozódás 

boncoláskor a metszlap száraz 

széles, nyílt barázdák 

nedves, csillogó metszlap 

Orron keresztüli agyvízcsorgással járhat (B) 

hátsó koponyagödör törése 

elülső koponyagödör törése 

koponyaboltozat törése 

középső koponyagödör törése 

Diffúz axonkárosodás halál beállta utáni igazolására önállóan alkalmas (D) 
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makroszkópos bonclelet 

szövettani vizsgálat a kéregből 

szövettani vizsgálat a fehérállományból 

egyik sem 

Keményburok feletti vérzés oka lehet (D) 

hídvénák szakadása 

arteria carotis interna aneurizma ruptúrája 

állományi vérzés 

gyűjtőeres öblök sérülése 

Késleltetett megjelenésű agyhártyagyulladás sérüléssel való összefüggésére igaz: (C) 

közvetlen okozati összefüggés általában igazolható 

csak kizárólagos lehet 

csak rész-oki lehet 

mindig kizárható 

Carotido – cavernosus sipoly tünete lehet, kivéve (D) 

exophtalmus 

fejfájás 

kötőhártya vérbősége 

ataxia 

Az agytályogokra igaz, hogy (D) 

körülbelül fele sérüléses eredetű 

tünetei igen jellegzetesek 

2-4 nap alatt kialakul 

sérüléssel való összefüggése közvetett 

Generalizált agyi atrófia okai, kivéve (A) 

kérgi zúzódás 

hypoxiás agykárosodás 

agyödéma 

diffúz axonkárosodás 

Lucidum intervallum jellemző (A) 

keményburok feletti vérzésre 

agyduzzanatra 
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agyvizenyőre 

agyzúzódásra 

Az akut keményburok alatti vérzés (C) 

8 napon belül gyógyul 

8 napon túl gyógyul, de nem életveszélyes sérülés 

8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülés 

mindig maradandó fogyatékosság a következménye 

Az agyzúzódás legkorábbi mikroszkópos jele (D) 

macrofágok megjelenése 

neovascularizáció 

hemosiderin lerakódás 

érrendszerből kilépett vörösvértestek 

Diffúz axonkárosodást okoz (B) 

áthatoló agysérülés 

agy koponyaűri mozgása miatti nyíróerők 

agyi hypoxia 

agyhártyagyulladás 
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9. fejezet - 9. Neurológiai vizsgálati 
módszerek 

1. 9.a. Szövet feldolgozási technikák a 
neuropatológiai laboratóriumban: Immunhistochemia. 
– Ács Péter [Szakmai lektor: Berényi Ervin] 

1.1. 1. Bevezetés 

A neuropathológiának kiemelten fontos szerepe van mind a klinikai neurológiában, mind az idegtudományok 

területén. A neurológiában számos betegség diagnosztizálásához, a diagnózis pontosításához, s a diagnózison 

alapuló kezelés megtervezéséhez használnak (többnyire biopsziával nyert) szövetmintákat. A rutin klinikai 

gyakorlatban a neuropathológiai laboratórium dolgozik agy, ideg, illetve izom biopsziával. Mintavétel a klinikai 

neurológiában:Agybiopsziát leggyakrabban az agydaganatok szövettani vizsgálaton alapuló diagnosztikájához 

alkalmaznak. Azon esetekben is, mikor valamely agyi elváltozás sebészeti eltávolítása nem indikált, de 

eredetének meghatározása fontos a diagnózis felállításához és a kezelés megtervezéséhez, a sztereotaxiás 

agybiopszia a diagnosztikus mintavétel relatíve biztonságos és megbízható módszere. Az agybiopszia 

megfontolandó, mikor egy agyi lézió szövettani diagnózisa szükséges a terápia meghatározásához, s a kevésbé 

invazív módszerek nem visznek közelebb a kórisméhez. Általánosságban agybiopsziát két esetben végeznek. Az 

egyik eset – s ez a gyakoribb indikáció – amikor egy tumornak imponáló elváltozás diagnózisát kell 

megerősíteni. A szövettan meghatározása segíthet a további terápia megtervezésében. A másik eset, mikor 

differenciál diagnosztikai céllal történik a mintavétel azért, mert kevésbé invazív módszerek nem vezetnek 

definitív kórisméhez.Idegbiopszia akkor indikált, ha valamely polineuropathia a klinikum, az elektrofiziológia 

és a liquor vizsgálat alapján pontosan nem identifikálható, de aktív kezelést igényel. Krónikus infammációs 

demyelinizációs polineuropathiák, vasculitishez társult polineuropathiák, illetve az anti-MAG polineuropathia 

differenciál diagnózisához szolgálhat speciális esetekben kiegészítő lépésként, de nem tartozik hozzá az alap 

diagnosztika lépéseihez. A vékony rost neuropathiak adekvát vizsgálati módszere a „punch” bőrbiopszia, mivel 

az elektrofiziológiai vizsgálatok nem alkalmasak a vékony rostok károsodásának kimutatására. A 

neuromuszkuláris betegségek diagnosztikájának egyik fontos lépése lehet az izombiopszia. Alapvető 

szabályként elmondható, hogy a betegség által kevésbé érintett izomból kell mintát nyerni, mivel a súlyosan 

károsodott izom már kötőszövetesen átépült, ezért diagnosztikai célra nem alkalmas. Bizonyos esetekben végtag 

MRI vizsgálat segíthet a biopsziára megfelelő izom, izomrész kiválasztásában. Izombiopsziát myositis 

gyanújának esetén, a myositis típusának meghatározására, speciális esetekben a terápia hatékonyságának 

megítélésére alkalmaznak. Ritkán szisztémás immunbetegségek izom manifesztációjának, illetve neurogén 

izomatrophia igazolására az izombiopszia elvégzése indokolt lehet. Myopathia, izomdystrophia igazolására csak 

abban az esetben indikált a biopszia elvégése, ha a klinikum alapján a diagnózis nem egyértelmű, illetve ha 

genetikai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre. A gyakorlati neurológia mellett a kutatásban, a dinamikusan 

fejlődő idegtudományok területén is gyakran alkalmazott technika az immunhisztokémia. 

1.2. 2. Immunhisztokémia 

Az immunhisztokémia során a neuropathológus a szövettani diagnózis felállításához a klasszikus 

pathomorfológia mellett specifikus, úgynevezett biomarker molekulák kimutatását végzi, illetve azok 

előfordulását vizsgálja. A neuropathológiai vélemény megalkotásához a rendelkezésre álló klinikai adatok 

értékelése elengedhetetlen. A fentebb említett biomarker molekulák vizsgálatára alkalmas módszer az 

immunhisztokémia. Az immunhisztokémia során immunológiai módszerekkel (antigén-antitest kötés 

alkalmazásával) specifikus szöveti antigéneket mutatnak ki. A szöveti antigének általában fehérjék, de lehetnek 

glükoproteinek, lipoproteinek is. A módszer lényegéhez hozzátartozik, hogy az antigének kimutatása in situ 

történik, azaz megtartott szöveti környezeten belül lehet egy adott antigén jelenlétét vizsgálni. (Az előbb 

említetteken túl lehetőség van nukleinsavak in situ, helyben történő kimutatására. Erre a célra digoxigeninnel 

vagy biotinnal jelölt nukleinsav próbákat alkalmaznak, a módszert in situ hibridizációnak nevezik.) Lehetőség 

van izolált sejtek felszíni antigénjeinek kimutatására is (sejtkultúrákból származó sejtek, vér alakos elemi), 

ekkor immuncitokémiáról beszélnek.Az immunhisztokémia (és immuncitokémia) specificitását az alkalmazott 

antigén-antitest kötés hivatott biztosítani. Az antitesteket egy B-lymphocyta klónból nyerik, az antitest nem az 
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egész fehérje molekulát, hanem egy vagy több specifikus aminósav szekvenciát, úgynevezett epitópot ismer fel. 

Az epitópok hosszúsága változó, általában 8 és 15 aminósav között mozog. 

Az alábbi képen az immunhisztokémia alapjának vázlata látszik. A szignál amplifikációs módszerekről (a képen 

a biotin-streptavidin rendszer látszik) a későbbiekben lesz szó. A kép demonstrálja, hogy az immunhisztokémia 

alapját az elsődleges antitest képezi, mely a keresett antigénhez kötődik. A vizualizáció érdekében az elsődleges 

antitestet egy másodlagos antitesttel felismertetik, majd a jelet felerősítik és láthatóvá teszik. 

9.1. ábra - 1. ábra: Az immunhisztokémiai reakció alapja. Az immunhisztokémia 

alapjául szolgáló antigén-antitest kötés sematikus ábrázolása. A képen az indirekt, 

másodlagos antitestet használó módszer látható 

 

1.2.1. 2.1. Az immunhisztokémia fontosabb alkalmazási területei 

Transzplantáció: sejtek és szövetek antigén típusának meghatározása 

Klinikai-pathológiai diagnosztika: 

onkológia: valamely daganat szöveti típusának meghatározása, a sejttípusok eredetének identifikálása, a 

prognózist és terápiát alapvetően meghatározó differenciáltsági fok megállapítása 

Az onkológiai kezelések területén jelentős fejlődés történt. Az utóbbi időben kiemelt fontosságúvá vált 

egyes tumorok (pl. emlő, tüdő) antigén tulajdonságainak, fehérje expressziójának pontos identifikálása, 

mivel valamely fehérje expressziója, illetve az expresszió hiánya alapvetően befolyásolhatja a további 

terápiás lépéseket (úgynevezett „személyre szabott terápia”). Ilyen fehérje markerek lehetnek hormon 

receptorok, protoonkogének, tumorszupresszor gének fehérje termékei. 

infektológia: valamely kórokozó (baktérium, vírus) jelenlétének kimutatása 

Kutatás: sejtek identifikálása és izolálása 

Mind a klinikopathológiai gyakorlatban, mind a kutatásban gyakran előfordul, hogy valamely szövet 

tipizálására, a szövet eredetének meghatározására van szükség. Ennek kimutatására használják a szöveti 

determinánsok, azaz szövetmarkerek identifikálását. Immunhisztokémiával leggyakrabban hámszöveti 

markerek, citokeratinok, kötőszöveti markerek, melanoma markerek, illetve limfóma markerek kimutatását 
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végzik. A korábban említett hormonok, illetve hormon receptorok immunhisztokémiai jellemzése is a 

szövettipizálás része lehet. 

Az immunhisztokémia alkalmazási területei a neuropathológiában: 

speciális fertőző ágensek 

baktériumok, spirohéták, gombák, paraziták és vírusok identifikálása 

neurodegeneratív betegségek 

a korrekt diagnózis és a pathogenezis megértésében egyaránt fontos (számos neurológiai betegség diagnózisa 

a szövettani vizsgálat eredményén múlik) 

központi idegrendszeri tumorok diagnózisa 

a legújabb trendek a neurodegeneratív betegségekben előforduló neurotoxikus faktorok, illetve a malignus 

folyamatokban található onkogenikus mutációk kimutatását célozzák meg 

1.2.2. 2.2. Immunhisztokémia módszertan 

Az immunhisztokémia reakció jól meghatározott sorrendben elvégzett lépésekből áll. Immunhisztokémiai 

vizsgálat számos módon kivitelezhető, de az alábbi lépések minden reakcióban jelen vannak: 

fixálás 

szövet alkalmassá tétele az immunhisztokémiai reakcióra (pl. metszés, a kívánt módszertől függően fagyasztás, 

illetve paraffinba ágyazás stb.) 

antigén feltárás 

nem specifikus kötőhelyek blokkolása 

antigén-antitest kötés létrehozása az elsődleges antitest használatával 

az antigén-antitest reakció detektálása 

amennyiben több antigén kimutatása szükséges: kettős jelölés alkalmazása 

magfestés 

1.2.2.1. 2.2.1. Fixálás 

A fixálás az értékelhető immunhisztokémiai vizsgálat alapja. Rossz fixálás esetén könnyen kaphatunk álpozitív 

eredményt, illetve fordítva, a keresett antigén elveszhet. A szövetek fixálása azt a célt szolgálja, hogy a 

molekulákat eredeti állapotukhoz leginkább hasonló formában rögzítse. Ehhez az autolitikus folyamatokat a 

fixáló módszernek le kell állítania, illetve a szöveteket alkotó molekulákat szilárd helyhez kell rögzítenie. A 

fixálás segítheti a szövetfeldolgozás lépéseit is, pl. a metszéshez a szövet megfelelő konzisztenciáját biztosítja (a 

formaldehid alapú fixálóval megfelelően perfundált rágcsáló agyat a radírgumi állagához szokták hasonlítani). 

Az ideális fixáló módszert a minta (humán biopszia, kísérleti állat agya), a keresett antigén természete (pl. 

intranukleáris vagy citoplazmatikus), az elsődleges antitest (bizonyos antitestek csak speciális fixálószer 

használatával működnek, más antitestek csak igen jó minőségű, perfúziós fixálás esetén tehetőek láthatóvá), 

illetve nem utolsó sorban a laboratórium technikai felszereltsége határozza meg.Alapvetően két fixálási 

technikát különítenek el, a fizikai (fagyasztás) és a kémiai (fixáló oldat alkalmazása) fixálást. A fagyasztás a 

fixálás gyors módja, s az agy biokémiai vizsgálatára a megfelelő módszer, de nehézkesebb a mintát kezelni 

(fagyasztva kell lennie a metszésig), s vér marad az erekben, kapillárisokban, ami erős álpozitív jelet adhat a 

peroxidáz reakciónál, illetve kifejezett autofluoreszcencia megjelenését vonhatja maga után. Megjegyzendő, 

hogy az erekben maradt vér nem teszi értékelhetetlenné az immunhisztokémiai reakciót, adott esetben szöveti 

endogén kontrollnak is alkalmazható, pozitivitása jelzi a kromogén szubsztrát működését. A szövetek között 

lévő vér (pl. műtéti mintákban) az immunhisztokémiai reakció értékelését zavarhatja. A kizárólag fagyasztva 

fixált minta immunhisztokémiai reakcióra a legtöbb esetben nem alkalmas. Fagyasztott minták alkalmazása 

során a fagyasztás után gyakran kerül sor kémiai fixálásra is. A fagyasztás kiváló fixálási technika 
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enzimhisztokémiai reakciókhoz (pl. glikogén foszforiláz, acetilkolin-észteráz), illetve a Nissl festéshez.A kémiai 

fixálás, azaz fixáló oldat alkalmazása hosszadalmasabb, illetve perfúzió esetén technikai jártasságot igényel, de 

a minta a fixálás után rugalmasá válik, könnyebb kezelni. Perfúzió esetén a vér eltávolításra kerül a szövetből. 

Immunhisztokémiai reakcióra a fixatív oldat használata az ideális eljárás. Szintén ez a technika szükséges 

paraffinba ágyazáshoz, illetve vibratómos metszéshez. Paraffinos blokkokból készített metszeteket valamilyen 

coating technikával kezelt tárgylemezre kell felvenni. Immunhisztokémiai reakcióhoz legalkalmasabb: szilán, 

zselatin, vagy poli-L-lizin (fontos az erős tapadás a tárgylemezen a speciális bevonat segítségével, mivel az 

antigénfeltárás során a metszetek leúszhatnak).Fiziko-kémiai tulajdonságaik alapján a fixáló oldatokat két 

csoportba sorolják. A formalin illetve glutáraldehid alapú fixálók az úgynevezett keresztkötő tartósítók közé 

tartoznak. Az aceton, illetve a metanol az úgynevezett koaguláló fixálók közé tartozik.Két fő fixálási metódust 

különítünk el. Az immerziós fixálás esetén a mintát az adott fixáló oldatba merítjük. Ez a módszer csak 

kisméretű szövetminták esetén (pl. biopsziás anyagok) használható, mivel a fixálónak képesnek kell lennie a 

minta minden régiójába eldiffundálnia. A perfúziós fixálás esetén a fixáló oldatot a szisztémás keringésbe 

juttatjuk. A perfúzió során a vér kimosódik az erekből, s a fixáló a kapillárisokból a környező szövetekbe 

diffundál. Állatkísérletekben az agy fixálásához és immunhisztokémiai reakció alkalmazásához a perfúzió a 

megfelelő módszer, az immerziós fixálás nem biztosítja azt, hogy a fixáló az agy minden területére eljusson. A 

perfúzió történhet perfúziós pumpával, mely a fixáló állandó nyomású áramlását biztosítja, illetve a gravitációt 

kihasználva, ekkor infúziós szerelékkel lehet a perfúziós nyomást szabályozni. Mivel a kutatásban, 

állatkísérletekben alkalmazott immunhisztokémiai reakció kivitelezéséhez gyakran szükséges a perfúziós 

fixálás, röviden ismertetésre kerül annak menete. A leírás egerekre vonatkozik. 

Opcionálisan az egerek előkezelhetőek alacsony molekulasúlyú heparinnal (LMWH). Ez a lépés akkor fontos, 

ha nagyon alapos és gyors fixálás szükséges. Ezzel a lépéssel elkerülhető a fixáló bejuttatása előtti PBS 

átmosás, a perfúziót azonnal a fixálóval lehet kezdeni. 

Az egerek altatása intraperitoneálisan adott ketamine/xylazin vagy diazepam/ketamine injekcióval. 

Az egereket a munkaasztalhoz rögzítik, mellkasukat megnyitják, s egy tűt (gyakorlatban zöld színű „pillangótű” 

ideális) a szív bal kamrájába vezetik. A bal kamra a szívcsúcsnál található, könnyen felismerhető élénkebb 

színéről, lévén oxigénben dús vért szállít. Amennyiben sikerült a bal kamrát eltalálni, a jobb pitvar tágulni 

kezd, ekkor a jobb pitvart felvágják. 

Amennyiben az egerek nem kaptak véralvadásgátló előkezelést, a perfúzió fiziológiás sóoldat, vagy PBS 

áramoltatásával kezdődjön addig, míg a jobb pitvarból víztiszta folyadék nem ürül. 

Ezután a tűn keresztül a bal kamrán át a nagyvérkörbe juttatjuk a fixálót. Ez - amennyiben immunhisztokémiai 

feldolgozás a cél – leggyakrabban 4%-os paraformaldehid, vagy paraformaldehid és pikrinsav (Zámbóni) 

keveréke. 

A perfúzió befejeztével javasolt egy napot várni az agy, illetve a gerincvelő kivágásával, mert a fixálás után 

közvetlenül kivágott agy könnyebben sérül, illetve melléktermékek képződhetnek az agy macerációja közben. 

A minták a 24 órás posztfixálás után a fixáló és PBS 1/4-3/4 arányú keverékében tárolhatók. 

Paraffinos vagy vibratómos metszés esetén egyéb előkészítés nem szükséges. Kriosztát használata esetén a 

mintát javasolt felszálló koncentrációjú szukróz oldatba (10%-15%) meríteni addig, amíg a minta el nem 

süllyed. Ezután a minta egy éjszakára 20%-os szukróz oldatba kerül. Ezzel megelőzhető a fagyasztás során a 

minta eltörése. 

9.2. ábra - 2. ábra: Az intrakardiális perfúziórészleteket lásd a szövegben 
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Az ideális metszési módszert a vizsgálni kívánt antigén sajátsága, illetve az elsődleges antitest határozza meg. 

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb antitest perfúzióval fixált, majd fagyasztva metszett mintákon 

sikeresebben működik, illetve a paraffinba ágyazott metszetek esetén az autofluoreszcencia magas lehet. 

1.2.2.2. 2.2.2. Antigén feltárás 

Amint a korábbiakban említésre került, az immunhisztokémiai reakció alkalmazásához szükséges az eredetihez 

leginkább hasonló szöveti környezet megőrzése különböző fixálási technikák alkalmazásával. A fixálás 

nemkívánatos hatása (különösen keresztkötő fixálók alkalmazása esetén), hogy a szöveti fehérjék eredeti 

konformációja irreverzibilisen megváltozik. A konformáció változás következtében az antigén-determinánsok 

hozzáférhetetlenné válhatnak az elsődleges antitest számára. Emiatt elengedhetetlen az epitópoknak az 

antitestek számára való hozzáférhetővé tétele, az úgynevezett antigénfeltárás. (Az antitestek a fehérjék speciális 

aminósav szekvenciáját ismerik fel. A fehérje azon szakaszát, melyet az antitest felismer epitópnak nevezik. 

Megemlítendő a paratóp fogalma, mely az epitóp szekvenciájához igen hasonló fehérjeszakaszt jelent, s az 

alkalmazott antitesttel keresztreakcióba léphet.) Az antigénfeltárás során döntően három, különböző 

hatásmechanizmusú módszert használnak. A hőkezeléssel történő antigén feltáráshoz (heat induced epitope 

retrieval, HIER) a gyakorlatban alkalmas vízfürdő, mikrohullámú sütő, illetve kukta is. Ezt a módszert 

alkalmazzák alacsony, illetve magas pH-n is. Gyakrabban használt pufferek a hőkezelés során: alacsony pH 

értékű feltáró oldathoz (pH~3,5) glicin-HCl puffer, neutrális közeli pH értékhez (pH~6-7) citrát puffer, míg 

magas pH értékű (pH~8-10) feltáró oldathoz Tris, vagy EDTA puffer. Az antigéneket hozzáférhetővé lehet tenni 

enzimatikus módszerekkel is (pl. kollagenáz, tripszin). Ezen reakciók testhőmérsékleten (37°C) működnek 

ideálisan. Elterjedt továbbá a denaturáló szerek (pl. SDS) használata. Az antigénfeltárást determinálja a használt 

antigénfeltáró oldat összetétele, vegyhatása, illetve az, hogy milyen hőmérsékleten használják. További 

meghatározója a feltáró oldat inkubációs ideje, illetve a melegítés módja. Mint a többi immunhisztokémiai 

módszer esetében sem, az antigénfeltárásnál sincs egyetlen választandó módszer. Elsősorban a kimutatni kívánt 

antigén, illetve az elsődleges antitest határozza meg a feltárás módszerét. Új antitest használata esetén szükség 

lehet a különböző feltárási technikák tesztelésére a jobb végeredmény érdekében. Amennyiben egy adott szövet 

esetén egy adott antitest használatára sikerült optimalizálni az antigénfeltárás módszerét, a következetes 

eredmény eléréséhez a feltárás körülményeit szigorúan be kell tartani. 

1.2.2.3. 2.2.3. Blokkolási lépések 
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Ahogyan az előbb említésre került, az immunhisztokémiai reakció során gyakran szükséges az epitópok 

hozzáférhetővé tétele az antitestek számára. Ugyanakkor az antitest aspecifikus, nem csak a kívánt epitóphoz 

történő kötődése is megakadályozandó. Az aspecifikus antigén kötődés megakadályozását a blokkolás szolgálja. 

A blokkolás többnyire külön lépésben történik, a mintát blokkoló oldattal (mely lehet bovin szérum albumin, 

tejfehérje, de lószérum is) az elsődleges antitest applikációja előtt előinkubálják. Az aspecifikus antitest kötődés 

további elkerülését szolgálja, hogy az elsődleges antitestet a blokkoló oldatban hígítják. A blokkolástól 

függetlenül szükséges az aspecifikus kötődés ellenőrzése. Erre a célra olyan kontroll minta alkalmazása szolgál, 

melynek immunhisztokémiai feldolgozása során az elsődleges ellenanyagot nem alkalmazzák. Szintén az 

esetleges aspecifikus jelölődés kimutatására szolgáló módszer lehet az elsődleges antitest előinkubálása olyan 

oldattal, mely azt a peptid szakaszt tartalmazza, mely ellen az elsődleges antitestet termeltették.A nem 

specifikus kötőhelyek mellett szükséges lehet endogén enzimek gátlására is, mivel bizonyos előhívó módszerek 

alkalmazásakor ezek álpozitív eredményt adhatnak. Ez a lépés szükséges a tormagyökér peroxidáz alkalmazása 

esetén, tekintettel arra, hogy (többek között) a vörösvértestekben található hemoglobinnak erőteljes 

pszeudoperoxidáz aktivitása van, de a myoglobin, a granulocytákban és a monocytákban jelen lévő cytochrome 

és a májban, illetve a vesében megtalálható katalázok is álpozitív eredményt adhatnak. Az endogén peroxidáz 

gátlása a nem specifikus kötőhelyek gátlása előtt történik. Az endogén peroxidáz gátlásához 0,5-3%-os hidrogén 

peroxidáz oldat alkalmazható. Számos szövet rendelkezik endogén alkalikus foszfatáz aktivitással, többek 

között a bélrendszer, a vesék, számos limfoid szövet és a placenta. Az endogén alkalikus foszfatáz aktivitás a 

fagyasztott metszetek esetén a legkifejezettebb, ekkor blokkolása elengedhetetlen. A legtöbb esetben az endogén 

alkalikus foszfatáz jól blokkolható amennyiben a kromogén szubsztrát oldat tartalmaz 5 mM levamisole-t. A 

bélrendszerben található alkalikus foszfatáz aktivitását a metszet gyenge savban történő átöblítése blokkolja. Ez 

a lépés az elsődleges antitest metszetre helyezése előtt alkalmazandó. A máj és a vese endogén biotin tartalma 

nagy. Ez erős háttérfestődést okozhat az avidin-biotin jelölőrendszer alkalmazása esetén. Az endogén biotin 

blokkolása nehéz, ezért nagy endogén biotin tartalmú szövetek használata esetén a polimer alapú 

jelölőrendszerek használata javasolt. 

1.2.2.4. 2.2.4. Az elsődleges antitest 

Amint a korábbiakban említésre került, az immunhisztokémiai technika alapja egy immunológiai reakció: a 

nagy specificitású antigén-antitest kötés, mely azon célt szolgálja, hogy valamely (többnyire fehérje természetű) 

antigént annak eredeti szöveti környezetében, in situ kimutassanak. Ebben a reakcióban az elsődleges, vagy ún. 

primér antitestnek kiemelkedő szerepe van. Az immunhisztokémiában alkalmazott antitestek az IgG osztályba 

tartoznak. Az IgG ellenanyagok sematikus képét az alábbi ábra tartalmazza. Általánosságban elmondható, hogy 

az IgG molekula két könnyű és két nehéz láncból épül fel, tartalmaz egy konstans, ún. Fc (fragment, 

crystallizable) régiót, illetve variábilis, Fab (fragment, antigen binding) régiót, mely az antitest kötésért felelős. 

Elsősorban a másodlagos antitesteknél gyakran használnak enzimatikus úton előállított ún. fragmens antitesteket 

(Fab, illetve Fab2), melyek kiválóak blokkolásra (Fab), illetve a bivalens fragment antitestek (Fab2) jobb szöveti 

penetrációt és antigén felismerést tesznek lehetővé. 

9.3. ábra - 3. ábra: Az IgG immunglobulin szerkezete, részleteket lásd a szövegben 
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Az elsődleges antitesteknek két csoportját különítik el: a poliklonális és a monoklonális antitesteket. A 

poliklonális antitestek előállítása során peptid antigénekkel ismételten állatokat immunizálnak (oltás útján), 

ezzel másodlagos immunválaszt, antitest termelést indukálnak. Az antitestek ezután az állat teljes vérszérumából 

izolálhatók. A módszer lényegéből adódik a poliklonális ellenanyagok előnye és hátránya is: a poliklonális 

ellenanyagok több epitópot ismernek fel, azonban kevésbé specifikusak, mint az antitestek másik csoportját 

képező monoklonális ellenanyagok. A monoklonális ellenanyagokat hibridóma technikával állítják elő. Az 

antigénnel az állatot immunizálják, majd az állat véréből az antitest termelő sejteket izolálják, myeloma 

sejtekkel fuzionálják, a kívánt ellenanyagot termelő B limfocitákat pedig tenyésztik. A monoklonális 

ellenanyagot a sejttenyészet felülúszójából nyerik ki. Mivel a monoklonális antitestek egyetlen sejt, illetve 

annak klónjai által termeltetnek, egyetlen epitópot ismernek fel. Ebből adódóan a poliklonális antitestekkel 

összehasonlítva nagyobb specificitást biztosítnak. További előnyük, hogy keresztreakciót is kevésbé adnak.Egy 

antitest a szenzitivitással és a specificitással jellemezhető. A szenzitivitás egy antitest esetén azt jelenti, hogy 

milyen érzékenységgel ismeri fel az antitest a jelen lévő antigéneket. A specificitás azt mutatja meg, hogy a 

keresett antigénen kívül, mennyire lép reakcióba az antitest más antigénekkel. Az antitestek fehérje természetű 

anyagok, így érzékenyek, könnyen károsodhatnak mind felhasználásuk, mind tárolásuk során. A tárolási 

körülmények helyes megválasztása a gyakran kifejezetten drága antitestek megóvásának elengedhetetlen 

feltétele. Általánosságokban elmondható, hogy az antitestek leírásában megadott tárolási feltételek követendőek. 

Mivel a fehérjék igen érzékenyek a fagyasztás-olvasztás ciklus ismétlődésére, ajánlott az antitesteket 

kézhezvétel után aliquotokban tárolni. Az antitestek érzékenysége a tárolási feltételekre vonatkozóan eltérő. 

Vannak kifejezetten érzékeny antitestek, ezeket szigorúan aliquotokban kell tárolni, döntően - 20°C-on, s csak 

egyszer szabad felhasználni őket. Vannak antitestek, melyek tömény, hígítatlan állapotban bovin szérum 

albumin (1%) és azid (0,1%) tartalmú TBS pufferben 4°C-on hosszú ideig, akár évekig tárolhatók stabilitásuk 

elvesztése nélkül. Bár a legtöbb elsődleges antitestet javasolt frissen hígítani, számos labor alkalmaz 

munkahígításokat. Így az eltarthatóság néhány hét körül van. Az antitestek, mint fehérjék stabilitását számos 

körülmény befolyásolja. Kiemelten fontos az extrém magas, illetve alacsony vegyértékű oldatok alkalmazásának 

elkerülése. A magas só koncentráció, a gyakori, nagy különbségű hőmérsékletingadozás (fagyasztás-olvasztás) 

szintén az antitest stabilitásának rovására mehet. Fluoreszcens ellenanyagok használhatóságát a fény ronthatja, a 

tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a megfelelően tárolt fluoreszcens ellenanyagok érzékenységét az 

immunreakció során azokat érő látható fény lényegében nem befolyásolja. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2030  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az elmúlt években az elsődleges antitestek száma rohamosan megnőtt. Egyre több antigénre, szintetizált 

oligopeptidre, egy-egy antigén számos epitópjára (pl. extra- vagy intracelluláris), foszforilált (aktív) enzimekre 

rendelkezünk antitesttel. Új antitest használata esetén javasolt az optimális immunhisztokémiai körülmények 

beállítása, az antitestet tesztelni kell. A tesztelés alatt érdemes figyelni arra, hogy egyszerre csak egy 

paraméteren változtassunk. Egyszerre egy paraméter változtatásával az alábbi kondíciókat érdemes vizsgálni: 

Fixációs eljárás 

Antigén feltárási technikák (pl. eltérő pH értékű feltáró pufferek) 

Eltérő blokkolási módszerek 

A primer antitest eltérő hígításai. Az optimális hígítás esetén a jel/zaj arány az ideális tartományban van. Minél 

töményebb a használt antitest, annál erősebb lehet a háttér, megnő az aspecifikus jelölés esélye. 

Fontos szempont az inkubációs idő beállítása. Erre szintén nincsen egységes szabály. Számos antitest létezik, 

melynek 40-60 perc inkubálás elégséges, de ha gyors eredményre van szükség (pl. intraoperatív szövettan 

esetén), akár tíz perc is elég lehet. Elsősorban a kutatólaboratóriumokban elterjedt gyakorlat, az elsődleges 

antitesttel egy óra inkubálás szobahőmérsékleten, ezután egyéjszakás inkubálás 4°C-on. Hosszabb inkubációs 

idő esetén nedves kamrát kell használni, hogy a metszetek ne száradjanak ki. Új antitest tesztelésekor, egy külön 

metszeten, de paralel, minden lépést egyformán csinálva érdemes egy a labor által ismert, jól bevált primer 

antitestet is használni. Ha az előhívásnál az ismert antitesttel kielégítő jelet detektálunk, de az új antitesttel nem 

(és az új antitest által felismert antigén a mintában biztosan jelen van), akkor a kondíciók nem megfelelőek az 

antitest működéséhez, illetve az antitest nem alkalmas az antigén kimutatására. 

1.2.2.5. 2.2.5. Az antigének kimutatása 

Az antigének immunhisztokémiai kimutatására két stratégiát alkalmaznak, a direkt és az indirekt 

immunhisztokémiát. A direkt módszerekben az elsődleges antitesthez van kötve a jelölő fluorokróm/enzim. Ez a 

módszer egyszerű és gyors (akár 20-40 perc alatt is eredményt ad). Egylépcsős, tehát kevesebb a hibalehetőség. 

Hátránya azonban, hogy alacsony az érzékenysége (a fluoreszcens anyaggal konjugált antitestek valamivel 

szenzitívebbek). Alkalmazására akkor van mód és lehetőség, ha nagy mennyiségben jelen lévő antigént kell 

gyorsan kimutatni. Elsősorban néhány rutin pathológiai vizsgálatokban (pl. immunglobulin lerakódások) és 

kórokozók kimutatásában (pl. Chlamydia trachomatis) van szerepe. A direkt immunhisztokémiai reakcióval 

szemben sokkal elterjedtebben használt módszer az indirekt immunhisztokémiai reakció. A rutin pathológiai 

eljárásokban az indirekt immunhisztokémiai reakciót leggyakrabban a később említésre kerülő polimer 

módszerrel alkalmazzák együtt. Az indirekt immunhisztokémiai módszer lényege két egymást követő antigén-

antitest reakció kivitelezése. Az első reakció során a keresett antigént reagáltatják az antigénre specifikus 

elsődleges antitesttel. Majd a második lépésben az elsődleges ellenanyag ellen termeltetett, úgynevezett 

másodlagos antitestet alkalmaznak. A másodlagos ellenanyag tartalmazza a detektáló rendszernek megfelelő 

konjugátumot, mely igénytől függően lehet biotin, fluoreszcens jelölő anyag, esetleg valamely enzim. Az 

indirekt immunhisztokémia többlépcsős, ezért körülményesebb módszer (kb. 1-6 óra), viszont érzékenysége 

jóval magasabb, mint a direkt módszeré, kis mennyiségű antigén kimutatására is alkalmas, viszont minden 

lépésnél nem kívánt interakciók léphetnek fel, s több a hibalehetőség is. Az alábbi ábra a direkt és indirekt 

immunhisztokémia elvi alapjait demonstrálja. 

9.4. ábra - 4. ábra: A direkt és az indirekt immunhiszokémia összehasonlítása, 

részleteket lásd a szövegben 
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Az elsődleges antitest kötődését láthatóvá kell tenni. Erre két módszer terjedt el. Az elsődleges (direkt 

immunhisztokémia) vagy másodlagos (indirekt immunhisztokémia) antitesthez vagy valamely enzimet 

kapcsolnak kémiai úton, vagy fluoreszcens festékkel konjugálják. Az enzim-konjugált módszer során utolsó 

lépésként az enzim szubsztrátját ráteszik a metszetre, melyet az antitesten lévő enzim hasít úgy, hogy közben 

színreakció keletkezik. A leggyakrabban használt enzimek és a rájuk jellemző színreakciók a következőek: 

torma peroxidátz (HRP) 

szubsztrát: diamino benzidin (DAB) 

szín: sötét barna 

szubsztrát: VIP 

szín: lila 

szubsztrát: 3-amino-9-etilkarbazol 

szín: vörös 

alkalikus foszfatáz (AP) 

szubsztrát: nitro blue tertazolium clorid (NBT) és 5-bromo-4-kloro-3-indolfoszfát keveréke 

szín: feketétől liláig 

Fast Red 

szín: vörös 

glükóz oxidáz 

szubsztrát: nitro blue tetrazolium chloride (NBT) 

szín: kéktől liláig 

β-galaktozidáz 

szubsztrát: 5-bromo-4-kloro-3-indoyl-β-D-galactopiranozid (BCIG or X-Gal) 

szín: kék 
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A fluoreszcens detektálás során az antitesthez kapcsolt fluorofórt gerjesztik megfelelő hullámhosszúságú 

fénnyel, s a fluorofór által emittált fényt detektálják. A leggyakrabban használt fluorofórok tulajdonságai itt 

találhatóak.Mind az enzimreakció utáni fénymikroszkópos detektálásnak, mind a fluoreszcens jelölésnek vannak 

előnyei és hátrányai. A fluoreszcens technika kevesebb lépésből áll, így gyorsabb és kevesebb a hibalehetőség, 

illetve szenzitivitása is jobb lehet. Azonban a fluoreszcens jel az idővel veszít intenzivitásából (bleaching). 

Kettős jelölésénél a fluoreszcens technika alkalmazása előnyösebb lehet. 

1.2.2.6. 2.2.6. Szignál amplifikáció 

Az elsődleges vagy másodlagos antitest jelölése nagy specificitású jelet ad, ám szenzitivitása nem mindig 

kielégítő, a jel erősítésre szorul. A szignál amplifikációs technikák közül az egyik legelterjedtebben alkalmazott, 

az avidin-biotin rendszer, mely a jel erősségét többszörösére növeli.Az avidin, s az ehhez hasonló, szintén 

gyakran használt streptavidin egy nagyméretű glükoprotein, mely magas affinitással kapcsolódik a biotinhoz. A 

biotint úgy lehet fehérjékhez kapcsolni (így antitestekhez is), hogy a fehérje nem veszít aktivitásából. Egy 

fehérjére több biotin molekula kapcsolható, így nyerik az úgynevezett biotinilált antitesteket. Mivel az 

antitesthez több biotin molekula van kötve, az több avidin molekulát képes kötni. Az avidinhez pedig különböző 

jelölőanyagokat (enzim, fluorofór) lehet kovalens módon kötni. Az avidin-biotin rendszerben tehát nem az 

elsődleges, vagy másodlagos antitest van jelölve, hanem az avidin, mely a biotinon keresztül kapcsolódik az 

antitesthez, ám egy antitesthez több, s nagyobb méretű avidin molekula (avidin-biotin complex) kötődhet, így a 

jel lényegesebben erősebbé válik. Az avidin-biotin módszer használatának hátránya, hogy metabolikusan aktív 

sejtekben álpozitivitást adhat, illetve a szövetekben (máj, vese, mellékvese, emlő, gasztointesztinális hám) 

természetesen előforduló, endogén biotin miatt a háttér gyakran erős. A korábban említett immunhisztokémiai 

technikákat foglalja össze az alábbi ábra. Forrás itt található. 

9.5. ábra - 5. ábra: Az avidin-biotin szignál amplifikációs rendszer 

 

Az avidin-biotin rendszerhez hasonló egy másik, polimer konjugátumot használó módszer, mely azonban anti-

nyúl és anti-egér IgG polimert használ peroxidáz enzimmel konjugáltan. E módszer előnye, hogy nem tartalmaz 

biotint, így a háttérfestődés gyengébb. 

Tyramide szignál amplifikációAz utóbbi évtizedekben egy újabb, a hagyományos technikáknál sokkal 

érzékenyebb módszer, a tyramide szignál amplifikációs módszer (TSA) került kidolgozásra. Ez lehetővé tette 

olyan antigének in situ jelenlétének kimutatását, mely a korábbi technikákkal nem volt lehetséges. Használata 

elsősorban a kutatásban terjedt el. Nemcsak immunhisztokémiához, de in situ hibridizációhoz, és elektron 

mikroszkópiához is alkalmazható. Mind a kromogén, mind a fluoreszcens vizualizációs technikákkal 

kivitelezhető. A tyramide amplifikációval a felhasznált antitestek mennyisége jelentősen csökkenthető, azok 

sokkal kisebb hígításban is alkalmazhatók. Azt is meg kell jegyezni, hogy ez nem feltétlenül jelent anyagi 

megtakarítást, mivel a TSA rendszer is elég drága. A tyramid amplifikáció kiválóan alkalmazható kettős 
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jelölések esetén az immunhisztokémiában, illetve a fluoreszcens in situ hibridizációban. A tyramide maga egy 

fenolos természetű amplifikáló reagens, melyet a torma-peroxidáz aktivál. Aktivációja után a felszíni 

elektronban dús gyökökhöz kovalensen kötődik (pl. a fehérjékben található tirozin maradványokhoz). Kis 

mennyiségű hidrogén-peroxid jelenléte mellett az immobilizált (fehérjéhez kötött) torma-peroxidáz átalakítja a 

szubsztrátként szolgáló, jelölt tyramide-ot egy rövid életű, extém módon reaktív intermedierré. Az aktivált 

szubsztrát molekulák ezután gyorsan reagálnak, s kovalensen kötődnek a közelben lévő fehérje elektronban 

gazdag régiójához. Az aktivált tyramide csak az őt aktiváló torma-peroxidázzal konjugált fehérjéhez kötődik. A 

jelölés gyorsan lezajlik, általában három-tíz percet vesz igénybe. A tyramide amplifikáció használható az összes 

standard fixálási és beágyazási technikával, s a biotin, a fluoreszcein, illetve a digoxigenin is kompatibilis vele. 

A tyramide amplifikáció használatának egyetlen feltétele, hogy az utolsó, tyramide-ot megelőző lépés előtt 

legyen a metszeten szabad HRP. Gyakorlatilag az összes, immunhisztokémiában alkalmazott reagens kapható 

HRP-vel konjugált formában is. Mivel a tyramide érzékenyen kötődik a HRP-hez, használata előtt az endogén 

peroxidáz gátlása fontos lehet. A tyramide szignál amplifikáció nagy előnye, hogy gyakorlatilag az összes 

használatban lévő amplifikációs technikánál érzékenyebben mutatja ki a keresett antigéneket. Emelett számos 

hátránnyal is bír. Igen érzékeny technika, használata rutint igényel. Minden új tyramide készítmény 

beszerzésekor tesztelni kell a megfelelő hígítást, illetve antitestenként is külön be kell állítani. A megbízható 

eredmény értékeléséhez az átlagosnál is gondosabb kontroll vizsgálatok szükségesek. Gyakorlati megfigyelés – 

melynek pontos oka nem ismert - , hogy ha az elsődleges antitestet, illetve a tyramide-ot túl nagy 

koncentrációban használjuk, akkor nemcsak a háttér festődése lesz igen erős, de a specifikus jelet is 

elveszíthetjük. 

1.2.2.7. 2.2.7. Kettős, illetve többes jelölés 

Mind a klinikai neuropathológiában, mind a kutatás során szükség lehet arra, hogy egy metszeten két antigén 

jelenlétét, akár esetleges kolokalizációját vizsgáljuk. A kettős vagy többes jelölés alapvetően nem tér el a 

fentebb ismertetett, egy antitest alkalmazásakor használt módszerektől, van azonban néhány általános 

megfontolás, melyet figyelembe kell venni ezen technika alkalmazásánál.Amennyiben lehetséges, olyan 

antigéneket kell választani, melyek a sejt eltérő struktúrájában vannak jelen (sejtmag, sejtmembrán, citoplazma). 

Ez azért megfontolandó, mert az első antitest megjelölése elfedheti a második antitest antigénjeit. Szintén 

általános szabály, hogy amennyiben lehetséges, eltérő állatfajban termeltetett antitesteket célszerű használni. 

Célszerű tesztelni, hogy a használt másodlagos antitestek nem adnak e keresztreakciót (számos kecskében 

termeltetett egér ellenes IgG1 nehéz lánc megjelöli a patkány IgG2a-t és IgG2b-t).Ritkábban bár, de detektáló 

rendszernek használhatunk enzimatikus előhívó módszereket, ilyenkor az utolsó detektálandó molekuláknak (pl. 

másodlagos antitest) eltérő enzim-konjugátumot kell tartalmazni, amennyiben lehet minél eltérőbb színekben 

(pl. torma-peroxidáz/alkalikus foszfatáz). Ezekben az esetekben célszerű az első jelölést teljesen külön 

végigcsinálni, ezután teljesen külön a második reakciót. Az első festési eljárás után a metszetek mikrohullámú 

sütőben a feltáró oldattal újra előkezelni (a DAB nem távolítódik el az antigénfeltárási technikák által). 

Fluoreszcens kettős jelölésnél – amely sokkal gyakrabban alkalmazott – lehetőség van az elsődleges, majd a 

másodlagos antitesteket egyszerre a metszetre helyezni. Mielőtt a kettős jelölést elkezdenénk, fontos a használt 

antitesteket külön-külön is letesztelni és kiválasztani a legalkalmasabb előkezelési módszereket. Ideális esetben 

a két antitest azonos módszert alkalmazva is működik. Ha nem, a metszeteket előbb mindkét módszerrel elő kell 

kezelni, s megjelölni külön-külön a használandó antitestekkel. Ha mindkét antitest működik a két előkezelési 

procedúra után, akkor lehet elkezdeni a kettős jelölést. Az előkezelésnél figyelni kell arra, hogy a metszeteket a 

másodlagos antitesttel megegyező IgG oldatban blokkoljuk (pl. ha az elsődleges antitestek egér és nyúl, akkor a 

másodlagos antitest lehet ló anti-egér és kecske anti-nyúl, tehát a blokkolóban ló és kecske szérumot kell 

használni). A másodlagos antitesteknél arra kell figyelni, hogy eltérő emissziós spektrumú fluoreszceinnel 

legyenek konjugálva (pl. Alexa488-zöld és Alexa 594-piros). A korábban részletezett tyramide amplifikációs 

módszer a gyakorlatban kiválóan alkalmazható kettős jelöléssel. Az első antitesttel végig kell csinálni a reakciót, 

s a jelölést előhívni tyramide-dal (pl. FITC-tyramide, mely zöld színreakciót ad), majd a metszeteket hőkezelni 

(pl. citrát pufferben, mikrohullámú sütőben), s a második antitesttel is végigcsinálni a reakciót, majd a végén 

előhívni az elsőtől eltérő emissziójú tyramide-ot alkalmazva (pl. Alexa 594-tyramide). Az eljárás során az 

elsődleges és másodlagos antitestek után tetszőleges detektáló rendszert lehet alkalmazni, csak arra kell figyelni, 

hogy a tyramide előtt mindig HRP-vel konjugált reagens kerüljön a metszetre. 

1.2.2.8. 2.2.8. Magfestés 

Fénymikroszkópia során gyakorlatilag bármelyik, jól bevált rutin festés alkalmazható (pl. hematoxilin, krezil 

ibilya, Kernechtrot). Arra oda kell figyelni, hogy a háttérfestés és az enzim reakció egymástól eltérő színű 

legyen. Az utóbbi években a fluoreszcens mikroszkópia területén a 4',6-diamidino-2-phenylindole, vagyis DAPI 

festés egyeduralkodóvá vált. A magfestésnek fontos szerepe van egy antigén nukleáris, perinukleáris, vagy 
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éppen citoplazmatikus lokalizációjának meghatározásában. Ezen túlmenően egy jól sikerült háttérfestés 

feldobhatja, míg egy rosszul kivitelezett elronthatja az immunhisztokémia értékelhetőségét. 

1.2.3. 2.3. Fluoreszcens és konfokális mikroszkópia 

Fluoreszcenciának nevezik azt a jelenséget, melynek során bizonyos vegyületeket (festékeket) nagyenergiájú 

(kis hullámhosszú) fénnyel megvilágítva más, annál alacsonyabb frekvenciájú fényt bocsátanak ki. Néhány 

mintának önmagában is van fluoreszcens tulajdonsága, az alkotó vegyületektől függően, ezt 

autofluoreszcenciának nevezik. Az autofluoreszcenciával gyakran találkozunk immunhisztokémiai metszetek 

értékelésénél. Ezt egyfelől a megfelelően megválasztott fixálással (perfúzió), és metszési technikával 

(fagyasztva metszés preferálandó), az endogén peroxidáz blokkolásával, a reagensek hígításának megfelelő 

beállításával lehet mérsékelni. Amennyiben az autofluoreszcencia az ideálisan beállított körülmények ellenére is 

zavaró, egy hagyományos festési eljárást, a Sudan black festést lehet alkalmazni. Ezt az egyszerű eljárást az 

immunhisztokémiai procedúra legvégén kell elvégezni. A metszetek puffer oldatból néhány percre a festék 

oldatába kell meríteni, majd a metszeteket átöblíteni és újra pufferbe helyezni. A pontos időt a jel/háttér arány 

határozza meg. Javasolt egy-egy teszt metszetet minden immunhisztokémia reakcióval végig vinni. Ezeken a 

megfelelő tyramide-hígítást, illetve a Sudan black festés idejét mindig az adott kísérlet körülményeihez lehet 

igazítani. A fluoreszcencia nagyon elterjedt a modern biológiai tudományokban, mivel érzékeny és segítségével 

kis molekulák jelenléte is kimutatható egy adott sejten, illetve szöveten. Immunhisztokémiai eljárásokhoz 

számtalan fluorofór létezik, s a legtöbb reagens elérhető fluoreszcens festékkel konjugálva. Mivel a 

fluoreszcencia során kibocsátott fény hullámhossza (színe) eltér a megvilágító fény hullámhosszától, a 

fluoreszcens mikroszkóppal alkotott képen általában csak a vizsgálni kívánt (megjelölt) rész látható. Ez a nagy 

specifikusság a fluoreszcens mikroszkópia széles elterjedéséhez vezetett a kutatásban. Különböző struktúrák 

különböző színű fluorofórokkal festhetők és ezeket párhuzamosan lehet vizsgálni, vagy külön-külön megfelelő 

hullámhosszú fényt, vagy fényszűrőt alkalmazva. Az alábbi ábra a fluoreszcens mikroszkópia egyszerűsített elvi 

működését demonstrálja. 

9.6. ábra - 6. ábra: A fluoreszcens mikroszkópia vázlatos működése 
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Konfokális mikroszkópia 

A konfokális mikroszkópia elvét az 1950-es években írták le. Kidolgozásának célja az volt, hogy a 

hagyományos, széles „látóterű” fluoreszcens mikroszkóp korlátait javítsák. A konvencionális mikroszkópia 

során az egész mintát egyenletesen megvilágítja a fényforrásból eredő fény. Az optikai mezőben a minta minden 

része egy időben gerjesztett, az így kapott fluoreszcencia pedig a mikroszkóp fotodetektor kamerája által 

detektálódik. Így a képbe kerül a viszonylag nagy kiterjedésű, nem fókuszban lévő háttér is. Ezzel ellentétben a 

konfokális mikroszkóp pontszerű megvilágítást használ, s a megfelelő síkú optikai szűrővel a detektor előtt 

kiszűri a fókuszon kívülről érkező jelet. Mivel csak az a fény detektálható, mely a fokális síkhoz nagyon közel 

keletkezett, a kép optikai felbontása sokkal jobb, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópé. Ugyanakkor a 

mintából származó összes fény egy része elveszik, ezért a jel intenzitása valamelyest csökken, így gyakran 

hosszú expozíciós időt kell használni. Mivel a mintának csak egyetlen pontja van megvilágítva, a két- és 

háromdimenziós képek készítéséhez a mintán történő szabályos pásztázásra van szükség. A konfokális 

mikroszkópia a vékony optikai „metszés” révén alkalmas a háromdimenziós képalkotásra, illetve felületek 

profiljának megalkotására. Szintén előnye a konfokális technikának, hogy egy adott képsíkban a kontrasztosan 

fluoreszcensen megjelenített célobjektumok denzitometriával analizálhatóak, digitális képanalízissel 

kvantitatívvá tehetőek. Egyértelmű hátránya azonban a konfokális mikroszkópiának, hogy a hosszú pásztázás a 
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fluoreszcens festéket gyorsan kifakítja (bleaching). Hasznos gyakorlatnak tűnik, hogy az elkészült 

immunhisztokémiai metszetet először hagyományos, széles látóterű fluoreszcens mikroszkóppal átnézik, azt a 

részt, melyet nagyobb érzékenységgel akarnak vizsgálni akár a fedőlemezen meg is jelölik, s a konfokális 

mikroszkóppal csak a kiemelten fontos részt vizsgálják. A konfokális mikroszkóp elvi működését az alábbi ábra 

szemlélteti. 

9.7. ábra - 7. ábra: A konfokális mikroszkópia vázlatos működése. A hagyományos, 

széles látószögű és a konfokális mikroszkóp képalkotását hasonlítja össze a következő 

ábra 

 

9.8. ábra - 8. ábra: A hagyományos és a konfokális mikroszkópia összehasonlítása 
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1.2.4. 2.4. A kontrollok szerepe az immunhisztokémiában 

Az immunhisztokémia a klinikai diagnosztika és a kutatás fontos módszere. Ahhoz azonban, hogy biztonsággal 

lehessen értékelni, az eredmény alapján véleményt mondani, fontos a megfelelő kontrollok használata, ezek 

nélkül az immunhisztokémiai reakció értékelhetetlen. A módszer elve egyszerű, ám a minta kivételétől az 

immunreakció értékeléséig sok reagenst és sok lépést tartalmaz, tehát a hibalehetőség nagy. A procedúra végén 

meg kell tudni válaszolni, hogy amennyiben egy metszetben nem detektálunk jelet, akkor a keresett antigén 

nincsen jelen, vagy hiba történt a folyamat során. Az ellenkezője is igaz, amennyiben jelet detektálunk, biztosan 

tudnunk kell, hogy nem aspecifikus jelölődésről van e szó. A pozitív kontroll a specifikus antitest kötődést 

igazolja. Pozitív kontrollként szolgálhat a metszeten belül egy várhatóan pozitív struktúra (endogén kontroll). Ez 

lenne az ideális pozitív kontroll. Amennyiben az adott minta miatt ez nem lehetséges, mert a keresett antigén a 

szövetben, sejtben nincsen jelen, akkor egy másik, párhuzamosan festett metszetben megtalálható pozitivitás 

szolgálhat pozitív kontrollként. Megjegyzendő, hogy – különösen paraffinba ágyazott minták esetén – a tárolás 

során az antigén kimutathatósága csökkenhet. A negatív kontroll célja az aspecifikus jelölődés kizárása. Ennek 

legegyszerűbb módszere az elsődleges antitest kihagyása, de alkalmazható az antigén kimerítés módszere is. 

1.2.5. 2.5. Gyakori hibák az immunhisztokémia során 

Az immunhisztokémia sok lépésből áll, így a hibalehetőség is magas. A mintavétel során előfordulhat, hogy a 

kivett szövet nem alkalmas a klinikus által feltett kérdés megválaszolására (pl. izombiopszia a súlyosan, 

kötőszövetesen átépült izomból történik). A minta nem megfelelő fixálása antigén károsodást okoz, a kimutatni 

kívánt antigén „elveszhet”, aspecifikus reakció jelenhet meg. Szintén hiba a túlfixálás, ekkor leggyakrabban az 

antigén kimutathatósága károsodik. Előfordul, hogy paraffinba ágyazásnál a víztelenítés nem megfelelő, mert az 

abszolút alkohol vízzel szennyezett, beágyazásnál a minta rossz orientációja, metszésnél a gyűrődés, szakadás 

okozhatja a vizsgálat értékelhetetlenségét. Fagyasztva metszésnél gondosan ügyelni kell a megfelelő 

krioprotekcióra. Az antigénfeltárás elégtelensége álnegatív eredményt adhat, míg más antigénfeltáró módszerek 

bizonyos antitestek esetén álpozitív eredményhez vezetnek. Az elsődleges antitest tárolására különös figyelmet 

kell fordítani, célszerű a gyártó által javasolt útmutatásokat betartani. Az antitest, illetve a reagensek megfelelő 

hígításáról már volt szó. Nem lehet eleget hangsúlyozni a tesztek fontosságát, melyek során érdemes extrém 

hígításokat is kipróbálni. Fontos az elődleges és a másodlagos antitest immunológiai kompantibilitása, többes 

jelölésnél az eltérő állatban termeltetett antitestek használata. A klinikopathológiai, diagnosztikai 

immunhisztokémiában, bizonyos esetekben az avidin-biotin rendszer kerülendő, helyette a polimer alapú 

jelölőrendszer alkalmazható. Bár nem technikai hiba, de gyakran előfordul, hogy az immunhisztokémiától 

kvantitatív kérdésekre várnak választ. Összehasonlításban mennyiségi kérdésekre morfometriai módszerek 

alkalmazásával kvantitatív válasz adható (pl. pozitív sejtek száma), de az immunhisztokémia alapvetően 

valamely antigén jelenlétét, környezetéhez való viszonyát, sejten belüli elhelyezkedését hivatott vizsgálni. 
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1.2.6. 2.6. Automatizálás 

Az utóbbi időben a neuropathológiai laborok alapfelszereltségéhez hozzátartoznak a rutin diagnosztika során 

alkalmazott automatizált immunhisztokémiai reakciókhoz szükséges berendezések. Az automatizálás számos 

szempontból racionalizálja az immunhisztokémia idő- és pénzigényes folyamatát, a reprodukálhatóságot pedig 

jelentősen javítja. Az automata készülékek egységes protokollt alkalmaznak, így az immunhisztokémiai reakció 

nem lesz optimális azon antitesteknél, melyek eltérő kísérleti körülményeket igényelnek. 

A fejezet végén, a 9. ábrán az immunhisztokémiai reakció egyik felhasználási területe kerül szemléltetésre (a 

szerző saját ábrája). 

9.9. ábra - 9. ábra: Az Ankrd26 expressziója a cirkumventrikuláris régiókban 

 

A fenti kép az immunhisztokémia egyik felhasználási lehetőségét mutatja. Az idegtudományi kísérlet célja az 

volt, hogy meghatározza egy, az agyban magasan expresszált fehérje, az Ankrd26 pontos agyi eloszlását. Ezen 

cél érdekében poliklonális antitest készült, majd fluoreszcens immunhisztokémia használatával határozták meg 

az Ankrd26 pontos intracerebralis lokalizációját. Amint a képen látszik, az Ankrd26 magasan expresszált a 

cirkumventrikularis régiókban, az eminencia medianaban a tanicitákban és az ependyma sejtjeiben (A), illetve a 

subcomissuralis szervben (B). Egér agy, FITC-tyramide szignál amplifikáció. 

1.2.7. Tesztkérdések 

Egyszeres választás 

Válassza ki a helyes választ! 

Mely betegség diagnosztikájának fontos eleme a bőr „punch” biopsziája? (D) 

krónikus inflammatórikus demyelinizációs polineuropathia 

diabeteses polyneuropathia 

Guillain-Barré szindróma 

vékony rost neuropathia 

Immunhisztokémiai reakcióval kimutatott szöveti antigén lehet: (D) 

fehérje 

glükoprotein 

lipoprotein 

mindegyik 
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Az epitóp: (A) 

az antitest által felismert specifikus aminósav szekvencia 

specifikus lipid molekula 

jellegzetes fehérje konformáció 

az antitest termelődés helye 

Az antitesteket az alábbi sejtek termelik: (B) 

T sejtek 

B sejtek 

makrofágok 

mindegyik 

Az immunhisztokémia alkalmazható: (D) 

neurodegeneratív betegségek diagnosztikája 

fertőző betegségek diagnosztikája 

onkológiai diagnosztika 

mindegyik 

Tegye helyes sorrendbe az alábbi immunhisztokémiai szöveti feldolgozási technikákat! (C, B, F, D, A, E) 

A - elsődleges antitest alkalmazása, B – metszés, C - fixálás, D - blokkolás, E – detektálás, F -antigén feltárás 

A tormagyökér-peroxidáz-DAB reakció az alábbi színt eredményezi: (D) 

vörös 

kék 

zöld 

barna 

A szignál amplifikációs módszerek közé tartozik: (D) 

avidin-biotin módszer 

polimer-konjugátum módszer 

tyramide szignál amplifikáció 

mindegyik 

A konfokális mikroszkóp lehetséges hátránya: (D) 

rosszabb felbontás 

kevésbé drága 

gyenge kontraszt 

a jel kifakítása 
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A negatív kontroll kivitelezésének lehetséges módja: (A) 

az elsődleges antitest kihagyása 

az elsődleges antitest magasabb koncentrációjú alkalmazása 

az elsődleges antitest alacsonyabb koncentrációjú alkalmazása 

antigén feltárás kihagyása 

Felhasznált irodalom 

Komoly Sámuel, Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia, egyetemi tankönyv, Medicina 

Könyvkiadó Zrt., 2010. (Tankönyv) 

Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium: Az Egészségügyi Minisztérium 

módszertani levele: Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 

(Módszertani levél) 

Omuro AM, Leite CC, Mokhtari K, Delattre JY. Pitfalls in the diagnosis of brain tumours. Lancet Neurol. 2006 

Nov;5(11):937-48. (Tudományos cikk) 

Jambhekar NA, Chaturvedi AC, Madur BP. Immunohistochemistry in surgical pathology practice: a current 

perspective of a simple, powerful, yet complex tool. Indian J Pathol Microbiol. 2008 Jan-Mar;51(1):2-

11. (Omuro AM, Leite CC, Mokhtari K, Delattre JY. Pitfalls in the diagnosis of brain tumours. Lancet 

Neurol. 2006 Nov;5(11):937-48. (Tudományos cikk) 

Introduction to tissue fixation, http://histologycourse.com/Tissue%20Fixation-Lecture%2012.pdf (Interneten 

elérhető előadás) 

Dr. Kökény Gábor: Az immunhisztokémia fejlődése és jövője, PhD kurzus előadás, 2010. 02. 20. (Interneten 

elérhető előadás) 

Dr. Krenács Tibor: Immunhisztokémia: előhívó rendszerek, problémák és megoldások (Interneten elérhető 

előadás) 

Immunhisztokémia, immuncitokémia, http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/hun/hunold/anyagok/2008-

2009/2.%20felev/gyak/Immunhisztokemia_HU.pdf (Interneten elérhető előadás) 

Immunológia gyakorlati alkalmazásai: immunizálás, immunhisztokémia 

http://www.ektf.hu/~emri/immunologia/immunohisztokemia-2012.pdf (Interneten elérhető előadás) 

Ujfalusy Zoltán: Fluoreszcencia, spektroszkópia http://biofizika.aok.pte.hu/tantargyak/files/szeminarium2/2010-

2011/szeminarium2_2010-2011_03.pdf (Interneten elérhető előadás) 

A fluoreszcens és a konfokális mikroszkópia részhez az alábbi honlap információi kerültek felhasználásra: 

http://bama.ua.edu/~hsmithso/class/bsc_656/websites/florescence.html 

A perfúziós fixálás ismertetéséhez a szerző által alkalmazott protokoll került felhasználásra. 

2. 9.b. Liquordiagnosztika. – Bors László [Szakmai 
lektor: Bencsik Krisztina] 

2.1. 1.Bevezetés 

A liquor cerebrospinalis (röviden: liquor) az agykamrákat kitöltő, és az agyat valamint a gerincvelőt körbevevő 

folyadék. Számos létfontosságú funkcióval rendelkezik, többek között a folyadék felhajtó erejével óvja az agyat 

és a gerincvelőt a fizikai károsodásoktól, valamint segíti a központi idegrendszeri metabolizmus egyensúlyának 

fenntartását. 
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A múlt század nagyobbik (koraibb) felében a liquor cerebrospinális vizsgálata volt az egyik legfontosabb és 

leggyakrabban alkalmazott neurodiagnosztikai módszer. A korszerű non-invazív képalkotó és neurofiziológiai 

technikák bevezetése után bár kétségtelenül háttérbe szorult, a liquor cerebrospinális vizsgálata mégis 

nélkülözhetetlen differenciáldiagnosztikai módszer maradt az idegrendszer gyulladásos betegségei, a meningitis, 

és encephalitis esetén, valamint változatlanul fontos szerepet kap egyes immun mediált gyulladásos kórképek, 

idegrendszert érintő malignus folyamatok, és a subarachnoidális vérzések diagnosztikájában is. 

A liquordiagnosztika részét képezi a liquornyomás mérése, a liquordinamikai tesztek, a liquorban található 

sejtek mikroszkópos elemzése, a glukóz, az összfehérje, az albumin, az immunglobulin meghatározása, továbbá 

fertőzés gyanúja esetén a liquor mikrobiológiai vizsgálata. 

A legbiztonságosabb és legáltalánosabban használt módszer a liquor cerebrospinális minta nyerésére a 

lumbálpunkció. Ha elvégzése nem lehetséges a gerinc anatómiai elváltozása vagy lokális gyulladás miatt, 

kivételes esetekben ciszterna punkció is végezhető, ha pedig elsősorban agykamrákat érintő folyamat merül fel, 

akkor végső soron agykamrai drainen keresztül is liquor mintához juthatunk. 

2.2. 2. A cerebrospinális folyadék anatómiája és élettana 

2.2.1. 2.1. Az agykamrák rendszere és a subarachnoideális tér 

A liquor cerebrospinális két egymással közlekedő teret tölt ki, az agykamrákat és a subarachnoideális teret. Az 

agykamrák egymással összeköttetésben állnak: a liquor az oldalkamrákból a harmadik agykamra felé vezetődik 

el (a két foramen Monroi-n keresztül), amely a negyedik agykamrával áll közvetlen kapcsolatban (az aqueductus 

cerebrin keresztül). A negyedik agykamra három apró nyílással közlekedik a subarachnoideális térrel (foramen 

Magendie et Luschka). 

A liquor cerebrospinális teljes térfogata felnőttben kb. 150 ml, amiből 30ml található az L1-es csigolya 

magasságától disztálisan elhelyezkedő subarachnoideális térben („lumbális durazsák”), ami a liquor 

mintavételének ideális helye is. 

2.2.2. 2.2. A cerebrospinális folyadék termelődése és felszívódása 

A liquor az agykamrákban található plexus choroideusok epiteliumán keresztüli filtráció, valamint aktív 

transzport útján képződik. Az agykamrákból a subarachnoideális térbe jutva a liquor az agytörzs menti bazális 

ciszternákon keresztül részben lefelé a gerincvelőt folyja körül, részben pedig felfelé az agy bázisán, majd annak 

konvexitásán keresztül a sinus saggitalis superiorig áramlik. Végül itt, a villus arachnoidealisokon keresztül 

szívódik fel. A villus arachnoideálisok a durális sinusokba türemkedve, nagyméretű hólyagcsákat képeznek, és 

azok mint egy egyirányú szelep, a subarachnoideális térből a vénás sinusokba pumpálják a liquort. 

2.2.3. 2.3. Az agy és a cerebrospinális folyadék gátrendszere 

Az idegsejtek megfelelő működéséhez speciális kémiai miliő szükséges. Még a plazma ionkoncetrációjának és 

sav-bázis egyensúlyának egyébként fiziológiás ingadozását sem képesek tolerálni. Ennek kiküszöbölése az 

agyat, a gerincvelőt, és a cerebrospinális folyadékot védő gátrendszereknek köszönhető. 

Az agyat és a cerebrospinális folyadékot egy három elemből felépülő gátrendszer szigeteli el a vértől, amely 

megakadályozza a víz, az ionok és egyéb anyagok gyors diffúzióját a vérből az agyba, illetve a liquorba. A vér-

agy gátat az agyi kapillárisok szorosan kapcsolt (tight junction) endothelsejtjei, bazálmembránja, valamint a 

kapillárisfalat szorosan fedő astrocita nyúlványok 5 rétege alkotja. Ez biztosítja, hogy a vérből közvetlenül az 

agyszövetbe ne legyen szabad anyag és sejt vándorlás. 

A vér-liquor gátat a pókhálóhártya és a plexus choroideusok epithel sejtjei képezik. (Kép001) Az arachnoidea és 

a plexus choroideus endothel sejtjei nincsenek szorosan összekapcsolva (gap junction), mint a vér-agy gát 

esetében, így itt korlátozott mértékben, de történhet passzív diffúzió a kapilláris falon keresztül. Ez a bonyolult 

gátrendszer egyrészt felelős a liquor cerebrospinális termelődéséért, a kémiai komponensek megfelelő szinten 

tartásáért, másrészt itt is akadályozni kell a hirtelen és nagymértékű anyagmozgást. 

A kémiai szubsztrátoknak a liquorból az agyba való szabad diffúzióját a pia mater bazálmembránja és az alatta 

fekvő astrociták által alkotott folytonos réteg gátolja, így alkotva a liquor-agy-gátat. 

9.10. ábra - 1. ábra: Vér-liquor barrier 
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2.2.4. 2.4. A cerebrospinális folyadék homeostasisa 

A központi idegrendszer gátrendszerei elválasztják az agyat és a gerincvelőt a szervezet más részeinek védelmét 

biztosító immunológiai mechanizmusoktól. Normális esetben, limfociták és immunglobulinok csak alacsony 

számban és koncentrációban találhatóak a liquor cerebrospinálisban, és szinte teljesen hiányoznak a gerincvelő-, 

és agyszövetből. 

Ezen kívül a vér-agy gát és a vér-liquor gát az agy és a liquor kémiai összetevőinek igen szűk határok között 

ingadozó, állandó szintjét tartják fenn. A zsíroldékony anyagok diffúzióval könnyen átjutnak a gátakon, úgy a 

liquorba mint az agyba. Vízoldékony anyagok átjutása viszont speciális transzport-mechanizmusokhoz kötött. A 

nátrium döntően a Na-K-ATPáz mediált transzport útján jut be a liquorba. A kálium, kalcium, magnézium és 

klorid bejutása, ugyancsak aktív transzporttal történik, így ezen anyagok liquorbeli koncentrációja 

nagymértékben független a szérumkoncentrációjuktól. Glukóz, aminosavak, aminok és hormonok majdnem 

kizárólag carrier-mediálta transzport útján kerülhetnek az agyba. A széndioxid mozgása diffúzióval történik, 

ugyanakkor a bikarbonát sokkal lassabban, carrier-mediálta mechanizmussal közlekedik. Ez elvileg 

veszélyeztetné liquor kényes savbázis egyensúlyát, de a széndioxid koncentrációra különösen érzékeny 

agytörzsi légzésközpont segítségével mégis meglehetősen állandóan képes tartani. 

2.3. 3. Lumbálpunkció 

2.3.1. 3.1. A lumbálpunkció indikációja 

Lumbálpunkció végzése a következő esetekben szükséges: 

2.3.1.1. 3.1.1. Központi idegrendszeri infekció gyanújakor 

Liquor sejtszám, fehérje, glukóz, mikrobiológiai tesztek nélkülözhetetlenek a gyors diagnoszikához. 

2.3.1.2. 3.1.2. Subarachnoideális vérzés gyanújakor, ha a koponya CT negatív 

Ha a liquorban nincs vér, és a tünetek több mint 2 órája fennállnak a lumbálpunkció előtt, akkor a 

subarachnoidális vérzés kizárható. Vérrel festenyezett liquor minta nyerése esetén végre kell hajtani a véres 
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liquorra vonatkozó differenciál diagnosztikai lépéseket. Ennek részleteit lásd a liquor cerebrospinális vizsgálata 

(4.2.1.2.) fejezetben. 

2.3.1.3. 3.1.3. Immun-mediálta központi vagy perifériás idegrendszeri betegségek gyanúja 
esetén 

Sclerosis multiplex, demyelinizációs polyneuropathiák, paraneopláziás eredetű encephalitisek, neuritisek esetén 

a fehérje vizsgálatoknak, és a lokális immunglobulin termelődés igazolásának differenciáldiagnosztikai 

jelentősége lehet. 

2.3.1.4. 3.1.4. Liquornyomás és liquordinamikai vizsgálat válik szükségessé 

A nyomás és keringési viszonyok tisztázása fontos lehet pseudotumor, liquorstop és hydrocephalus esetén. 

Részletek a liquornyomás 4.1.1. részben. 

2.3.1.5. 3.1.5. Karcinomás vagy limfómás meningitis bizonyításához 

Részletes, festett liquorcitológia szükséges. Gyakran ismételten is el kell végezni. 

Citokémiai, immuncitokémiai módszerek segíthetik a malignus sejtek tipizálását. 

2.3.1.6. 3.1.6. Intratekális therápia szükséges 

Leggyakrabban agyi, gerincvelő manifesztációval fenyegető haematológiai malignitásokban, és központi 

idegrendszeri leukémiában, limfómában. 

2.3.1.7. 3.1.7. Spinális érzéstelenítéskor 

Az anesztetikumot közvetlenül a spinális durazsákba injektálják. 

2.3.1.8. 3.1.8. A liquor cerebrospinális lecsapolása válik szükségessé 

Pszeudotumor cerebri, azaz jóindulatú intrakraniális nyomásfokozódás esetén átmeneti terápiaként jön szóba a 

lumbalpunkció során leengedett folyadék, amíg a termelődés csökkentését célzó gyógyszeres kezelés hatása 

beáll. Normál nyomású hydrocephalus esetén valószínűleg liquor felszívódási zavar áll fenn, ilyenkor nagyobb 

mennyiségű agyvíz leengedése egyrészt átmeneti terápiát nyújt (és diagnosztikus értékkel bír), másrészt shunt 

beültetését megelőzően prognosztizálhatja a tervezett műtét sikerét. Ha műtét nem lehetséges, ismételt 

lumbálpunkció adhat segítséget, a beteg mozgásképességét karban tartani, és javítani a mentális és vegetatív 

funkciókat. 

2.3.2. 3.2. A lumbálpunkció kontraindikációja 

A lumbálpunkciónak nincs abszolút ellenjavallata. Ugyanakkor egy indokolatlan lumbálpukció akár a beteg 

halálát vagy súlyos károsodását is okozhatja, ezért a beavatkozás csak a beteg klinikai állapotának alapos 

felmérése és a lumbálpunkció potenciális veszélyének gondos mérlegelése után végezhető el. 

Különös óvatosság indokolt a következő esetekben: 

2.3.2.1. 3.2.1. Gyulladás a lumbálpunkció tervezett helyén 

Ha a lumbális területen a bőr, vagy bőr alatti szövetekben körülírt gyulladás van, a lumbálpunkció a 

subarachnoideális tér fertőződését és meningitist okozhat. A probléma kiküszöbőlhető, ha a punkciót a gyulladás 

helyétől távolabb végezzük, vagy ha ciszternapunkciót választunk. 

2.3.2.2. 3.2.2. Súlyos thrombocitopénia vagy vérzékenység 

A véralvadási zavarok hajlamosíthatnak a tűszúrás következtében kialakuló vérzésre a lumbálpunkció helyén, és 

egy epidurális vagy subdurális vérömleny akár a caudát is komprimálhatja. Lumbálpunkció előtt a véralvadás 

legalább átmeneti rendezése szükséges: ha a thrombocitaszám 50000/ul alatti, akkor thrombocita transzfúzióval, 

illetve kumarinizált betegekben friss fagyasztott plazmával. Az alvadási rendszer helyreállítása után a 

lumbálpunkciót vékony tűvel (22-gauge) kell elvégezni. 

2.3.2.3. 3.2.3. Agyi térfoglaló folyamatok 
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Agydaganatok, intracraniális hematómák, vagy tályogok tentoriális vagy foraminális herniációt okozhatnak a 

lumbálpunkció elvégzése után. Féloldali neurológiai tünetekkel rendelkező, vagy tudatzavart betegeket a 

lumbálpunkció előtt CT, vagy MR vizsgálatra kell először utalni, hogy az esetleges középvonali eltolódást, vagy 

térfoglaló folyamatokat (különösen ha a hátsó koponyagödörben van), ki lehessen zárni. 

2.3.2.4. 3.2.4. Pangásos papilla 

A fundusok vizsgálata mindig meg kell, hogy előzze a lumbálpunkciót. Ha a szemfenéken papillaödéma látható 

(Kép002), ciszterna punkció semmiképpen sem végezhető, és a lumbálpunkció is csak akkor, ha arra 

elengedhetetlenül szükség van (gennyes meningitis, pseudotumor). Ilyen betegeknél a legvékonyabb (22-es 

méretű) tűt kell használni, majd szoros megfigyelés szükséges a beavatkozás utáni órákban, főleg az esetlegesen 

kialakuló beékelődési tünetekre koncentrálva. Ha a neurológiai vagy a tudatállapot rosszabbodik, steroid, 

mannitol és hyperventilláció alkalmazása jön szóba, valamint idegsebészeti konzultáció kérése. 

9.11. ábra - 2. ábra: Pangásos papilla 

 

2.3.3. 3.3. A lumbálpunkció szövődményei 

2.3.3.1. 3.3.1. Postpunkciós fejfájás 

A fejfájás kialakulásának mechanizmusa nagy valószínűséggel a punkció helyén ejtett duranyíláson való 

folyamatos liquor szivárgás lehet, ami miatt az intracraniális nyomás csökken, a liquor cerebrospinálisnak az 

agy súlyát, mozgását enyhítő felhajtó ereje csökken, így az agyhártyák, agyidegek vongálódása megnő. 

A betegek 20-30%-ában alakul ki fejfájás. Többnyire a lumbálpunkció utáni első 3 napon jelentkezik, 3-7 napig 

tart, ritkán akár hetekig is fennmaradhat. Jellegzetes hogy függőleges testhelyzetben, álláskor, üléskor 

rosszabbodik, lefekvéskor enyhül, illetve oldódik. 

A postpunkciós fejfájás kialakulásának esélyét nem befolyásolja, ha a punkció után egy óránál tovább fektetjük 

a beteget, ugyanakkor előfordulási valószínűsége csökkenthető vékony tű használatával. Segíthet az is, ha 

beszúráskor a tű ferde élét, ami úgy viselkedik, mint egy éles kés, a dura rostlefutásával párhuzamosan vezetjük, 

mert így a rostok csak szétválnak egymástól, de nem szakadnak (vágódnak) el. 

Ha a postpunkciós fejfájás mégis kialakul, a megfelelő kezelés az ágynyugalom, sok folyadék bevitele 

(hányinger esetén akár intravénás infúzióban is), és szükség szerint fájdalomcsillapítók adása. Ritkán szorul 

beteg a „saját vér tapasz” módszer alkalmazására; elhúzódó és a szokásos kezelésre sem reagáló postpunkciós 

fejfájás esetén, a betegtől levett vénás vérből néhány millilitert injektálunk a lumbálpunkció helyére, az 

epidurális tér közelébe, amitől a liquorcsorgás megállítását reméljük. A kezelés fiziológiai mechanizmusát illető 

bizonytalanságok ellenére a beavatkozás meglepően hatásosnak szokott bizonyulni. 

2.3.3.2. 3.3.2. Agyi beékelődés 

A lumbálpunkció a lumbális durazsákban lévő liquornyomás kisfokú csökkenését eredményezi, amely 

normálisan hamar kiegyenlítődik a koponyaűri subarachnoideális tér nyomásával. Ez a folyamat az agyhártyák 

és az agyidegek enyhe vongálódását okozza, de nem vezet a koponyán és a gerincen belüli lényeges 
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tengelyirányú elmozduláshoz. Ugyanakkor, agyi térfoglaló folyamatok (daganat, ödéma, agyvérzés, agytályog, 

obstrukciós hydrocephalus) olyan nyomásgrádienst hoznak létre, mely az agy és az agytörzs caudális irányba 

történő elmozdulását okozza. Ezt a grádiens a lumbálpunció után fokozódhat, és tentoriális, vagy foraminális 

herniációt hozhat létre. Erre figyelmeztető tünetek közé tartozik a fokozódó fejfájás, a hányinger, góctünetek 

megjelenése, kérgi vakság, vagy súlyosbodása esetén a légzésritmus változása, a tudatállapot fokozódó zavara, 

és a vérnyomás fokozódása bradycardiával együtt. A beékelődés elkerüléséhez elengedhetetlen a beteg klinikai 

állapotának pontos felmérése, illetve a lumbálpunkció veszélyeinek és hasznának gondos mérlegelése. 

Ha a lumbálpunkció során a liquor nyomását váratlanul magasnak mérjük (azaz liquornyomás 20 vízcm-nél 

magasabb), csak a tervezett vizsgálatokhoz feltétlenül szükséges legkisebb mennyiségű liquort szabad levenni, 

és a következő órákban klinikai állapotát szorosan kell követni. Neurológiai állapotromlás esetén steroid és 

mannitol terápia indokolt, továbbá idegsebészeti konzultáció szükséges. 

2.3.4. 3.4. A lumbálpunkció menete 

2.3.4.1. 3.4.1. Előkészületek 

A beteget tájékoztatni kell a beavatkozásról, annak szükségességéről, esetleges veszélyeiről, majd írásbeli 

beleegyezését kérni. 

A lumbálpunkció célja, hogy a liquor cerebrospinális megfelelő mennyiségű mintájához jussunk a szükséges 

citológiai, mikrobiológiai/serológiai, immunológiai és kémiai vizsgálatokhoz, illetve hogy a liquor nyomását, és 

passzázsát ellenőrizzük. 

Mielőtt a beavatkozást elkezdenénk, fontos, hogy minden, a bőrfertőtlenítéshez és helyi érzéstelenítéshez 

szükséges eszköz elő legyen készítve, valamint kéznél legyen lumbáltű, manométer és megfelelő számú 

mintavételi cső. 

A vizsgálatot meg lehet ejteni a teljes sebészi izoláció, és sterilitás szabályainak szigorú betartásával, ahogy 

klasszikusan az anaestheziológusok végzik műtői körülmények között; ebben az esetben természetesen 

intézkedni kell komplett steril lumbálpunkciós szett, steril tálca, steril kesztyű, és műtős asszisztens biztosítása 

felöl. 

Neurológiai osztályos körülmények között, mintavételi célból, nem szükséges a fenti, extrém óvatosság. Nem-

steril védőkesztyűben, megfelelő bőrfertőtlenítés után, egyszer használatos lumbáltűvel elvégezhetjük a 

lumbálpunkciót a iatrogén fertőzés legkisebb veszélye nélkül. 

Ha a tervezett vizsgálatok párhuzamos liquor és szérum mintát is igényelnek, célszerű a vénás vérvételt a 

lumbálpunkció előtt közvetlenül megejteni. 

Megfelelő segítő személyzet (nővér, betegkísérő) segítségére feltétlenül szükség lesz. 

2.3.4.2. 3.4.2. Pozícionálás 

A helyes testhelyzet elengedhetetlen a lumbálpunkció sikeréhez. 

A beteget magzatpózban, vízszintesen az oldalára fektetjük, hogy a háta derékszöget zárjon be az ággyal. Ha ez 

a testhelyzet nem lehetséges, kérjük meg a beteget, hogy ülve, kissé előrehajolva boruljon rá egy párnára. 

2.3.4.3. 3.4.3. A lumbálpunkció kivitelezése, lépésről lépésre 

2.3.4.3.1. 3.4.3.1. Bőrfertőtlenítés 

A háton a bőrt alkohollal megtisztítjuk, majd jódos oldattal nagy területen fertőtlenítjük. Ha sebészi izolációt 

nem végzünk, a tisztított és fertőtlenített bőrfelülethez, valamint a tűhöz nem szabad hozzáérni. 

2.3.4.3.2. 3.4.3.2. Helyi érzéstelenítés 

Ha a beteg szorong a vizsgálattól, kaphat enyhe anxiolytikumot, és ha kéri érzéstelenítést is. 2%-os Lidocainnal 

infiltrálhatjuk a bőrt, és a subcután szöveteket, és a processus spinosusok közötti területet. Természetesen ehhez 

nagy óvatosság szükséges, részben hogy ne érjen csontot az érzéstelenítő tű hegye, hiszen az így okozott 

fájdalomtól az egész érzéstelenítés értelmét veszti. Vigyázni kell arra is, nehogy a tű elérje az epidurális, vagy 
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subarachnoidális teret; az első esetben a gazdag vénás plexusok sérülése lokális vérzést okozhat, ami a 

lumbálpunkció alkalmával a liquor cerebrospinálist is bevérzi, a második esetben pedig akaratlan spinális 

anaesthesia történik, ami sem nem cél, se nem veszély nélküli. 

A helyi érzéstelenítés végzése tehát ne legyen rutinszerű. A lumbálpunkció gyakorlott kézzel való végzése nem 

jár nagyobb fájdalommal, mint maga az érzéstelenítés. Érdemes erről meggyőzni a beteget. 

2.3.4.3.3. 3.4.3.3. A tű hegyének beállítása 

Fordítsuk a tűt úgy, hogy az éle párhuzamos legyen a gerinc hosszanti tengelyével. 

A dura rostjai párhuzamosan futnak a gerinc tengelyével. Ha a tű éle párhuzamos helyzetben van a rostok 

lefutásával, azokat a tű csak széttolja, de nem vágja át. A lumbálpunkció utáni liquorcsorgás minimalizálható e 

módszer segítségével. 

2.3.4.3.4. 3.4.3.4. Behatolunk a tűvel a bőr alá 

A szúrás helyét még a bőrfertőtlenítés előtt kell kimérni, és jelölni, ami a két crista iliaca vonalában, a L.IV-V 

csigolyák közötti résben van. A szúrást a középvonalban hajtjuk végre. 

18 vagy 19 g-s tűt használjunk, vagy vékonyabbat (20-22 gauge) akkor, ha nem szükséges nyomásmérést 

végezni. 

2.3.4.3.5. 3.4.3.5. A behatolás szögének beállítása 

Hogy elkerüljük a processus spinosusban való fennakadást, a tűnek szigorúan párhuzamosnak kell lennie az ágy 

felszínével, a tű hegye pedig mutasson a beteg köldöke felé. Ha a tű könnyen halad előre, a subarachnoideális 

térbe való bejutáskor egy enyhe döccenés, vagy ugrás érezhető. A mandrin eltávolításával nézzük meg, 

megjelenik-e, illetve csepegni kezd-e a liquor. 

2.3.4.3.6. 3.4.3.6. A lumbáltű durazsákba történt bevezetése után 

Sikeres punkció után a tűből eltávolítjuk a mandrint, elvégezzük a rutin ágymelletti vizsgálatokat, majd 

vizsgálati csövekbe gyűjtjük a liquort. Soha ne szívjuk meg fecskendővel, az könnyen bevérezheti a liquort, és 

esetleg megsértheti a subarachnoideális térben szabadon lebegő cauda rostokat is. Hagyjuk csepegve távozni a 

szükséges mennyiséget, ami szokásosan nem több mint 4-5 milliliter. Ebbe beleértendő a manométerből távozó 

(1-2 milliliternyi) mennyiség is. Ha elakadna a csepegés, a tű óvatos, finom forgatásával, illetve a pozíciójának 

apró változtatásával tudunk segíteni. 

2.3.4.3.7. 3.4.3.7. Ha a lumbálpunkció nem sikerült 

Ha nem jutottunk be a subarachnoideális térbe, vagy ha út közben csontba ütköztünk, de már bejutottunk a 

processus spinosusok közé, a tű irányát innen már nem tudjuk megváltoztatni. Vissza kell húzni a tűt, egészen a 

bőr alá, így igazíthatunk az irányon. Ha több irányban is sikertelen a punkció, a szúrás megismételhető egy 

magasabb csigolyaközben, például az L.III-IV résben. Elvileg lejjebb is mehetünk, a lumbosacralis résbe, de itt 

nagyobb az esélye, hogy a korábbi próbálkozások miatt a liquor mintánk arteficiálisan véres lesz. 

Ha a lumbálpunkció elvégzése a magzatpózban nem lehetséges, próbáljuk meg ülő helyzetben (így általában 

könnyebben meghatározható a középvonal), majd a tű subarachnoideális térbe juttatása után fektessük vissza a 

beteget az oldalára. 

2.3.4.4. 3.4.4. A lumbálpunkció után 

Sikeres punkció után végezzük el a szükséges ágy melletti vizsgálatokat, és gyűjtsük össze a megfelelő 

mennyiségű liquormintát (ezek részletei a 4. pont alatt található). 

Ezután a lumbálpunkciót befejezhetjük, a tűt eltávolíthatjuk. Steril kötést helyezünk a szúrás helyére, ezt 1 napig 

ne távolítsuk el, és addig víz se érje. A beteget a lumbálpunkció után egy óráig vízszintesen fektetjük. Ha ennél 

hosszabb ideig rendelünk a betegnek szigorú fekvést, az nem csökkenti a postpunkciós fejfájás megjelenésének 

valószínűségét, viszont a betegben esetleg aggodalmat kelthetünk, és a várttal ellenkező hatást váltunk ki. 

A lumbálpunkció tényét pontosan dokumentálnunk kell a beteg kórlapján, illetve rögzítenünk kell a vizsgálat 

eredményeit is. 
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2.4. 4. A liquor cerebrospinális vizsgálata 

2.4.1. 4.1. Liquor vizsgálat a betegágynál 

A lumbálpunkció során, a betegágynál elvégzendő rutin vizsgálathoz tartozik a liquornyomás mérése valamint a 

liquor vizuális észlelése, a színét és átlátszóságát illetően. A nyomásmérés után a liquor cerebrospinálist 4 csőbe 

gyűjtjük, mindegyikbe 1 millilitert; az elsőt citológiai, a másodikat mikrobiológiai/serológiai, a harmadikat 

kémiai vizsgálatokra, glukóz, fehérje és immunglobulin meghatározásokra vesszük le. Egy negyedik csövet 

esetleges további vizsgálatokra érdemes félretenni, például ha egy váratlan mérési eredményt lenne szükséges 

ismételten ellenőrizni, vagy ha a lumbálpunkciót követően merülne fel valamilyen más, fontos vizsgálat 

szükségessége. A liquor glukóz és immunglobulinok meghatározásához, és értékeléséhez a szérum/plazma 

glukóz és immunglobulin szintjeinek ismerete is szükséges. Az ehhez szükséges vérvétel a lumbálpunkcióval 

együtt történjen, lehetőleg inkább előtte. 

2.4.1.1. 4.1.1. Liquornyomás mérése 

A liquorcerebrospinalis összefüggő folyadékteret képez, így fekvő emberben a koponyán belüli liquornyomás, 

és a lumbális durazsák liquornyomása egyenlő, vagyis a lumbalpunkció során mért nyomásérték egyben az 

intracraniális nyomást is megadja. 

A nyomásmérést a szúráshoz is alkalmazott magzatpózban végezzük, a mandrin eltávolítása után a lumbáltű 

végéhez illesztett manométerrel (L-alakú, kalibrált, steril üvegcső, Luer-tipusú összekötővel ellátva). A liquor a 

beteg hátával derékszögbe beállított üvegcsővet lassan, jól látható módon kezdi feltölteni. Az értéket –

centiméterben- akkor olvassuk le, ha a folyadékszint már nem emelkedik tovább. 

2.4.1.1.1. 4.1.1.1. A normális intracraniális nyomás 

Az intracraniális nyomás normál értéke 10-15 vízcm közötti. Az intracraniális nyomást nem befolyásolja 

érdemben a szisztémás vérnyomás, viszont érzékeny a vénás nyomás és a vér széndioxid szintjének változására. 

Hasűri nyomásfokozódáskor (például Valsalva-manőverkor, vagy ha a vizsgáló kezével megnyomja a beteg 

hasát) lelassul a vénás visszaáramlás, az így jelentkező hasi vénás nyomásemelkedés a gerincvelő körüli vénák 

pangása révén, a liquor nyomásának a növekedéséhez is vezet. A manométerben azonnal meg is emelkedik a 

folyadékszint. 

E jelenség megfigyelésével megbizonyosodhatunk arról, hogy a lumbáltű a megfelelő helyen van, de arról nem 

ad információt, hogy a liquor cerebospinális keringése, szabad áramlása normális, vagy nincs-e szó spinális 

blokkról. Spinális blokkot a gerinccsatorna térfoglaló folyamatai okozhatnak azzal, hogy a gerincvelő mentén a 

liquortereket összenyomja, így a szabad passzázs beszűkül, illetve megszűnik az intracraniális és lumbalis 

liquorterek között. A liquorkeringés ezen viszonyainak megítélésére rövid időre meg kell emelnünk az 

intracraniális nyomást. Ezt a kétoldali vena jugularis nyaki szakaszának komprimálásával (ujjainkkal leszorítjuk 

a nyaki vénákat) tehetjük meg, ugyanakkor a manométeren követni tudjuk a liquor szintjének –normális 

viszonyok esetén- prompt emelkedését. 

Izgatott, szorongó beteg gyakran hyperventillál, ilyen betegben az intrakraniális nyomás hamisan alacsony 

értékű lehet, a vér széndioxid szintjének csökkenése miatt. 

2.4.1.1.2. 4.1.1.2. Magas intracraniális nyomás 

A 15-20 vízcm-es liquornyomás gyanús, a 20 vízcm fölötti pedig mindenképpen kóros értéknek számít. Ha 

közvetlenül a lumbálpunkció után az alap liquornyomás értékét váratlanul magasnak találjuk, a liquordinamikai 

passzázs-vizsgálatot nem végezzük el. A lumbáltűt mindjárt eltávolítjuk, a nélkülözhetetlen 

liquorvizsgálatokhoz meg kell elégednünk a manométerben maradt liquorminta (kb. 1-2 ml) mennyiségével. A 

beteget a továbbiakban szoros megfigyelés alatt tartjuk, az esetleg kialakuló agyi/kisagyi 

(tentoriális/foraminális) beékelődés tüneteit figyelve. Ha a neurológiai állapotromlás következne be, mannitol és 

steroid terápia bevezetése indokolt, és idegsebészeti konzultáció szükséges. 

4.1.1.2.1. A magas intracraniális nyomás okai 

Magasabb liquornyomás gyakran mérhető bakteriális meningitis, meningoencephalitis, intracerebrális és 

subarachnoideális vérzés miatt végzett diagnosztikus lumbálpunkció során, (intracraniális térfoglaló 
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folyamatokban rikán kerül sor punkcióra), de előfordul szívelégtelenségben, és hipercapniával járó krónikus 

obstruktív tüdőbetegség esetén is. 

4.1.1.2.2. Pseudotumor cerebri (benignus intracraniális nyomásfokozódás) 

A pseudotumor olyan 20-40 vízcm-es nyomásértéket elérő intracraniális nyomásfokozódással járó betegség, 

mely papillaödémával társul, de a háttérben nincs térfoglaló folyamat, és a magasabb nyomáson kívül a liquor 

cerebrospinálist minden vonatkozásban normálisnak találjuk. Előfordulhat steroid kezelés megvonása után, 

terhességben, vagy hyperparathyreosisban, de az ok leggyakrabban ismeretlen marad. Negatív MR vizsgálat 

után, mely az intracraniális térfoglaló folyamatot és az agyi vénás thrombózist kizárta, a diagnózist 

lumbálpunkcióval állítjuk fel, amely igazolja a magas intracraniális nyomást. A terápia a liquortermelés 

csökkentését célozza meg, elhúzódó esetekben, vagy súlyosabb látászavarok esetén shunt-beültetés, vagy 

sebészi dekompresszió válhat szükségessé. 

2.4.1.2. 4.1.2. A liquor cerebrosinális megtekintése 

A normális liquor cerebrospinális teljesen átlátszó és színtelen, mint a víz. Patológiás körülmények között 

viszont zavarossá válhat, vagy elszíneződhet. 

2.4.1.2.1. 4.1.2.1. Zavarosság a liquorban 

A liquor cerebrospinális zavarosságát eredményezheti sejtek vagy baktériumok belépése a subarachnoideális 

térbe, vagy ha emelkedik a fehérjeszint. Zavarossá válhat már akár 200 fehérvérsejt, vagy 400 vörösvérsejt 

microliterenkénti megjelenésekor. 

2.4.1.2.2. 4.1.2.2. A liquor cererospinális elszíneződése 

4.1.2.2.1. Véres liquor 

Microliterenként több mint 1000 ép vörösvértest a liquort rózsaszínesre festi, 5000 vörösvértest fölött pedig már 

kifejezetten „véressé” válik. A liquorban észlelt vér származhat subarachnoideális vérzésből, illetve a központi 

idegrendszer olyan vérzéses betegségéből, amikor a vérömleny betör a subarachnoideális térbe. De véressé 

válhat a liquor arteficiálisan is, például „traumás” lumbálpunkció miatt. Traumásnak mondjuk a punkciót, ha a 

szúrás, vagy a vizsgálat közben vérerek is megsérülnek (leggyakrabban a peridurális vénás plexusok), és a 

liquormintába emiatt verül vér. 

Subarachnoideális vérzéskor a vörös szín egyforma lesz mindegyik mintavételi csőben, és a liquor nem alvad 

meg. Arteficiális vérzés esetén ezzel ellentétben, színkülönbség lehet az egymás után gyűjtött mintavételi 

csövek között, és egy idő után alvadék is jelentkezhet a csövekben. 

4.1.2.2.2. Xanthochrom liquor 

Ugyan a vörösvérsejtek élettartama a vérkeringésben 120 nap, de a liquor cerebrospinálisba kerülve gyors 

lízisük következik be. A kiszabadult vérfestékek egy mély, sárgás-barnás elszíneződést eredményeznek, melyet 

a minta centrifugálása után észlelhetünk, és xanthochromiának nevezünk, a liquor felülúszójának konyakszerű 

megjelenést kölcsönöz. 

Subarachnoideális vérzésben a xanthochromia kb. két órával a vörösvérsejtek liquorba lépése után már 

jelentkezik (vagyis a beteg lumbálpunkciójakor már jelen van), de nem látható abban a liquorcentrifugátumban, 

amely frissen kontaminálódott vérrel, például egy traumás lumbálpunkció során. A xanthochromia jelenléte, 

vagy hiánya tehát segíthet differenciálni a valódi és arteficiális vérzés között. 

Megjegyzendő azonban, hogy a xanthochromia megjelenhet a liquorban in vitro is, akár már 1 órával a 

lumbálpunkció után. Ez indokolja azt, hogy a liquor cerebrospinálist a mintavétel után mindjárt le kell 

centrifugálni, az utólagos vizsgálat már haszontalan. 

4.1.2.2.3. Sárga elszineződés a liquor cerebrospinálisban 

Kb. 12-24 órával a vérzés után a subarachnoideális térben megkezdődik a haemoglobin-bilirubin 

transzformáció, ami a véres liquor felülúszójának sötétsárgás xanthochromiáját fokozatosan világos, élénk sárga 

színűvé változtatja. Ez az elszíneződés hetekkel a vérzés után is még jelen lehet, ami korábbi vérzésre 
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engedhetne következtetni, de figyelemmel kell lenni arra, hogy extrém magas fehérjeszint is okozhat 

halványsárgás színt a liquorban, és lehet akár szisztémás hiperbilirubinaemia következménye is. 

2.4.2. 4.2. A liquor cerebrospinális laboratóriumi vizsgálata 

2.4.2.1. 4.2.1. Sejtszám 

A vizsgálati csőben hagyott liquorminta sejtszáma az idővel fokozatosan csökkenni kezd, mivel a sejtek a 

gravitáció folytán leülepednek, illetve hozzátapadnak a cső falához. Az ilyen sejtveszteség elkerülése miatt 

szükséges, hogy a lumbálpunkciót végző orvos a sejtszámot a lumbálpunkciót követő fél órán belül határozza 

meg. Az az ideális, ha az orvos személyesen, az osztályos „kislaborban”, mindjárt a punkció után elvégzi a 

sejtszámlálást. 

2.4.2.1.1. 4.2.1.1. Teljes sejtszám 

Az elektronikus sejtszámlálók pontatlanok 1000 sejt/mm3 alatti értéknél, így az orvosnak fénymikroszkóppal 

kell megszámlálni a liquorsejteket: 

Egy csepp natív liquorral feltöltjük a Fuchs-Rosenthal kamrát (liquor vizsgálatra alkalmas sejtszámláló kamra), 

és fénymikroszkóp alatt elvégezzük a sejtszámolást. 

Ha nem zsúfolt a látótér, a teljes kamrában számolunk, majd a kamra 3 microliteres össztérfogata miatt, a kapott 

sejtszámot egy 3-as osztásjellel rögzítjük (például így: a liquor teljes sejtszáma 45/3. - ez azt jelenti, hogy a 

teljes kamrában 45 sejtet találtunk). Ezres, vagy nagyobb sejtszám esetén a kamra 16x16-os kis négyzetekre 

való felosztását kihasználva, rész-számolás után kalkuláljuk ki a teljes kamrára vonatkozó teljes sejtszámot. 

Egészséges emberben, normálisan nem látunk a liquorban sem vörösvértesteket, sem polymorphonucleáris 

sejteket, és legfeljebb csak 5 mononukleáris sejtet egy microliterben (azaz a kamrában nem volt több mint 15 

sejt, vagyis a teljes sejtszám: 15/3, ez végül is az SI rendszerben használatos 5/microliter értéknek felel meg). 

Ha a fentiekben említetteket maghaladó sejtszámot látunk, a liquor sejtképét kórosnak tartjuk. Nagyon fontos, 

hogy különbséget tegyünk a fehérvérsejtek és vörösvértestek között. A sejtek különböző morfológiájuk alapján 

általában könnyen elkülöníthetők. Ha ez mégis nehézségekbe ütközne, segít, ha kevés ecetsavat adunk a 

liquorhoz: a vörösvérsejtek szétesnek, a fehérvérsejtek épek maradnak. 

2.4.2.1.2. 4.2.1.2. Vörösvértestek a liquor cerebrospinálisban 

A vörösvértestek jelenléte a liquorban lehet arteficiális, traumás lumbálpunkció eredménye, vagy utalhat 

subarachnoideális illetve a subarachnoideális térbe törő parenchimás vérzésre. Már említettük, hogy a 

kifejezetten véres, majd a gyűjtés során feltisztuló liquor arteficiális eredetet valószínűsít. Ha kisszámú 

vörösvérsejt van csak jelen, a sejtszámláló kamrában megszámoljuk a sejteket, majd az első vizsgálati cső 

sejtszámát összehasonlítjuk későbbi cső sejtszámával. Ahogy korábban szó volt róla, a xanthochromia 

megjelenése általában ellentmond a traumás lumbálpunkció lehetőségének, de észben tartandó, hogy a 

vörösvérsejtek in vitro lízise a traumásan nyert mintában ugyancsak okozhat xanthocromiát, ha a mintát a 

centrifugálás előtt 30 percnél tovább állni hagytuk. 

A vörösvértestek alaki elváltozásának vizsgálata (például a zsugorodott vörösvértest) sajnos nem bír határozott 

differenciáldiagnosztikai értékkel, mivel a valódi vérzéseken kívül, a traumás punkcióknál is előfordulhat, igaz, 

ez a pathológiás vérzéseknél sokkal kifejezettebb. 

A mikroszkópos vizsgálat megbízhatóbban segíthet az elkülönítésben, a vörösvértestek és a fehérvérsejtek 

egymáshoz való arányának figyelembe vételével. Akár subarachoideális, akár arteficiális a vérzés, a liquorminta 

a vörösvértestek mellett mindig fehérvérsejteket is tartalmazni fog. Arteficiális vérzés esetén a fehérvérsejtek és 

vörösvérsejtek számának aránya a liquormintában megegyezik a perifériás vérben mért aránnyal (kb. 500-700 

vörösvértestre jut 1 fehérvérsejt). Ezzel szemben a subarachnoideális vérzés pleiocitózist is okoz, ami a 

liquorban alacsonyabb vörösvértest/fehérvérsejt arányt fog mutatni, mint a perifériás vérben. 

Ha központi idegrendszeri gyulladás esetén traumás lumbálpunkció történik, a fentihez hasonló leletet kapunk, a 

pontos, gyulladás kiváltotta, valódi liquor fehérvérsejt szám meghatározás itt is lényeges. 

Véres liquor valódi fehérvérsejt számát a következő formulával adhatjuk meg: 
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A pleiocytosis okozta liquor fehérvérsejt szám = L-fvs – (V-fvs x L-vvt/V-vvt) 

A röviditések jelentése: 

L-fvs = össz fehérvérsejt szám a liquorban 

V-fvs = össz fehérvérsejt szám a vérben 

L-vvt = össz vörösvértest szám a liquorban 

V-vvt = össz vörösvértest szám a vérben 

2.4.2.1.3. 4.2.1.3. Fehérvérsejtek a liquor cerebrospinálisban 

Normálisan nem látunk polymorphonukleáris sejteket a liquorban, és microliterenként legfeljebb 5 

mononukleáris sejtet. A mononukleáris sejtek döntő része kis lymphocyta (könnyen felismerhető a 6-7 μm 

sejtátmérőről és a keskeny citoplazmájáról). 

Gyakran könnyebb különbséget tenni a polymorphonukleáris és mononukleáris sejtek között, ha a liquorhoz 

methylénkék festéket adunk (a sejtmagok jobban felismerhetők). Ha a liquorban található fehérvérsejtek 

pontosabb típusára, az úgy nevezett minőségi sejtképre vagyunk kíváncsiak, részletes citológiai vizsgálat 

(differential) szükséges. Ehhez a sejtek le kell ülepíteni tárgylemezre, például Sayk-rendszerű gyorsított 

szedimentációs technikát alkalmazva. A sejtcentrifugákkal ugyan gyorsabb, és egyszerűbb az ülepítés, de a 

sejtek jelentős hányada sérül, és nehezebben azonosítható. Elterjedt még a Millipore filter technika, ami 

megfelelő minőséget ad, de a költségek jóval magasabbak ahhoz, hogy rutinszerűen alkalmazzuk. 

Végső soron a liquorból a tárgylemezre vitt fehérvérsejteket May-Grünwald-Giemsa festés után, nagy 

nagyítással (400-1000x) vizsgálhatjuk. 

4.2.1.3.1. Pleiocytosis 

A liquor fehérvérsejtszám az 1000-10000/μl nagyságrendig is megemelkedik bakteriális meningitisekben, és a 

neutrophil granulocyták aránya jellemzően meghaladja a 80%-ot. (Kép003) 

A bakteriális meningitiseknek egy különleges megjelenése, az úgynevezett „elkent” meningitis, amikor a beteg a 

meningitis teljes kifejlődése előtt már kapott antibiotikus kezelést. Ilyenkor a tünetek enyhébbek, elkentebbek, 

és a liquor fehérvérsejt száma is alacsonyabb a megszokottnál, általában 100-as nagyságrendű. Ezekben a 

liquorokban is fontos találatnak számít, hogy a neutrophilek aránya magas marad. 

Serosus meningitisekben a sejtek döntő többsége lymphocyta, és a teljes fehérvérsejtszám is általában egy 

nagyságrenddel kisebb szokott lenni, mint a gennyes meningitisek esetén (100-1000/μl). (Kép004) 

A liquor plazmasejtek számának emelkedését láthatjuk mind infektív, mind immun-mediálta gyulladásokban, 

így nincs differenciál diagnosztikai értéke több, mint hogy gyulladásos folyamatot jelez. 

Parazitás fertőzésekben (például cysticercosisban, toxoplasmosisban) jelentős lehet az eosinophil sejtek 

megjelenése, még sincs egyértelmű pathognosztikus jelentősége, mert előfordulhat más eredetű gyulladásos 

kórképekben is. 

9.12. ábra - 3. ábra: Purulens meningitis liquorsejtképe 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2051  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.13. ábra - 4. ábra: Serosus meningitis liquorsejtképe 

 

2.4.2.2. 4.2.2. Kórokozók a liquorban 
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Ha a klinikai kép és a sejszámolás alapján akut bakteriális meningitisre, vagy TBC fertőzésre van gyanú, Gram 

festést és Ziehl-Nielsen gyorsfestést kell végrehajtanunk a liquor-centrifugátum üledékén. Ha gombás 

meningitis lehetősége merül fel, India ink készítménnyel azonosíthatjuk a cryptococcus fajokat. A módszer 

egyszerű, egy csepp liquort lefedünk fedőlemezzel, majd mellé cseppentünk egy csepp India-ink festéket, és 

hagyjuk, hogy befolyjon a fedőlemez alá; a gombasejtek felismerhetőek a folyadékok találkozási felületén. 

Ha a klinikai tünetek, és a liquor sejtképe alapján a központi idegrendszer fertőzéses gyulladása merül fel, a 

kórokozó azonosításához mikrobiológiai vizsgálatokat is szükségesek. Léteznek különböző technikákkal 

működő gyors tesztek az egyes baktériális antigének azonosítására (például Latex módszerrel). Ezek, ha a 

betegség klinikai megjelenésével, a liquor cerebrospinális sejtképével, vagy Gram festésével korrelálnak, 

hathatós segítséget jelentenek a korai, specifikus antimikróbás kezelés elindításához. Amennyiben ellentmondás 

adódna, például a sejtképpel, akkor csak az antigén azonosító gyors tesztekre hagyatkozva (figyelembe véve a 

gyakori kontaminációs eredetű „álpozitív” eredményeket) nem szabad diagnózist, és terápiát alapozni. 

Megint csak a betegség klinikai jellegzetességeitől függően kérhetünk baktérium, illetve gomba tenyésztést is a 

mikrobiológusoktól. Agytályog esetén érdemes anaerob tenyésztést rendelni. A fenti esetekben a liquor 

cerebrospinális tenyésztésével egy időben, a vérből is indokolt a mikrobiológiai vizsgálat kérése. 

A központi idegrendszer vírusfetőzéseiben a vírus tenyésztés általában nem indokolt, de Herpes Simplex, 

Herpes Zoster, Kullancs Encephalitis Vírus, és HIV fertőzés gyanúja esetén az antitest kimutatásra szerológiai, 

az antigén kimutatásra pedig polymeráz láncrakciót (PCR) használó teszteket kell végeztetni. 

Az idegrendszeri Lyme kór, és szifilisz igazolására is vannak megbízható szerológiai módszerek, tuberkulózis 

gyanúja esetén pedig a tenyésztés, és állatoltás mellett, a sokkal gyorsabb eredményt adó PCR-t is érdemes 

igénybe venni (bár utóbbi nem elég szenzitív). 

2.4.2.3. 4.2.3. Tumorsejtek a liquor cerebrospinálisban –meningitis carcinomatosa 

Az agyhártyák tumoros sejtekkel való infiltrációja a malignus daganatok kb. 5%-ában fordul elő. Ezt meningitis 

carcinomatosának nevezzük, és a liquor cerebrospinális vizsgálata során hasonló képet látunk, mint a krónikus 

meningitisekben, azaz viszonylag alacsony számú, döntően mononucleáris elemekből álló sejtkép mellett 

alacsony lesz a liquor glukóz, és magas a fehérje tartalma. A meningitis carcinomatosát nem ritkán még az 

elsődleges tumor klinikai megjelenése előtt diagnosztizáljuk, és legnagyobb valószínűséggel azoknál 

jelentkezik, akiknek tüdő- és emlőcarcinómájuk, vagy rosszindulatú melanómájuk van. 

A liquorban előforduló leggyakoribb malignus sejt típus az adenocarcinóma (Kép005). 

A definitív diagnózishoz nélkülözhetetlen, hogy megtaláljuk a daganatsejtet a liquorban. Ez azonban gyakran 

nem egyszerű; a később bizonyosan azonosított esetekben is, az első lumbálpunkció során nyert liquormintában 

a találati arány nem haladta meg az 50%-ot. Nem kérdéses, hogy ennek a diagnózisnak a felállítása rendkívül 

lényeges, mind a további kezelés, mind a prognózis szempontjából. A diagnózishoz vezető találati arány 

nagyban növelhető ismételten végzett lumbálpunciókkal, nagyobb mennyiségű minták vételével, és rendkívül 

gondosan végzett citológiai vizsgálattal. 

9.14. ábra - 5. ábra: Daganatsejt a liquorban (adenocc. mellrákból) 
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2.4.3. 4.3. A liquor cerebrospinális kémiai vizsgálata 

2.4.3.1. 4.3.1. A liquor glukóz vizsgálata 

A liquorban található glukóz nagyobbik része a vérből a plexus choroideus és az arahnoidea kapillárisain 

keresztül jut át facilitált traszport segítségével. Kisebbik része egyszerű diffúzióval kerül a liquor 

cerebrospinálisba. Tartósan stabil vércukor mellett a liquor glukóz koncentrációja a vér glukóz 

koncentrációjának körülbelül kétharmada (a liquor-vércukor hányados = 0.6). A liquor glukóz koncentrációja 

mindig a vér glukóz szintjével párhuzamosan változik, de a liquor glukóz változása lassú, az equilibrium elérése 

több mint 2 órát is igényelhet. Ezért a liquor-vércukor hányados meghatározásánál különösen fontos hogy a 

vérvétel a liquorvétellel egyidőben (lehetőleg közvetlenül a lumbálpunkció előtt) történjen. 

A liquor cerebrospinális glukóz (illetve a liquor-vércukor hányados) meghatározása neuroinfektív kórképekben 

nyújthat diagnosztikai segítséget. A központi idegrendszer gyulladásos betegségeiben károsodik a vér-liquor 

gátnál folyó glukóz transzport. A liquorcukor koncentráció további csökkenését okozza, hogy a 

subarachnoideális térbe került fehérvérsejtek, és mikrobák cukor felhasználási igénye nagy. Általában kórosnak 

ítéljük, ha a liquor-vércukor hányados 0.5 érték alá esik, és jelzésértékűnek tartjuk idegrendszeri fertőző 

betegség irányában. Alacsony hányadost mérhetünk például baktériumok, mycobaktériumok, gombák, vírusok 

okozta fertőzésekben, de akár sarcoidosisban, és carcinomás meningitisben is. 

Ennél fontosabb differenciál diagnosztikai értékkel bír, ha a cukorhányados 0.3-nál is kevesebb. Ilyen mértékű 

liquorcukor csökkenést csak bakteriális meningitisekben, tuberculosis, vagy gombák okozta 

agyhártyagyulladásokban figyelhetünk meg, és az antibiotikummal előkezelt „elkent” meningitises betegeknél is 

ilyen értéket kapunk. 

2.4.3.2. 4.3.2. A liquor fehérjék vizsgálata 

A központi idegrendszer barrier rendszerei megfelelő működése esetén a makromolekulák - így például a 

fehérjék- nem, vagy csak nagyon alacsony koncentrációban fordulnak elő a liquor cerebrospinálisban. A 

normális vér-agy gáton a szérumfehérjék nem lépnek át, a fehérjemolekulák a vér-liquor gáton, a plexus 

choroideusok kapilláris endotheljein keresztül, pinocytosis útján juthatnak át a liquorba. Vagyis a liquor 

fehérjekoncentrációja kiváló mutatója a vér-agy gát funkciójának. 

A liquor cerebrospinális összfehérje koncentrációja normális körülmények között átlagosan kb. 0.3 g/l, és nem 

haladja meg a 0.5 g/l-es értéket (egészséges újszülöttekben, csecsemőkben a még éretlen vér-agy, és vér-liquor 

gát miatt magasabb a fehérjeszint, ahogy időskorban a vér-agy gát struktúrális károsodásával szintén emelkedhet 

a protein koncentráció). 

Az összfehérje gyors szemikvantitatív megítélésére a telített fenol oldattal való precipitációs próbát használjuk 

(Pándy próba: a sötét hátterű óraüvegbe töltött fenolhoz 1 csepp liquort adunk, normálisnál magasabb fehérje 
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koncentráció esetén, a fehérje szint emelkedéssel párhuzamosan egyre erősebb kicsapódást észlelünk, míg 

normális fehérje szint esetén nincs precipitáció). 

Az összfehérje értéknél pontosabb képet ad a gátműködésről a szérum és liquor albumin koncentrációjának 

hányadosa (röviden: albumin hányados), melynek normál értéke 200 (használatban van a reciproka is, 0.005). 

Ennek egyrészt méréstechnikai okai vannak, másrészt az albumin molekula kizárólag a májban szintetizálódik, 

az agyban sem nem termelődik, sem nem folyik érdemi metabolizmusa, még kóros viszonyok között sem. 

Ezért az albumin kiváló viszonyítási molekula, mennyiségi változásait elemezve kiválóan használhatók például 

az immunglobulin molekulák koncentrációváltozásainak értelmezéséhez is. 

2.4.3.2.1. 4.3.2.1. Emelkedett liquor fehérjeszint 

A liquor cerebrospinális fehérje koncentrációja számos neurológiai betegségben emelkedhet. 

4.3.2.1.1. Fertőző gyulladásos kórképek 

Az akut gennyes meningitisekben, a krónikus meningitisekben szinte kivétel nélkül emelkedett fehérje szintet 

mérünk a liquorban. Ezzel szemben a központi idegrendszer vírusfertőzései általában normális, vagy csak 

enyhén emelkedett liquorfehérjével járnak. 2 g/l feletti fehérszint gyakorlatilag 99%-os biztonsággal kizárja a 

gyulladásos folyamat virális eredetét. 

4.3.2.1.2. Immun-mediálta gyulladások 

Immun-mediálta polyneuritisekben (Guillain-Barré, CIDP - LINK) jellegzetesnek tartjuk az összfehérje 

emelkedést, jóllehet legnagyobb valószínűséggel csak a betegség kezdete után 1 héttel válik szignifikánssá. 

Ezeket a kórfolyamatokat jellemzi még, hogy a fehéremelkedést nem kíséri pleiocytosis úgy, mint a 

meningitisekben, encephalitisekben (sejt-fehérje disszociáció). 

Sclerosis multiplexes (SM - LINK) betegekben mérhetünk néha kissé emelkedett fehérje értéket, de 1.0 g/l 

feletti érték inkább ellene szól az SM diagnózisának. 

4.3.2.1.3. Daganatos betegségek 

Az esetek többségében ma már nem tartozik a liquorvizsgálat az idegrendszeri daganatos betegségek 

diagnosztikájának fegyvertárába. Az ependymomák különösen magas fehérjekoncentrációval járnak, és emeli a 

fehérjeszintet az akusztikus neurinoma, és liquorkeringést akadályozó meningeoma is. 

A meningitis carcinomatosában is jellegzetes a fehérje koncentráció emelkedése (emlékeztetőül: lymphocytás 

pleiocytosissal, és alacsony glukóz hányadossal együtt az erre gyanús beteg liquorában különös figyelemmel 

kell keresni a daganat sejteket) 

Gerincvelői daganatoknál is emelkedik a liquorfehérje, spinális stop esetén ez extrém magas értéket is elérhet 

(Froin szindróma: a kihűlő liquorminta, a magas fehérje tartalma miatt „megalvad”). 

4.3.2.1.4. Diabetes mellitus 

Diabeteses betegek liquorában gyakran mérünk akár 1 g/l-ig emelkedő fehérje szintet, ami még magasabb is 

lehet, ha diabeteses neuropathiája is van a betegnek. 

Megjegyzésre érdemes, hogy ha nem idős embernél, és más idegrendszeri betegséggel sem magyarázható 

esetben észlelünk váratlanul magas liquorfehérje szintet, akkor feltétlenül gondolnunk kell nem diagnosztizált 

cukorbetegségre. 

2.4.3.2.2. 4.3.2.2. Immunglobulinok a liquor cerebrospinálisban 

Ahogy a fehérjékre általában igaz, úgy az immunglobulinokról is elmondhatjuk, hogy csak elhanyagolható 

mennyiségben jutnak be a liquortérbe. Például az immunglobulin G (IgG) szérumban és liquorban mért 

koncentrációjának az aránya 500:1, az IgM-é pedig 1000:1 feletti. 

Ha a liquorban mégis magasabb immunglobulin koncentrációt találunk, az három okból történhet. 

4.3.2.2.1. A vér-agy gát zavara miatt 
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Ha valamilyen okból károsodik az agyi kapilláris endothélja, akkor a nagyobb molekulák is könnyebben 

passzálják a gátat. Bármilyen, a liquor összfehérje emelkedéssel járó (a 4.3.2.1. fejezetben részletezett) 

kórfolyamat okozhatja. Mivel az immunglobulin emelkedéssel párhuzamosan ilyenkor az albumin szint is 

magasabb lesz, a két fehérje molekula mennyiségének arányba állításával tudjuk értelmezni a változás okát, 

vagyis a barrierzavart. 

4.3.2.2.2. A szérum immunglobulin koncentráció emelkedése miatt 

Ilyenkor a vér-agy gát ép, a szérum-liquor immunglobulin szint aránya nem változik, vagyis például 

kétszeresére emelkedett szérum IgG koncentráció kétszeres növekedéshez vezet a liquor IgG koncentrációban 

is. 

Ha tehát a magasabb liquor IgG szint mellett a szérum-liquor IgG arány állandó marad, idegrendszeri 

kórfolyamatról nem kell gondolkoznunk (szisztémás gyulladásról, vagy lymphoproliferativ betegségekről annál 

inkább). 

4.3.2.2.3. Lokális (intratekális) immunglobulin szintézis miatt 

Gyulladásos idegrendszeri betegségekben előfordul, hogy az agyszövetben plazma sejtes infiltráció történik. Az 

agy-liquortérbe (azaz az intratekális területre) került plazmasejtek immunglobulin termelése független lesz a 

szervezet más részeiben történő immunglobulin termeléstől, így az immunglobulinok liquorbeli koncentrációja 

úgy fog emelkedni, hogy ebben sem a vér-agy gát funkciója, sem a szérum immunglobulin koncentrációja nem 

működött közre. Ezt nevezzük intratekális immunglobulin szintézisnek, és jelentése annyi, hogy egy 

kórfolyamat kapcsán immunglobulint termelő plazmasejtek kerültek az agy-liquortérbe (leginkább tehát 

gyulladásos kórképekben észleljük). 

Az intratekális immunglobulin szintézist kvantitatív módon a liquor és szérum immunglobulin szinteknek, az 

albumin szintekkel való összevetésével lehet jellemezni. Az IgG-re vonatkoztatva ezt úgy nevezik, hogy IgG 

index (első leírójáról Link-indexnek is mondjuk). 

Az IgG index formulája: L-IgG/S-IgG x S-alb/L-alb, 

A röviditések jelentése: 

L-IgG: liquor IgG koncentrációja 

S-IgG: szérum IgG koncentrációja 

S-alb: szérum albumin koncentrációja 

L-alb: liquor albumin koncentrációja 

Az index normál értéke 0.5 körüli, 0.7 fölött tartjuk kórosnak. 

Leggyakoribb neurodiagnosztikai felhasználása az SM betegség azonosításában van, szenzitivitása azonban elég 

alacsony. SM diagnosztikájában ezért az IgG mennyiségi méréseken kívül az IgG minőségi képét is elemzik. 

Ha egy nagy felbontású fehérje elválasztó rendszerben a liquormintát elfuttatjuk, és az IgG-t specifikus 

antitesttel megjelöljük, akkor az SM-es betegek több mint 90%-ában a liquorban olyan IgG csíkokat látunk 

(oligoclonal band, röviden OCB, de egy régi elnevezése alapján leginkább oligoclonalis gammopathia, röviden 

OGP-ként használjuk), aminek megfelelőjét a párhuzamosan futott szérumban nem (Kép006). 

Az liquor IgG oligoclonális csikozata nem specifikus ugyan az SM-re, de a betegség klinikai megjelenésével, a 

képalkotó és elektrofiziológiai vizsgálatokkal kiegészítve hasznos információval szolgál az SM diagnosztikában. 

9.15. ábra - 6. ábra: Liquor oligoclonális gammopathia 
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2.5. 5. Jellegzetes eltérések a cerebrospinális folyadékban egyes 
neurológiai betegségekben 

Az alábbi táblázat röviden összefoglalja liquordiagnosztikai tesztek várható eredményeit főbb 

betegségcsoportokra bontva. (Kép007) 

9.16. ábra - 7. ábra: Jellegzetes eltérések a liquorban 

 

2.5.1. Tesztkérdések 

A: az 1. és 3. válasz igaz 

B: a 2. és 4. válasz igaz 

C: az 1.,2.,3 válasz igaz 

D: csak a 4. válasz igaz 

E: mind a négy válasz igaz 
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F: egyik válasz sem igaz 

A liquordiagnoszika nem nélkülözhető az alábbi esetekben 

Központi idegrendszeri fertőzés gyanúja 

Sclerosis multiplex gyanúja 

Subarachnoideális vérzés gyanúja merült fel, de negatív a koponya CT lelet 

A koponya CT agyi glióma gyanúját vetette fel 

Negatív koponya CT után sem szabad lumbálpunkciót végezni, ha a beteg 

Comatózus. 

Szemfenekén pangás látszik. 

Gennyes otitisének antibiotikus kezelése alatt vagy után láz és fejfájás jelentkezik 

Syncumarizált, és INR-je 2,8 

A vér-agy gáton passzív diffúzióval nem jut át 

az immunglobulin-M 

a glukóz 

a bicarbonát 

a széndioxid 

Liquorpassage vizsgálatakor megemelkedik a liquornyomás 

Valsalva manőverkor 

Hasprésre 

A véna jugulárisok megszorításakor 

Ha a beteg hyperventillálni kezd 

A postpunkciós fejfájásra igaz állítás 

Traumás punkciók után jelentkezik 

A punkció utáni 2-3 napos fektetéssel megelőzhető 

Éjszaka, és hajnalban a legrosszabb 

Steroid terápia nem segít a tüneteken 

Ha a lumbálpunkció során véres liquort nyerünk 

A betegnek vagy subarachnoideális (esetleg kamrába törő) vérzése van, vagy a punkció során arteficiálisan 

lett véres. 

A valódi és az arteficiális vérzés között csak mikroszkópos vizsgálattal lehet különbséget tenni. 

A liquor felülúszó vizsgálata csak akkor segít az elkülönítésben, ha mindjárt a punkció után történt a 

centrifugálás. 

A xanhochromia jelenléte egy liquormintában minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a vérzés NEM 

arteficiális volt 
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A betegnek élete legerősebb fejfájása van, de a koponya CT-n vérzés nem látszik 

A betegnél lumbálpukciót kell végezni, mert lehet, hogy subarachnoideális vérzése van 

A betegnél lumbálpunkciót kell végezni, és ha az is negatív, nincs subarachnoideális vérzése 

A betegnél lumbálpunkciót kell végezni, de ha véres liquort nyerünk az még nem bizonyítja a 

subarachnoideális vérzést 

Ilyen esetben a lumbálpunkció mellőzhető, helyette angiográfiát kell végezni. 

Lázas, fejfájós beteg liquorában 7200/3 granulocytás pleocytosist találunk, 2,2 g/l összefehérje mellett 

A betegnek valószínűleg virális meningoencephalitise van 

Ha a liquorcukor is alacsony, a fenti liquorlelet tbc-s meningitisre jellemző 

Jóindulatú intracraniális nyomásemelkedés velejárója is lehet 

A betegnek valószínűleg bakteriális, gennyes meningitise van 

Egy beteg liquorában 50/3 fehérvérsejtet számolunk, és az összfehérje 1,9 g/l 

Ez a lelet előfordulhat gombás, vagy tbc-s meningitisben, és meningeális carcinosisban is 

Ez sejt-fehérje disszociáció, és Guillain-Barré szindrómában is előforduló lelet 

Ha a liquorcukor is alacsony, akkor ilyen leletnél bakteriális eredetű („elkent”) meningitisre is gondolni kell 

Sclerosis multiplex akut exacerbációjában is észlelhető lelet 

Egy betegnél a klinikai tünetek, és az MR lelet alapján felmerült a sclerosis multiplex lehetősége is. Ha a 

liquorában oligoclonális IgG csíkokat (OGP) találunk, akkor 

Ez a liquorlelet a felmerült sclerosis multiplex diagnózisát támogatja 

Ez a lelet diagnózist nem biztosít, csupán azt jelenti, hogy a beteg liquor IgG koncetrációja nagyon magas 

Ha a szérumban is ugyanez az OGP látható, akkor elsősorban nem sclerosis multiplexre, hanem valamilyen 

szisztémás gyulladásos kórfolyamat idegrendszeri manifesztációjára kell gondolni 

Ezzel a lelettel a sclerosis multiplex diagnózisa bizonyításra került 

Egy krónikusan immunszuppresszív kezelésben részesülő betegnél akut gennyes meningitis esetén Az 

egyetelen HELYES választ kell bejelölni! 

A liquorban a granulocytás pleocytosis kisebb lehet a „szokásosnál”. 

A liquorban a lymphocytás pleocytosis nagyobb lehet a „szokásosnál”. 

A liquorban nem emelkedik meg a fehérje szint 

A liquorban nem csökken a glukóz szint 

A liquorból nem érdemes mikrobiológiai vizsgálatot végeztetni 

A klinkai tünetek, a kórlefolyás és a képalkotó vizsgálatok alapján egy betegnél gombás vagy parazitás 

idegrendszeri fertőzésre gyanakodunk  Az egyetelen HELYTELEN választ kell bejelölni! 

A beteg liquorának citológiai és kémiai vizsgálata szükséges 

A beteg liquorából intratekális IgG-szintézis kimutatása szükséges 

A beteg liquorából szükséges mikrobiológiai, serológiai vizsgálatot végeztetni 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2059  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A beteg véréből szükséges mikrobiológiai, serológiai vizsgálatokat kérni 

A kórokozók azonosítása mellett HIV teszt is szükséges 

Subarachoideális vérzésnél a beteg véres liquormintájában centrifugálás után xanthochromiát észlelünk, 

MERT 

a vörösvértestek lyzise a liquorban gyorsan megindul. 

Az állítás első fele IGAZ, a második fele HAMIS 

Az állítás első fele HAMIS, a második felel önmagában IGAZ 

Az állítás mindkét fele HAMIS 

Az állítás mindkét felel IGAZ, és ÖSSZEFÜGGNEK egymással 

Az állítás mindkét fele ÖNMAGÁBAN IGAZ, de nincs közöttük ÖSSZEFÜGGÉS 

Ha egy gennyes meningitis gyanú miatt vizsgált beteg liquorát sejtmentesnek találjuk, akkor újra meg 

kell lumbálni a beteget, MERT 

a mintavételi csőben hagyva a liquort, a fehérvérsejtek lassan leülepednek, ami sejtszámláláskor 

hibalehetőséghez vezethet. 

Az állítás első fele IGAZ, a második fele HAMIS 

Az állítás első fele HAMIS, a második felel önmagában IGAZ 

Az állítás mindkét felel HAMIS 

Az állítás mindkét felel IGAZ, és ÖSSZEFÜGGNEK egymással 

Az állítás mindkét fele ÖNMAGÁBAN IGAZ, de nincs közöttük ÖSSZEFÜGGÉS 

A meningitis carcinomatosa esetén a beteg liquorában daganatsejtes infiltráció helyett általában csak 

lymphocytás pleocyosist látunk, MERT 

a malignus sejteket nem lehet a liquorban kimutatni. 

Az állítás első fele IGAZ, a második fele HAMIS 

Az állítás első fele HAMIS, a második felel önmagában IGAZ 

Az állítás mindkét felel HAMIS 

Az állítás mindkét felel IGAZ, és ÖSSZEFÜGGNEK egymással 

Az állítás mindkét fele ÖNMAGÁBAN IGAZ, de nincs közöttük ÖSSZEFÜGGÉS 
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3. 9.c Agyi vérellátási zavarok diagnosztikája (CT, 
MRI, DSA, extracraniáliserek UH vizsgálata, 
transcranialis doppler). – Kövér Ferenc [Szakmai 
lektor: Vörös Erika Sarolta] 

A tudat és a magasrendű agyi működések ép agyi parenhimát és ehhez zavartalan vérellátást igényelnek. Az 

agyhoz vezető nyaki és a koponyán belüli erek (valamint az onnan elvezetők is) biztosítják a keringés 

fönntartását, és a fejlődési zavaraik, betegségeik a jellegüktől és mértéküktől függően eltérő tartamú és 

súlyosságú működészavarokban nyilvánulnak meg. A cerebrovaszkularis betegségek részletes kifejtése a 7.b. 

fejezetben történik. Jelen fejezet az erek betegségeivel és a következményes elváltozások képi diagnosztikájával 

foglalkozik a modalitások, azaz a képalkotó eszközök szempontjából. 

Az agyi keringészavarok képalkotó vizsgálata óriásit fejlődött az utóbbi két évtizedben. Mindezt az tette 

lehetővé az egyik oldalról, hogy a stroke-ot elszenvedettek korábbi konzervatív kezelése helyébe valódi 

javulással bíztató terápiás módszerek léptek. A terápiás megoldások változása folyamatos, manapság a 

mechanikus trombektomiák jelentik annak csúcsát. Másik oldalról a képalkotó technikáknak is fejlődniük 

kellett, hogy minél jobban megfeleljenek annak az elvárásnak, amelyet a kezeléshez való betegkiválasztás képi 

megalapozása velük szemben támasztott. 

A cerebrovaszkuláris kórképekben a beteg átvizsgálása pontosan kidolgozott algoritmus szerint történik, 

melyben főleg a CT technikának jut döntő szerep. A helyi sajátosságok ezt persze némileg befolyásolhatják. A 

gyakorlott munkatársak az összeszokott csapatmunka szerepe is kiemelt jelentőségű, mert csak ilyen 

körülmények között végezhetők el valóban gyorsan a valós diagnosztikus értékű vizsgálatok; tudatában annak, 

hogy: 

AZ IDŐ – AGY! 

3.1. 1. Ultrahang – UH 

A vizsgált szövetekről visszaverődő ultrahang hullámok megjelenítésén alapuló módszer a legbiztonságosabb és 

legolcsóbb ismételhető vizsgálati technika. A különböző fajtái nagyon összetetten alkalmasak a morfológiai 

elváltozások (pl. szűkület) és a működések (pl. áramlás) ábrázolására. 

A carotis artériák felszín közeli elhelyezkedésük miatt a legáltalánosabban elterjedt carotis duplex 

ultrahanggal (B-módú és Doppler UH együttesen) nagyon jól vizsgálhatók: a módszer tapasztalt vizsgáló 

kezében nagy pontosságú, és kvantitatív méréseket tesz lehetővé. Mérhető a szisztolés csúcssebesség, a vég-
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diasztolés sebesség, carotis interna/communis sebesség-arány. http://radiopaedia.org/cases/high-grade-left-

internal-carotid-artery-stenosis A nyaki szakasz megítélésében viszonylag pontos módszer az UH technika, de 

precizitását korlátozzák a kanyargós erek, a meszes plakkok, és az elzáródás közeli állapotok is. Carotis 

elzáródás gyanúja esetén, ha nem látszik disztális áramlási jel, az artéria ophtalmica áramlási irányának 

megváltozása is az elzáródás valószínűségét erősíti meg. A szűkületek százalékos meghatározásában 

ugyan az UH hajlamos a (mintegy 10 százalékkal való) túlértékelésre. Emellett az ún. NASCET kritériumoknak 

megfelelőn nem a területeket, hanem az átmérőket összehasonlítva adja meg az értéket (ráadásul az elmenő ér 

egyenletessé vált szakaszát, nem pedig a carotis interna eredés utáni bulbus élettanilag is tágabb átmérőjét) veszi 

viszonyítási alapnak. http://www.revespcardiol.org/imatges/255/255v60n07/grande/255v60n07-

13109919tab08.gif A carotis szűkületek százalékos mértéke csak az előrehaladott ateroszklerózis esetében 

informál a helyzet súlyosságáról. 

(CCDS=color coded duplex sonography) Színkódolt duplex ultrahang. A legfontosabb korlátja a teljes 

elzáródás és a subocclusiv vagy kritikus szűkület elkülönítése. 

Plakk-analízis: Évtizedek óta ismert az összefüggés a plakk morfológia és a stroke fenyegetettség között: a 

plakk lipid-tartalmú magja, a fibrosus sapkája, meszesedései és kifekélyződése az ultrahang vizsgálatok során 

kimutatható sajátosságok. Az ún. fibrolipid plakkok mind magukban, mind például stent beültetés során 

nagyobb valószínűséggel okoznak embolizációt, mint az ún. fibrokalcifikációsak. 

http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F6.expansion.html 

A Duplex ultrahang leletnek tartalmaznia kell a plakk echogenitását, ugyanis a nem echogén plakk 

embolizáció veszélyt jelent. Meg kell állapítania a lehetséges plakk összetételt, és végül a plakk felszíni 

megjelenését is, amely lehet sima, szabályos, szabálytalan, ulcerált. 

Az utóbbi években az ateroszklerózis és a stroke – vagy szívizom infarktus összefüggéseinek vizsgálata az 

ateromatózus plakkok tanulmányozására koncentrált, összefüggést keresve a bennük lévő neovaszkularizáció 

és gyulladás, valamint a plakk ún. vulnerabilitása – azaz sebezhetősége között, ami azt jelenti, hogy trombózis 

és ruptúra hajlamukkal fokozott veszélyt jelentenek az agyi vagy a szív vérellátásra. 

http://www.vpdiagnostics.com/wp-content/uploads/2012/06/Different-types-of-vulnerable-plaque1.jpg 

Kontrasztanyag adással kiegészített ultrahang technikával a képek kvantitatív analízisével a plakkbeli 

neovaszkularizáció mértéke meghatározható. A plakk instabilitásra vagy vulnerabilitásra utaló nem invazív 

vizsgálati eredmények is figyelembe veendők a konzervatív vagy rekonstruktív kezelési döntés meghozásakor. 

A korszerű nagy felbontású ultrahang készülékek úgy nevezett B-módú képein az intima-média vastagság 

(IMT) http://www.ultrasonix.com/sites/default/files/product_photos/research/imt.jpg is nagyon pontosan 

meghatározható, és ez az arteria carotis communisban mért érték az ateroszklerózis korai markerének tekinthető, 

amely mind a kardiovaszkularis rizikófaktorokkal, mind a cardio- és cerebrovaszkularis események 

valószínűségével is korrelál. Standard mérési technikával követhetők a korai ateroszklerotikus folyamatok, az 

azt befolyásoló tényezők, valamint a gyógyszerhatások is. A koronáriaszklerózisnak az arteria carotis communis 

és externa IMT jó indikátora. 

TIA és stroke esetén az embolus a kardiovaszkularis rendszer proximálisabb részéből is származhat, amelynek 

első kiindulási helye a szív maga lehet. Transztorakális vagy transzözofágeális echokardiográfiával 

kimutatható a nyitott foramen ovale, szívbillentyű-betegség, szívbeli trombus, így a vizsgálat az embólus 

cardiogén eredetét igazolhatja. Ábrázolja a vizsgálat az aorta potenciális embóliaforrásként szóba jövő aterómáit 

is. 

3.2. 2. TCD transzkraniális doppler vizsgálat 

TCDtranszkraniális doppler vizsgálat a Doppler elven működő UH módszer, amely azon alapszik, hogy a 

visszaverődő hanghullámoknak a vizsgált mozgó tárgy (vörösvértestek) sebességével arányosan változik a 

frekvenciája. Felhasználható az agyi erek áramlási sebességének mérésére, és ottani szűkületek vagy 

subarachnoidalis vérzés utáni spazmus mértékének és változásának a megállapítására. Hemodinamikai 

paraméterek mérhetők és változásaik is követhetőek a különböző kezelésekkel összefüggésben, pl. carotis 

endarterektomia vagy stent beültetés után. A vizsgálhatóság korlátját az esetek közel egy ötödében a túl vastag 

halántékcsont jelentheti. A többi UH módszerhez hasonlóan erősen operátor függő, ezért nem a módszer 

önmagában, hanem a nagy tapasztalatú végzői által jelent fontos klinikai előnyt. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://radiopaedia.org/cases/high-grade-left-internal-carotid-artery-stenosis
http://radiopaedia.org/cases/high-grade-left-internal-carotid-artery-stenosis
http://www.revespcardiol.org/imatges/255/255v60n07/grande/255v60n07-13109919tab08.gif
http://www.revespcardiol.org/imatges/255/255v60n07/grande/255v60n07-13109919tab08.gif
http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F6.expansion.html
http://www.vpdiagnostics.com/wp-content/uploads/2012/06/Different-types-of-vulnerable-plaque1.jpg
http://www.ultrasonix.com/sites/default/files/product_photos/research/imt.jpg


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2062  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

TCDalkalmas arra is, hogy fél-, vagy teljesen automata módon a halántéktájra rögzítve jelezze az intrakraniális 

agyalapi artériákban megjelenő mikroembólusokat. Ez az észlelés akár spontán vizsgálva jelzi a stroke-

fenyegetettséget-, akár beavatkozások (endarterektomia, stent beültetés és angioplasztika) során létrejövő 

mikroembolizációkat képes észlelni. 

fTCD-Funkcionális vizsgálatra is felhasználható. Carotis szűkület esetében standard időtartamú (30 mp) 

légzésvisszatartás közben két oldalról temporalis fejjel észlelve az agyi erek átáramlását a cerebrovaszkuláris 

reaktivitás értékelésére is használatos. Az ily módon megmutatkozó kóros reaktivitás a carotis szűkület 

mértékénél pontosabban jelzi a TIA vagy stroke fenyegetettséget. A cerebrovaszkuláris rezerv kapacitás a 

provokációs tesztek során észlelt maximális véráramlási sebességnövekedésnek a nyugalmi sebesség 

százalékában való kifejezése, ami az agyi arteriolák tágulékonyságának mutatója. Ez is fontos adat, mert az 

arteriolák rugalmasságának csökkenésével nő a stroke rizikója. 

TCDagyhalál megállapításában is kiegészítő módszer lehet, ha ugyanis 30 perc különbséggel végzett két TCD 

vizsgálat nem észlel agyi keringést olyan helyen és szögben vizsgálva, ahol korábban észlelhető volt, írásos 

leletbe foglalva megfelel az agyhalál egyik képalkotó eszközös bizonyítására. 

3.3. 3. SPECT (= single photon emission computed tomography) 

SPECT (= single photon emission computed tomography) orvosi izotópok foton emissziós detektálásán 

alapulóan a nukleáris diagnosztikai módszer. Intravénás injekcióval a szervezetbe juttatott izotóp eloszlása külső 

detektálással leképezhető. Jellemzője, hogy megfelelő regionális adatok nyerhetők az agyról, de csekély az 

időbeli feloldó képessége, nem alkalmas az agyi hemodinamika folyamatos monitorozására. Ionizáló 

sugárzással működik, és viszonylag drága. 

A 99mTc-HMPAO-val végzett agyi perfúziós SPECT vizsgálatok a regionális agyi vérkeringési zavarok 

megítélésében rutin vizsgálatok, és vazodilatációt okozó acetazolamid (Diamox) provokáció mellett az agyi 

perfúziós rezervkapacitás állapota is megítélhető felhasználásukkal. Lassan kialakuló szűkületekben ugyanis az 

agyi érrendszer jó kompenzációra képes, és nincs érdemi eltérés a regionális vérkeringésben. Terhelésre 

azonban a rezerv kapacitás beszűkülése jön létre, a megnövekedett vérellátási igényt a keringés már nem tudja 

kielégíteni, és agyi iszkémiás károsodások jelenhetnek meg. A funkcionális és provokációs SPECT módszerek 

az érszűkületek százalékos adatai valamint a statikusnak nevezhető MRI perfúzió mellett bonyolult klinikai 

problémák megoldásához, a klinikai döntés meghozatalában is segíteni tudnak. 

Az acetazolamid provokációval végzett agyi rezerv kapacitás meghatározás SPECT vizsgálati eredménye 

például hozzá járulhat a carotis revaszkularizáció hatékonyságának megítéléshez is. 

Természetesen a pozitron emisszión alapuló fejlettebb nukleáris medicina technika, a PET is alkalmas 

funkcionális agyi keringésvizsgálatok végzésére, de e drága és nem hozzáférhető vizsgálatoknak 

Magyarországon gyakorlati lehetősége nincs. 

A 99mTc-HMPAO-val készített agyi perfúziós scintigramm esetén a hiányzó koponyaűri izotóp aktivitás a 

klinikai tünetek mellett az agyhalál egyik műszeres bizonyítéka lehet a legújabb (2012-es) jogszabály szerint is. 

3.4. 4. CT: a computer tomográfia 

CT: a computer tomográfia azon alapszik, hogy röntgensugár sok irányból keresztülhaladva a test egy vékony 

szeletén a sugárforrással szemben elhelyezkedő detektorok mérik a sugárzás gyengülését, amelynek mértéke 

megfelelő algoritmus segítségével kiszámolható. A sugárelnyelés mértékét a szürke skála adott árnyalatához 

rendelve a digitális képből analóg kép állítható elő, amely ún. denzitásokat jelenít meg. Az alacsonyabb 

denzitású területek (víz) a képen sötétebb szürke, a nagyobb denzitásúak (szövetek) pedig világosabb szürke 

árnyalatúak lesznek. Manapság a sokszeletes CT technikai igen gyors- pár másodperces - vizsgálati időt jelent a 

natív koponya vizsgálatoknál, de az angiográfiák is gyorsan lebonyolíthatók. A mozgás ilyenkor nehezíti a 

megítélést, de általában lehetetlenné nem teszi. Az utófeldolgozás csak a CTA és CTP esetében jelent pár perces 

időtöbbletet, amit az időablakon belül figyelembe kell venni. 

A computer tomográfia előnye a jó hozzáférhetősége, a sürgősségi ellátás keretében való elérhetősége, a stroke 

esetén az iszkémiás és vérzéses forma azonnali gyors elkülönítése, az értékelés egyszerűbb volta, a vizsgálat 

gyorsasága és viszonylagos olcsósága is (az MRI-hez képest). A gyors CT-t kevésbé befolyásolják az esetleg 

zavart beteg mozgásából adódó műtermékek, míg ezek az MRI-t szinte értékelhetetlenné is tehetik. A hátrányát 
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jelentő ionizáló sugárzás miatt törekedni kell a dóziscsökkentő módszerek alkalmazására, és a vizsgálatnak csak 

a feltétlen szükséges esetekben való ismétlésére. 

Az ionizáló sugárzások potenciális káros hatásaira nagy figyelem irányul az utóbbi időben, ami egyrészt a 

berendezés-gyártók részéről egyre fejlettebb dóziscsökkentő módszerek alkalmazását jelenti. Másrészt a nagyon 

átgondolt vizsgálati indikációk és az egyes országokban már bevezetett egyéni sugárterhelési igazolványok 

alkalmazása segíthet. A vizsgálatot végzők felelőssége mindenesetre megmarad, a lehető legtöbb releváns 

információ kinyerését kell elősegíteniük, miközben a sugárterhelés minimalizálására törekednek. 

Natív koponya CT vizsgálat 

A natív CT képen a likvor a legsötétebb, a szöveti struktúrák világosabbak. A fehérállomány és a 

szürkeállomány közül a fehérállomány sötétebb a magasabb zsírtartalom miatt. Az ödéma folyadék 

hipodenzebbé, a friss vér hiperdenzebbé teszi az érintett területeket. A térfoglaló hatás miatt a környező 

struktúrák diszlokáltak, komprimáltak. Az agyi féltekék szimmetriája megkönnyíti a jól működő féltekéhez 

viszonyítva a tünetes oldali elváltozások észlelését. 

Mit is igényel az akut stroke-ellátás a képalkotástól: 

Állapítsa meg, milyen patológiáról van szó! 

Határozza meg pontosan a lokalizációt! 

Tisztázza a vaszkuláris anatómiát! 

Mutassa ki: Van-e megmenthető agyállomány, és mekkora a kiterjedése? 

Másképpen: maximális információt minimális idő alatt ! 

A patológiai folyamatot a natív CT vizsgálat valószínűsíti: ha nincs sem állományi, sem subarachnoidális 

vérzés, nem látszik tumor vagy tályog, és traumára gyanús vérzés sincs, akkor a sajátos stroke vagy TIA 

hátterében az iszkémiás eredet merült föl. 

Az agyi iszkémia a szokásos 3 vagy 4,5 órás terápiás időablakon belül csak alig észrevehető ún. korai iszkémiás 

jeleket okoz. 

9.17. ábra - 1. ábra: Két órája kezdődött jobb oldali végtagbénulás és kifejező 

beszédzavar. Natív CT vizsgálat bal oldali jelzett putament és insularis szalagot érintő 

denzitáscsökkenés, ami csak a másik oldallal összevetve észlelhető. (Az 1.-6. kép 

ugyanazon CT vizsgálatból származik) 
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(Az ablakolás ilyenkor nagy segítség lehet, az alapbeállítások megváltoztatásával, így az ablakszélesség 

csökkentésével szembetűnővé válhatnak olyan csekély eltérések is, amelyek emberi szemmel szinte 

észrevehetetlenek.) 

A minél korábban jelenik meg a hipodenztás egy adott területen, annál valószínűbb a károsodás 

visszafordíthatatlansága. A CT vizsgálat értelme ilyenkor a vérzés kizárása, illetve olyan elváltozások 

kimutatása, amelyek TIA vagy stroke-szerű tünetek hátterében lehetnek, de nem iszkémiás eredetűek (pl. tumor, 

trauma). A korai stroke-jelek a natív CT vizsgálat során. 

A szürke-fehérállomány határ elmosódása, körülírt denzitáscsökkenése mely az iszkémia következtében 

létrejövő citotoxikus ödéma megjelenéséből adódik. 

A kezdődő ödéma miatt nucleus lentiformis a környezettel összemosódik. A jelenség a másik oldallal való 

összevetésben, és az ablakolás változtatásával válik érzékelhetővé. 

9.18. ábra - 2. ábra: Az előző ábrán látszott szelet megváltoztatott ablak-

paraméterekkel, ahol feltűnőbbé vált a bal putamen elülső részét érintő 

oldalkülönbség, a hipodenzitás “kemény” ábrázolásával 
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Insularis szalag eltűnése szintén az ödéma korai diszkrét megjelenése az a. cerebri media terület érintettsége 

során 

A sulcusok keskenyedése az ödéma okozta agyduzzadás finom jelének tekinthető 

Az a. cerebri media hiperdenzitása (Gács jel (Gács Gyula 1983) –vagy dense media sign) az ér 

tromboemboliájának a gyanúját veti föl. Az alvadék denzitása a z alakos szövetelemek besűrűsödése miatt 

ugyanis magasabb (70 HU körül van), mint a folyékony véré. A denzitásértékek mérhetők, a két artéria 

cerebri média denzitás összevethető, ami objektívebbé teheti az első ránézésre felmerülő különbséget. Ki kell 

azonban zárni ilyenkor is, hogy nem pseudo hiperdenz mediáról van-e szó, pl. meszesedés, hematokrit 

emelkedés vagy korábbi kontrasztanyag adás miatt. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy nem a környező 

agyállomány hipodenzitása következtében látszik-e viszonylagosan magasabb denzitásúnak az ér pl. környező 

tumor, gyulladás vagy contusio esetében. Természetesen ez a jel nemcsak az a. cerebri media, hanem a többi 

nagyobb ér esetén is hasznos jele lehet az akut tromboembóliának. 

9.19. ábra - 3. ábra: A korábbi képeken is látszott stroke-os következmények hátterében 

a hiperdenz média jel az a. cerebri media főtörzsének az elzáródását bizonyítja 
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Az agyi infarktusok topográfiailag a következő módon oszthatók föl: 

Territoriálisak 

Lakúnárisak 

Fehérállományiak 

Határterületiek 

Ezek az infarktus lokalizációk utalnak a tromboembóliás, kis ereket érintő vagy hemodinamikai eredetre -, a 

stroke fajtájára -, de még a terápiás időablak szélességére is, ami azért fontos, mert a hátsó keringésben 4,5 órán 

túl is megkísérelendő a trombus feloldása vagy eltávolítása. 

Az infarktusok megjelenésének szabályos lefolyása van, a fent részletezett korai vagy hiperakutként is 

megnevezhető sajátosságok az idő múlásával megváltoznak. Az akut-szubakut stádiumban az ödéma 

fokozódása a térfoglaló hatás növekedésével jár, amely végletesen súlyos esetben – malignus média szindroma – 

olyan mértékű lehet, ami életmentő célzatú dekompresszív kraniotomiát indokol. Az ún. „fogging effect” vagy 

ködbeveszés az infarktus átmeneti eltűnését jelenti a CT vizsgálattal való követés során. Leginkább 5-10 nappal 

az infarktus kezdete után észlelhető, de akár sokkal később is megjelenhet, és a stroke-ot követő hiperémiával 

áll összefüggésben. Az infarktus mérete és súlyossága a köd-hatást is korlátozza, nagy infarktusok esetén 

általában nem teljes. A szubakut infarktusok további jellemzője a luxusperfúzió kialakulása lehet, amely a 

károsodott területet ellátó artériák kitágulásából és következményes kontraszthalmozásból adódik. 
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Az infarktus a krónikus fázisban az ellágyult és elhalt agyállomány összehúzódásával jár, denzitása a likvoréhoz 

válik hasonlóvá, és elvesztvén szöveti tartását, a környező agykamra részek az érintett terület szomszédságában 

kompanzatórikusan kitágulnak. 

A koponyaűri vérzések elkülönítése az iszkémiás keringészavarokétól CT vizsgálattal egyszerű. Az iktális 

klinikum mellett észlelt hiperdenz agyállományi térfoglalás, vagy kamrába törő folyamat, esetleg a 

subarachnoidális teret is többé-kevésbé kitöltő vérzés elhelyezkedése és megjelenése nagy valószínűséggel utal 

az eredetre. A nem traumás koponyaűri vérzések okai: hipertónia, agyalapi aneurizma ruptúra, koponyaűri 

érmalformáció (arterio-venózus, duralis fisztula) ruptúrája, artéria elzáródásból származó, agyi véna vagy sinus 

trombózisa miatti, tumor bevérzés, vagy encefalitis (pl. herpes) lehetnek. 

Az állományi vérzéseknek is típusos időbeli változásuk van. Az agyállományba kilépett friss vér alakos elem 

tartalma bekoncentrálódik, ezért denzitása megnő (akár 95 HU). Ezt követően a vérzés denzitása folyamatosan –

a széli részükön kezdődően – csökken, és a kiindulási térfoglaló hatás is mérséklődik. Szubakut fázisban 

fokozatosan izodenzzé, majd hipodenzzé válnak. Ebben a stádiumban széli kontrasztanyag halmozást 

mutathatnak, ami alapján tályoggal, tumorral téveszthetők össze. A differenciálásban a klinikai kép segíthet. 

Krónikus esetben a vérzések az iszkémiával azonos módon hipodenzzé válnak, térfoglaló hatásuk megszűnik. 

Az érmalformációk és aneurizmák megrepedéséből származó koponyaűri vérzéseket másik fejezet tárgyalja. Itt 

csak annyi technikai és munkameneti megjegyzést fontos tenni, hogy ezeknek a vérzéseknek az okát tisztázandó 

a natív CT vizsgálatot egy ülésben angiográfiás protokollal kell kiegészíteni, amely általában elegendő 

információt nyújt a vérzésforrásról a továbblépés időzítésére és módjára vonatkozó döntésekhez is. 

Értékes jel lehet az ún. spot-sign állományvérzések esetén, amely a kontrasztanyag folyamatban lévő 

extravazációját mutatja a hematoma szélén, ezáltal a vérzés fenyegető növekedésére utal. 

CT-angiográfia(CTA) – A viszonylag csekély mennyiségű (kb.50 ml) jódos kontrasztanyag adásával, gyors 

adatgyűjtésre alkalmas (helikális üzemmódban működtethető) CT berendezéssel, jól beállított protokollal 

készült CTA mind a nyaki, mind az intrakraniális ereket jó felbontással ábrázolja. A nagyobb artériák 

elzáródását biztonságosan képes bizonyítani, és segít megalapozni akár a trombolitikus, akár a trombektomiás 

kezelési indikációt. 

9.20. ábra - 4. ábra: A CT angiográfia koronális rekonstrukciója bizonyítja a carotis 

trombózist, ami az a. cerebri mediára is ráterjed, valamint mutatja a media ágredszer 

retrográd úton való kirajzolódását leptomeningeális anasztomozisokon keresztül 
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9.21. ábra - 5. ábra: VRT kép az agyalapi erek szemléletes ábrázolásával, amely mind a 

carotis, mind a media elzáródást bizonyítja 
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A CTA – előnye, hogy nem csak luminográfia, mint a DSA és az MRA, amelyek csak a kontrasztanyaggal 

megfestett áramló vért ábrázolják az ereken belül, hanem az érfalat annak fontos elváltozásaival együtt képes 

megjeleníteni.) Nagy érterületet képes egy ülésben ábrázolni. Stroke–os beteg átvizsgálásakor általában az 

aortaívtől az intrakraniális erekig terjedő képet készítünk mindössze néhány perces vizsgálati idő alatt. Hátránya 

az ionizáló sugárzás alkalmazása, ezért a követés során a non invazív, ill. sugárzással nem járó módszerekkel 

(UH/MRA) kell kombinálni. 

A sokszeletes CTA a stroke-ot okozó embóliaforrások tisztázásban is fontos szerepet játszhat a szív és a 

szupraaortikus valamint intrakraniális erek átvizsgálásában. Míg a kardiális embóliaforrásokban kissé 

csekélyebb az érzékenysége, addig a nagyér aterómák kimutatásában 100%-os. Kitűnő lehetőséget nyújt az 

ateroszklerotikus plakk morfológiájánal és összetételének részletes elemzésére is, különös tekintettel az 

embologenitásra (http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F1.expansion.html). A CTA a durván meszes plakkok 

esetében a szűkület mértékének a túlbecsülésére hajlamos, amit az magyaráz, hogy még a nagyon gyorsan 

készülő CT szelet során is elmozdul annyit a pulzáló ér, hogy a falában levő vaskos meszesedés nagyobbnak 

látszódjon a valóságos méreténél. A technika előnyének tekinthető, hogy egyúttal az agyalapi kollateralisokat is 

egyszerűen és gyorsan ábrázolja, és szemben az UH vizsgálatokkal, nem annyira operátorfüggő. A CT 

berendezések fejlődése, az egyre több detektorsort tartalmazó és gyorsabb valamint nagyobb térbeli felbontást 

nyújtó eszközök létrehozása mellett a computertechnika folyamatos evolúciójának köszönhetően a 

képfeldolgozásban is egyre újabb lehetőségeket teremt: csontok kivonása, érlefutást követő rekonstrukciós síkok 

létrehozása, stenosis mérő programok stb. 
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A CTA ún. forrásképei (SI=source images) az iszkémia kiterjedésének a korai megállapításában nagyon fontos 

szerepet játszanak. Korábban úgy vélték, hogy ezek a forrásképek az agyi vérvolumennel (CBV) korrelálnak, a 

legújabb vizsgálatok eredményei pedig azt támasztják alá, hogy ehelyett inkább az agyi vérátáramlás (CBF) 

megjelenítői. 

9.22. ábra - 6. ábra: A CT angiográfia forrásképe kontrasztanyag adás után, amely a 

már korábban hipodenznek mutatott területen a vérátáramlás zavarára utaló kisebb 

denzitásfokozódást is mutat 

 

A thrombolízisre alkalmas betegek kiválasztását elősegítő osztályozó skálák közül az ASPECT 

(http://www.ajnr.org/content/28/10/1975.full) a legelterjedtebb, ami eredetileg a natív CT képeken látott korai 

iszkémiás jelek kiterjedésének elemzésén alapul. A CTA forrásképekkel együtt értékelve prognosztikus 

jelentőségét még tovább lehet fokozni. Ha a perfúziós deficit kiterjedése az arteria cerebri media ellátási terület 

1/3-ánál nagyobbnak látszik, akkor az a trombolízis valószínű hatástalanságát, így a kockázatok oktalan 

vállalását vetíti előre. 

A nyaki és a koponyán belüli erek ábrázolása kontrasztanyag adása után lehetővé teszi az elzáródás helyének 

biztos meghatározását. A trombus kimutatása mellett láthatóvá válik az a kollateralis rendszer is, ami a keringés 

helyreállásáig is segítséget nyújthat a károsodás kiterjedésének mérsékléséhez. 

A műtét utáni állapotok alakulásának CTA nyomon követése során a beépített eszközök (stentek, clipek, 

aneurizmákat elzáró leválasztható platina spirálok) műtermékei értékelhetetlenné tehetik a képet. Erre valamint 
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a sugár-egészségügyi szempontokra is tekintettel, a nyaki ereknél leginkább UH kontrollt, intrakranialisan 

viszont MR angiográfiás ellenőrzést végzünk. 

CTP – CT perfúziós vizsgálatok: a CT berendezés gyártók igyekeztek a kontrasztanyag beadás utáni denzitás-

változások számítógépes feldolgozásából (pl.: a Dynamic contrast-enhanced computed tomography (DCE-CT) 

amit már a molekuláris képalkotás körébe is sorolnak széleskörű lehetőségei által,) a fontos agyi véráramlási és 

vértérfogati paramétereket kiszámítani. Mindezek színes térképekkel ábrázolva hasznos segítségül szolgálnak 

egy adott stroke esetén a legmegfelelőbb kezelés megválasztásában. (http://ars.els-cdn.com/content/image/1-

s2.0-S0009926010001844-gr2.jpg) A sokdetektoros CT készülékek képesek ilyen perfúziós vizsgálatok gyors 

elvégzésére, de az a vizsgálati tájék = vizsgált szeletvastagság nagyon különböző lehet a gép típusától és a 

szeletszámától (korától) függően. Ezen esetekben a sugárterhelést alapvetően fontos figyelembe venni, 

különösen, ha valami ok miatt ismétlés szükséges, hiszen pár cm-es vizsgálati mezőben a törzsdúcok 

magasságában álló asztal mellett a dinamika meghatározására a röntgencső olyan terhelést adhat le, ami már 

látható sugárkárosodást (hajhullást) is okozhat. 

9.23. ábra - 7. ábra: Imanishi cikkének ábrája a négyszeri agyi perfúziós CT és DSA 

utáni sugárkárosodásról: a CT vizsgálati síkjában hajhullás következett be 

 

A CT Perfúziós vizsgálat során a következő paraméterek mérhetőek: 

CBV – cerebral blood volume, vagy agyi vérvolumen, azaz az egységnyi (100 g) agyszövetre jutó 

vérmennyiség, amelynek normális értéke 4-5 ml/100g. 

CBF – cerebral blood flow, vagy agyi vérátáramlás, azaz az egységnyi (100 g) agyszövetre jutó vérátáramlás 

térfogata percenként, amelynek értéke egészségesekben a szürke állományra vonatkoztatva 50-60ml/100g/perc 

MTT- mean transit time, vagy átlagos tranzit idő, amely az artériás befolyás és a vénás kifolyás közti különbség 

TTP – time to peak, azaz a kontrasztanyag beadásának kezdetétől a vizsgált területen maximális koncentráció 

eléréséig eltelő időtartam 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0009926010001844-gr2.jpg
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0009926010001844-gr2.jpg


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2072  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A perfúziós CT képalkotás elvileg azon alapszik, hogy míg a penumbra területe akár (1) emelkedett MTT 

mérsékelten csökkent CBF (>60%) és normális vagy fokozott CBV (80-100% vagy több) az autoregulációs 

mechanizmus következtében, vagy (2) megnyúlt MTT kifejezetten csökkent CBF (>30%) és mérsékelten 

csökkent CBV (>60%); addig az infarktusos szövet területe súlyosan csökkent CBF (<30%) és CBV(<40%) 

fokozott MTT-t mutat. 
 

PERFÚZIÓS STROKE ALGORITMUS 

Állapot TTP CBF CBV 

Stenosis/occlusió, jó 

kollaterális 
megnyúlt norm. norm. 

Oligémia, valószínű 

túlélés 
megnyúlt mérs. csökkent >60% norm.vagy enyhén csökk. 

Penumbra megnyúlt erősen csökkent >30% mérs. csökk. >60% 

Irreverzibilis károsodás megnyúlt v. nem mérhető súlyosan csökkent <30% erősen csökk. >30% 

Egyszerűbben a penumbra a CBF kiesés és a CBV kiesés térfogatának a különbsége. 

A penumbra azt a fenyegetett, de még el nem halt agyállományt jelenti, amely időben és hatékonyan végzett 

revaszkularizációs kezelésre életképes marad. Ez az a megmenthető agyállomány, amire a stroke kezelés 

irányul. 

9.24. ábra - 8. ábra: CT pefúziós vizsgálat Siemens feldolgozása, a piros szín az 

infarktusos mag-, a sárga pedig a veszélyben levő penumbra területét mutatja 

 

A betegkiválasztás fontossága. A megfelelő (= akiknek nagyobb hasznukra válhat a kezelés, mint amennyit 

kockáztatnak azzal) betegeket szabad csak kitennünk a kezelés kockázatának, csak így lehetnek jogosak a súlyos 

pénzügyi és emberi ráfordításaink. Mik szükségesek ehhez: a baj pontos tisztázása, a kísérő körülmények 

megállapítása, azoknak a független változóknak a számba vétele, amelyek a kórjóslatot eldöntik. (Elzáródott ér, 

kollaterálisok, időablak, a károsodott terület kiterjedése, a megmenthető agyállomány léte/aránya, értékelő 
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skálák alkalmazása {ASPECT – a kiterjedésen alapszik, a HIAT és THRIVE kor, a neurológiai állapot 

súlyossága és komorbiditási tényezők figyelembe vételével számol} 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a natív CT vizsgálat, a CT angiográfia és a CT perfúzió együttesen gyors, 

átfogó és pontos stroke értékelés elősegítésére képesek, és támogatják a terápia megalapozott megválasztását. 

3.5. 5. MRI Mag-mágneses rezonanciás képalkotás 

Az emberi test egyik fő alkotóelemének a hidrogénnek (illetve annak atommagjának) külső mágneses 

gerjesztése és detektálása szövetspecifikus szeleti képalkotást tesz lehetővé. Képes morfológiai és funkcionális 

megjelenítésre. 

A korszerű MR képalkotás az agyi véráramlási zavarok okainak és következményeinek a kimutatásában nagyon 

fontos szerepet játszik, különös hangsúllyal a diffúzió súlyozott és perfúzió súlyozott módszerekre, amelyek a 

megmenthető penumbra kimutatásában kiemelkedő fontosságúak, és segítenek megalapozni a hatékony stroke 

terápiát. 

Már a rutin MR szekvenciák is érzékenyebbek és specifikusabbak az akut agyi iszkémia kimutatásában a terápia 

szempontjából döntő fontosságú első néhány órában, mint a CT vizsgálat. A több síkban való ábrázolás további 

előnyt jelent. A T2 súlyozott és FLAIR szekvenciáknál megjelenő magas jelintenzitás a hiperakut iszkémia 

jeleként észlelhető. 

9.25. ábra - 9. ábra: MR vizsgálat FLAIR koronális mérése, ahol a törzsdúci és inzuláris 

hiperintenzitás az iszkémiát mutatja (A 9.-13. kép egyazon MR vizsgálatból származik, 

az 1.-6. képen látható CT-s pácienséből) 
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9.26. ábra - 10. ábra: A hiperakut MR képen a bal oldali striatum károsodása csak igen 

halványan sejthető 
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Hasonlóan a CT vizsgálatokhoz a fehér és szürkeállomány (törzsdúcok) a T2 súlyozott szekvenciákon is 

összemosódnak. A citotoxikus ödéma miatt megduzzadó gyrusok a sulcusokat összenyomják.A T2 súlyozott 

képen pedig az elzáródott érnek megfelelően az áramlási jelmentesség (flow void) megszűnik. Ugyancsak a CT-

hez hasonlóan az éren belüli trombus is láthatóvá tehető T2* és FLAIR szekvenciával egyaránt. 

Ugyanakkor e két említett mérésnél a jelmentes T2* és hiperintenz FLAIR jel vérzést bizonyít. A hiperakut 

stroke-ot kísérő esetleges vérzések kimutatásában az újabban elterjedt szuszceptibilitás súlyozott szekvencia 

(SWI vagy SWAN) nagyon hatékony módszer. Az amiloid angiopátia az idős normotenzív páciensek 

agyvérzésének a leggyakoribb oka, fontos a betegség időben történő kimutatása: az agyban a cortico-medullaris 

határon levő kis jelmentes gócok látszanak az SWI szekvenciánál. A vérzések gyors és biztos kimutatása is 

hozzájárul a stroke terápia megfelelő módszerének a kiválasztásához. 

A rutin MR szekvenciák diffúzió súlyozott felvételek nélkül kevésbé szenzitívek a stroke első óráiban. Ezért 

manapság a rutin koponya MR képalkotásnak feltétlenül része kell legyen a diffúzió súlyozott mérések 

elkészítése, annál is inkább, mert általában a vizsgálat időtartama az egy percet sem éri el. 
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DWI - Diffúzió súlyozott képalkotás az idegrendszerben – agyban levő víz mozgását ábrázolja (Brown-

mozgás és nagyon érzékeny ennek megváltozásásra, így a storke-ban kialakuló diffúziós gátlásra. Az iszkémiás 

eredetű agyi károsodásokban – a vérellátási zavar miatti energia metabolizmus károsodás következtében a 

sejtekbe víz áramlik be, citotoxikus ödéma alakul ki. A sejtfalak a víz Brown mozgását akadályozzák. DWI-vel 

ez a gátolt diffúzió nagyon jól el elkülöníthető a fokozott diffúzióval járó interstíciális ödémától, amelyet 

például tumorok, tályogok esetén látunk. A gyors, egyszerű, a fentebb említett rutin szekvenciákhoz képest 

kisebb térbeli felbontású, de a korai iszkémiás eltérésekre nagyon érzékeny diffúziós vizsgálat az agyi 

keringészavarok következményeinek tisztázásában alapvizsgálat kell legyen. Alkalmas és fontos lehetőség a 

különböző típusú agyi ödémák (citotoxikus és vazogén) elkülönítésére. 

9.27. ábra - 11. ábra: A diffúzió súlyozott ún. TRACE kép, amely a citotoxikus ödémát 

igen feltűnő hiperintenzitással mutatja a bal striatum területében 

 

9.28. ábra - 12. ábra: A diffúzió súlyozott ún. ADC térkép, amely a citotoxikus ödémát 

igen feltűnő hipointenzitással mutatja a bal striatum területében. A TRACE és ADC 

együttes értékelése az ödéma jellegét és az iszkémia korát is jelzi 
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A DWI képen megjelenő magas jeladású terület nem jelent minden esetben diffúziós gátlást, hanem adott 

esetben a párhuzamos T2 hiperintenzitás átragyogása (T2 shine through) is okozhatja, amely téves 

következtetésre vezethet. Ennek kiküszöbölésére használjuk a látszólagos diffúziós koefficiens térképeket 

(ADC-térkép), melyek a diffúzió kvantitatív adataiból készülnek. Az infarktus korának a megítélésében a 

diffúzió súlyozású képeket az ADC- térképpel együtt kell értékelni, így lehet a legpontosabban megállapítani a 

hozzávetőleges korukat. Az értékelést nehezíti, hogy kb. 10-14 nap után mind a DWI mind az ADC térkép 

eltérései eltűnnek, ún. pszeudonormalizáció alakul ki, azaz az addig magas jelű diffúziós jel – mielőtt 

alacsonnyá válna-, egyúttal az alacsony ADC megjelenés pedig mielőtt magassá alakulna átmenetileg azonossá 

lesz a normális környezetével. A T2 és FLAIR szekvenciákkal való együttes értékelés, és a klinikum ismerete 

ilyenkor is támogat a megfelelő értelmezésben. 

A diffúzió megítélésben gondot jelenthetnek bizonyos körülmények: a csontközeli infarktusok, az agytörzsi 

infarktusok, és a hiperakut (10 percen belüli) infarktusok is. 

A penumbra – azaz a stroke korai stádiumában reperfúzióval még megmenthető terület – MR vizsgálattal is 

meghatározható. A DWI mutatja a végleges károsodást, Ha azonban a következőkben részletezendő perfúziós 

deficit (PWI) területének nagyobb a centrális DWI léziónál (diffusion-perfusion mismatch), akkor érdemes 

beavatkozni. A penumbra elmélet lényegi pontja, hogy ha a nagyobb perfúziós deficit volumenéből levonjuk a 

károsodott diffúziójú területét, akkor megkapjuk azt az agyvolument, amit megfelelő gyógyszeres vagy 

mechanikus trombektomiás kezeléssel még reményünk lehet helyrehozni. 

PWI – Perfúzió súlyozott képalkotás : a szeleti képalkotás morfológiai sajátosságai és a kontrasztanyag 

beadás utáni jelintenzitás-változások detektálása a CTP-hez hasonlóan alapvetően fontos véráramlási és 
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vérvolumen paraméterek mérését, és ez által a keringés funkcionális megjelenítést tesz lehetővé. Fontos 

jellemzője, hogy nemcsak az irreverzibilisen károsodott agyat ábrázolja, mint a DWI, hanem az agy azon részét, 

amelynél a perfúziós károsodás különböző mértéke áll fönn, és amely a megmenthető agyállományt is magában 

foglalja. A kontrasztanyag beadással járó ún. exogén technika azon alapszik, hogy a kontrasztanyag a T2* 

mérésen a szuszceptibilitás miatt jelcsökkenéssel jár, így a kontrasztanyag eloszlás térkép-szerűen ábrázolható. 

MRI során készülő MRP vizsgálat az egész koponya, a teljes agy ábrázolásával - az iszkémiás károsodások 

pontos kimutatása mellett - fontos kiegészítő információkat tud nyújtani agyi tumoros folyamatok dignitásáról 

is, A malignusabb tumor-részek érgazdagsága és vérkeringési jellegzetességei egészen eltérőek a 

jóindulatúaktól, így a perfúziós vizsgálat az agyi szövetminta/biopsia vételhez szükséges célpont 

meghatározásában is kulcs-információkat tud nyújtani. 

ASL artériás spin jelöléses perfúziós technika-PWI – kontrasztanyag beadás nélküli endogén artériás spin 

jelöléses perfúziós MRI, ami azon alapszik, hogy az érben áramló vér protonjainak spin polaritását 

rádiófrekvenciás pulzus átfordítja és így érik el a mérési szeletet. Összesen két képsorozat készül szeletenként: 

egy áramlásra érzékeny, és egy további nem érzékeny sorozat. Ha a szokványos szubtrakciós módszerrel 

kivonjuk az áramlás-érzékenyből a nem érzékenyet, akkor megkapjuk a képsíkot elérő jelölt protonokat. Ebből a 

szubtrahált képből kalkulálhatók a perfúziós paraméterek. 

A különböző perfúziós térképek közül a MTT- átlagos tranzit idő térképe mutatja a legnagyobb kiterjedésű 

perfúziós zavart. Ehhez viszonyítva a CBV –agyi vérvolumen térkép mérete inkább alulbecsüli a végleges 

infarktus méretét. 

A diffúziós és perfúziós eltérések összehasonlításából adódó következtetések: 

Az akut stroke képalkotás során a következő három minta egyike észlelhető: 

A nagyereket érintő stroke-ok estén típusosan a DWI károsodás mérete kisebb, mint a perfúziós lézióé. 

Az akut stroke képi értékelésében azok a területek, amelyek mind diffúziós, mind perfúziós eltérést 

mutatnak, irreverzibilisen károsodott szövetet jeleznek, míg a perfúziós károsodást mutató, de normális 

diffúziójúak a penumbrát – azaz a megmenthető agyállományt jelenítik meg. 

Ha a diffúziós és a perfúziós károsodás mérete azonos, az a penumbra hiányát jelenti. 

Amikor a diffúziós lézió nagyobb a perfúziósénál, vagy csak diffúziós eltérés látszik, perfúziós zavar nem is 

látható, az iszkémiás szövet korai reperfúzióját jelenti, és egyben arra utal, hogy a diffúziós károsodás mérete 

nem is fog lényegesen változni az idő múlásával. 

MR Angiográfia - MRA – A Time of Flight vagy TOF metódus az artériákban (vagy a vénákban) áramló vért 

ábrázolja kontrasztanyag adása nélkül, csupán a vér elmozdulásából adódó MR jeleket kiaknázva. Alkalmas az 

agyalapi erek állapotának, tágulatainak/szűkületeinek, és a köztük levő kollateralisok rendszerének a 

kimutatására . 

9.29. ábra - 13. ábra: 3D TOF MR angiográfia MIP rekonstrukciója, amely a bal oldali 

carotis és media elzáródást kontrasztanyag adása nélkül képes igazolni 
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Előnye, hogy gyors, egyszerű, non invazív. Az utófeldolgozás során lehetőség van a nyert adatok célszerű 

átalakítására a képminőség, ezáltal a pontosabb diagnózis érdekében. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az 

áramlási jelvesztésen alapuló képalkotás miatt a turbulens áramlást szűkületként jelenítheti meg. A 

vérmaradványok T1 súlyozásnál mutatkozó magas jele az erek pontos megítélését, érmalformáció vagy 

aneurizma keresését megnehezíti. 

Az ún. phasis contrast (PC) MRA a keringés sebességének vagy irányának alapján szelektíven is képes 

ábrázolni az intrakranialis ereket, bár térbeli felbontása elmarad a TOF MRA-étól. Intravénás kontrasztanyagot 

nem igényel. 

MRA – kontrasztanyag adással kiegészített változatainak statikus (CE-MRA= contrast enhanced MRA) 

és dinamikus (TRICKS = Time Resolved Imaging of Contrast KineticS) formája van. Egyetlen gadolinium 

tartalmú kontrasztanyag-bólussal képesek a szív és a koponyatető között az összes ereket ábrázolni. Míg az első 

jó térbeli, addig a második elfogadható időbeli felbontóképességgel rendelkezik. A bonyolultabb vizsgálati 

technika azonban több hibalehetőséget hord magában. Emellett a kontrasztanyag adási igény kockázat növelő és 

drágító tényező is egyben. 

A kontrasztos MRA nagyobb szenzitivitású és specificitású mint a Doppler UH a 70-99%-os carotis sztenózisok 

esetében. 

Plakk analízis  a nyaki carotis szakaszon MR vizsgálattal is végezhető: manuálisan vagy automatizált módon is 

lehetséges a carotis plakk vizsgálata. Az érfal, a plakk nekrotikus magja, bevérzése, a cholesterin, a fibrotikus 

komponens, a kalcifikáció és a maximális falvastagság is megbízhatóan ábrázolható. 
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(http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F4.expansion.html). Automatizált MR vizsgálattal jól meghatározható 

az átlagos carotis communis falvastagság (MWT), ami jól korrelál a duplex UH vizsgálattal mért intima-media 

vastagsággal(IMT). Ezen jól reprodukálható MR alapú módszer az ateroszklerózis mértékének és gyógyszeres 

kezelésre való változásának megbízható kimutatását nyújtja. 

Molekuláris képalkotással már a trombus kimutatás is lehetővé fog válni: 

http://www.nature.com/nrcardio/journal/v6/n9/fig_tab/nrcardio.2009.119_F4.html. 

Stentelt erek posztoperatív vizsgálata – a stentek anyaga (nitinol, platina-iridium, rozsdamentes acél, 

ötvözet)vagy a végjelzők jelmentes műtermékei nehezíthetik a megítélést. Gadolinium tartalmú MRI 

kontrasztanyag adásával kiegészített speciális nagy billentési szögű (FA=flip angle) grádiens echo vagy SSFP 

MRI szekvenciák mellett hasonlóan nagy billentési szögű MR angiográfiás technikák ilyen esetben is ártalom 

(ionizáló sugárzás és invazivitás)nélkül tudják a stent szűkületeket megítélni. Az endovaszkuláris beavatkozások 

utáni követés során a stenten belüli szűkület túlértékelése vagy a műtermékek zavarta megítélhetetlenség 

egyaránt elkerülendő. 

MRS = MR Spektroszkópia Az MR nyújtotta in vivo agyi metabolit meghatározások egyes betegségek 

elkülönítésében nagyon hasznos és fontos kiegészítő szerepet játszanak. Olyan fontos a betegség kezdetén az 

időfaktor, ezért az agyi energia-metabolizmus károsodásának igazolása az akut szakban időrabló ártalom, 

legföljebb a chronikus szakban differenciáldiagnosztikai célból jöhet szóba 

Invazív:DSA –azaz digitális szubtrakciós angiográfia (DSA LINK 

http://www.radiologia.hu/radiwiki/index.php/Az_angiogr%C3%A1fi%C3%A1s_k%C3%A9sz%C3%BCl%C3

%A9k_technikai_saj%C3%A1toss%C3%A1gai) 

Intervenció részeként: nyaki- intrakraniális stent/PTA, trombectomia, SAH utáni aneurizma elzárás vagy esetleg 

spazmus angioplasztikája, érmalformációk tápláló és elvezető ereinek elzárása. 

Fiatalok nem pontosan tisztázott stroke-ja biztos okának megállapításához 

Másképpen nem/nehezen bizonyítható agyi érelváltozások kimutatására: vaszkulitiszek, disszekció. 

9.30. ábra - 14. ábra: DSA kép bal oldali carotis communis töltésből, amely az interna 

oszlásában mind az anteriorra, mind a media főtörzs kezdetére terjedő arteritiszre utaló 

szűkületeket mutat. A media főtörzsön az oszlás előtt is súlyos szűkület látszik 
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A katéteres négyér-angiográfia a gold standard, mivel az egész koponyaűri érrendszert és a nyaki ereket is igen 

részlet-gazdagon lehet ábrázolni. A kizárólag diagnosztikus célú DSA-k súlyos szövődményeinek aránya 

elemzések szerint 1% körüli. A CT és MR angiográfiák fejlődése mind jobban kiválthatóvá teszi az invazív 

angiográfiákat. 

Technikája:DSA műtőben általános műtéti feltételeket biztosító bőrdezinfekció és izolálás után helyi 

érzéstelenítésben az a. femoralis (vagy a. radialis, a.brachialis, a axillaris) ún. Seldinger módszerrel 

megkatéterezve onnan minden szupraaortikus ér (így az agyhoz menő carotisok és vertebralisok, valamint a 

gerinchez vezető erek is szelektíven megkereshetők és kontrasztanyag adással megtölthetők, miközben 

röntgensugár segítségével sorozatfelvétel készül. Eképekből kivonva az ún. maszkként használt kontrasztanyag 

mentes alapfelvételt (szubtrakció), elérhető hogy csak az ereket lássuk egyéb zavaró struktúráktól mentesen. A 

DSA lineáris és időbeli felbontása az összes hasonló célra használt angiográfiás eljárásnál jobb. Különösen a 

hemodinamikai információk terén pótolhatatlan ma még. További előnye a rotációs 3D képfeldolgozási 

lehetőség (1. videó), amely alkalmas az aneurizmák összes kezeléshez fontos jellemzőjének tisztázására, és az 

endovascularis beavatkozáshoz szükséges munka-projekciók kiválasztására. Hátránya az invazívitás. Az 

érrendszerbe történő behatolás vérzéses és akár az ér első felszínéről lesodródó, akár a katétereken és drótokon 

keletkező trombemboliás szövődményeket egyaránt okozhat. Az ionizáló sugárzással történő vizsgálat során a 

sugár-egészségügyi elvek alkalmazására maximálisan figyelemmel kell lenni, mind a páciens, mind az orvosi-

szakasszisztensi sugárterhelést minimalizálva. 

1. animáció: Arteria communicans anterior aneurizma 3 dimenziós rotációs angiográfiából származó 

számítógépes rekonstrukciója, a mozgása közben az elváltozás alakja valószerűbben érzékelhető. 

 

1. animáció: Arteria communicans anterior aneurizma 3 dimenziós rotációs angiográfiából származó 

számítógépes rekonstrukciója, a mozgása közben az elváltozás alakja valószerűbben érzékelhető. 
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A DSA valójában a teljességből kiragadott luminográfia, mert csak az áramló erek lumenét ábrázolja a vérbe 

juttatott –és ott fölhíguló - jódos kontrasztanyag sugárfogó hatását kihasználva, ahol az érfal eltérései 

(disszekció, sztenozis) csak közvetve mutatkozhatnak meg. Az erek belső felszínének szabálytalanságai és 

egyenetlenségei láthatóvá válnak, de az érfal egészét, az ateroszklerotikus plakkokat, vagy a részlegesen 

betrombotizált aneurizmák eltömődött részleteit nem képes ábrázolni. Ezért a DSA-nak szeleti képalkotó 

módszerekkel (CT és MRI) való együttes értékelése nyújtja a legteljesebb képi információt. 

Szűkületek és elzáródások (ateroszklerózis) invazív DSA-val történő ábrázolása akkor jön szóba, ha a megelőző 

nem invazív módszerekkel (nyaki UH, CTA vagy MRA) olyan elváltozás derül ki, amelynek az 

endovaszkuláris megoldása válik szükségessé. Ilyenkor az intervenció részeként először fel kell térképezni az 

elváltozás pontos morfológiai viszonyait, meg kell bizonyosodni a kezelés indikációjáról valamint 

lehetőségéről. Ezt követően lehet csak elvégeznia szakma szabályai szerint az éren belüli műtétet , pl. nyaki 

vagy intrakraniális angioplasztikát és stent beültetést.Hasonlóan az előbbiekhez, stroke-ot okozó agyi nagyér-

elzáródások (carotis, media főtörzs, basilaris) esetén az időablakon belüli mechanikus trombus-eltávolítás 

előtti is DSA vizsgálat az első lépés. 

Aneurizmák, arterio-venózus malformációk, fistulák esetében is a DSA az első invazív diagnosztikus lépés az 

elváltozás meghatározó jellegzetességeinek ábrázolására, amit aztán követhet az éren belüli terápiás 

beavatkozás, - akár keringésből való kirekesztéssel-elzárással, akár az áramlás megtartásával. 

Szeleti képalkotással (CT/MRI) bizonytalan jellegű intrakraniális elváltozások pontosítása: pl. vaszkulitisz 

gyanúja esetén az artériák egyenetlenségeit csak a DSA vizsgálattal lehet bizonyítani. 

Agyhalál megállapításához az agyi károsodás elsődlegességének vagy másodlagosságának, - valamint a beteg 

korának függvényében meghatározott megfigyelési idő szükséges. Ennek a max.72 órás időtartamnak a 

lecsökkentéséhez a hiányzó agyműködés irreverzibilitását bizonyító műszeres vizsgálatok alkalmazhatók 

(TCD, perfúziós scintigramm és négyér angiográfia). A DSA során ilyen esetben egyértelműen 

bebizonyosodik, hogy nincs agyi értelődés. (A magyar szabályozás a jelzett három módszer egyikének 

alkalmazását írja elő, míg másutt a megfelelően alkalmazott kisebb invazívitású CT angiográfia lelete is 

bizonyító erejű lehet.) 

Endovascular Optical Coherence Tomography - OCT Az endovaszkulárisan bevezetett optikai koherencia 

tomográf fénnyel működő „ultrahang”-nak felel meg, amellyel igen nagy fölbontású, leginkább a mikroszkópos 

képhez hasonlatos felvételeket lehet készíteni. Már alkalmazzák koronáriák belső felszínének ábrázolására. A 

koronáriákban különösen jó felbontással ábrázolja az in-stent resztenozist ezért bizonnyal a nyaki erek 

vizsgálatára is ki fog terjedni (http://www.ajnr.org/content/33/9/1642/F7.expansion.html). 

3.5.1. Tesztkérdések 

Az ultrahang módszerrel történő carotis érszűkület-meghatározásnál (C) 

a sebesség adatok elégségesek 

a mért lumen area arányokat kell megadni a pontos lelethez 

az átmérő arányokat kell megadni a NASCET szerint 

a communis átmérő és az interna szűkület aránya lényeges 

Az ultrahangos duplex leletnek plakk analízis során a tartalmaznia kell (A) 

az echogenitást, a plakkfelszín jellegét, az ulceráltságot, az összetételt 

a plakk denzitását, a kalcifikáció százalékos mértékét 

a plakkon belüli jelintenzitásokat, szuszceptibilitási eltéréseket 

az izotóp-dúsulás százalékos arányait 

A transzkraniális doppler vizsgálat nem alkalmas (D) 

Az agyi erek áramlásának mérésére 
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Mikroembolizáció detektálására 

Cerebrovaszkulási reaktivitás megállapítására 

Agyvérzés előrejelzésére 

A SPECT vizsgálat (D) 

Ionizáló sugárzás nélkül működő speciális CT 

Tisztán morfológiai módszer 

Folyamatos keringésmonitorozásra képes 

Izotópdetektáláson alapuló nukleáris orvosi módszer 

A computer tomográfia előnyei közé nem tartozik (B) 

Nem invazív, nagy felbontású 

Ionizáló sugárzással történik 

Gyors, jól hozzáférhető 

A stroke diagnosztikában megbízhatóan alkalmazható 

Az acut stroke diagnosztika legfontosabb célja (C) 

A koponyatörés kizárása 

A hipertónia kezelését támogatni 

Kimutatni, hogy van-e megmenthető agyállomány 

Az agyi atrófia pontos ábrázolása 

Az acut stroke-ban a CT-nek nem feladata (C) 

A esetleges vérzés biztos kimutatása 

Egyéb okok (trauma, tumor, tályog) kizárása 

A trombolitikus gyógyszer adagja meghatározásának elősegítése 

A stroke hátterében levő kórfolyamat tisztázása, a károsodás lokalizációjának a megállapítása 

A hiperacut CT stroke után 3 órán belül (C) 

Nem képes még a vérzés kizárására 

Jól mutatja az agyi infarktus teljes kiterjedését 

A finom eltéréseket az ablak-beállítások módosításával mutathatja 

A középvonali diszlokáció kimutatására nem képes 

A korai stroke jelek közé nem tartozik: (D) 

Az agyállomány halványulása 

Az esetleg megjelenő hiperdenz média (Gács-) jel 

A nucleus lentiformis és az inzuláris szalag eltűnése 
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A sulcusok kiszélesedése 

Az agyi infarktus szabályos lefolyása szerint (A) 

Először az ödéma következtében térfoglaló hatása is lehet 

Utána a kamra rátágul az ödémás területre 

A luxusperfúzió a krónikus állapot velejárója 

Végül az infarktusos agy visszanyeri eredeti denzitását 

Az állományi vérzések időbeli lefolyása során (B) 

Az eredetileg 30-40 HU körüli denzitásuk fokozatosan nő 

A széli részükön csökken az idő múltával a denzitásuk 

Térfoglaló hatásuk nem múlik el 

Széli részükön kontrasztanyag halmozás nem fordulhat elő 

Luminográfia – azaz csak az ér lumenét ábrázolja (B) 

Az UH, TCD 

DSA, MRA 

CTA 

MRI 

Az MRI vizsgálat (C) 

Nem képes az infarktusos mag és a veszélyben levő penumbra elkülönítésére 

A különböző korú infarktusokat azonosan ábrázolja 

Diffúzióval a citotoxikus ödémát kimutatja az iszkémia jeleként 

Vérzéseket nem tud kimutatni 

Az MR perfúziós vizsgálatok (D) 

Csak kontrasztanyag adással végezhetők 

Kizárólag stroke-ban rendelkeznek klinikai haszonnal 

MR spektroszkópiával kiegészítve igazán értékesek az acut stroke-ban 

A diffúziós mérésekkel összevetve segítenek a terápiás döntéshozatalban 

A DSA vizsgálat jellemzője (B) 

Nem invazív és kockázatmentes módszer, akárhányszor ismételhető 

Az agyi erek ábrázolásában gold standard, nagy fölbontású, a keringés folyamatát is megjeleníteni képes 

A szeleti képalkotás nélkül is teljes körű diagnosztikai erejű a koponyán belül 

Minden agyi betegség tisztázásában nélkülözhetetlen 

3.5.2. Név- és rövidítésmutató 
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ADC Apparent diffusion coefficient 

Angiográfia érfestés, érábrázolás 

ASL artériás spin jelöléses perfúziós technika-PWI 

ASPECT Alberta Stroke Program Early CT Score 

CBF agyi vérátáramlás 

CBV agyi vérvolumen 

CCDS color coded duplex sonography 

CE-MRA Contrast enhanced MRA 

CT computer tomográfiás vizsgálat 

CTA computer tomográfiás angiográfia vizsgálat 

CTP CT perfúziós vizsgálat 

DCE-CT Dynamic contrast-enhanced computed tomography 

DSA digitális szubtrakciós angiográfia 

DWI Diffúzió súlyozott képalkotás 

EVOCT Endovascular Optical Coherence Tomography 

FA flip angle – billentési szög 

FLAIR Fluid attenuated inversion recovery 

Flow void áramlási jelmentesség 

HIAT Houston intraarterial therapy 

IMT intima-média vastagság 

In-stent 

restenosis 
Stentelés utáni – stenten belüli újabb szűkület kialakulása 

c.m. Kontrasztanyag 

luminográfia Csak az éren belüli (lumen) viszonyokat mutató vizsgálat 

MIP maximal intensity projection 

MRI mag mágneses rezonanciás vizsgálat 

MRS MR Spektroszkópia 

MTT mean transit time vagy átlagos tranzit idő 

MWT mean wall thickening - átlagos carotis communis falvastagság 

NASCET North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 

PC phasis contrast angiográfiás technika 

Penumbra még nem visszafordíthatatlanul károsodott vérellátású terület 

PET pozitron emissziós tomográfia 

PTA Percutan transluminaris angioplatica 

PWI Perfúzió súlyozott képalkotás 

SAH Subarachnoidal haemorrhage, subarachnoidalis vérzés 

SI source images, a CT angiográfia forrásképei 

SPECT Single Photon Emission Computer tomográfiás vizsgálat 

SSFP Steady-state with free-precession 

Stroke agyi érkatasztrófa, szélütés vagy gutaütés 

SWI és SWAN szuszceptibilitás súlyozott szekvencia 

TCD transzkraniális doppler vizsgálat 

THRIVE Totaled Health Risks in Vascular Events 

TIA átmeneti agyi iszkémiás roham 

TOF Time of Flight angiográfiás technika 
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TRACE Nyom, diffúzió súlyozott vizsgálat egyik része 

TRICKS Time Resolved Imaging of Contrast KineticS 

Thrombectomy mechanikus trombus-eltávolítás éren belüli intervencióval 

Thrombolysis kémiai trombus föloldás 

TTP time to peak 

US ultrahang vizsgálat 

VRT volume rendered technique – térfogati rekonstrukció 
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4. 9.d. Nagy térerejű MRI képalkotás, MRI alapjai. – 
Schwarcz Attila [Szakmai lektor: Kincses Zsigmond 
Tamás] 

4.1. 1. Bevezető 

A mágneses rezonancia (MR) alapjelenségét egymástól függetlenül az Egyesült Államokban Felix Bloch a 

Stanford Egyetemen és Edward Mills Purcell a Harvard Egyetemen írta le 1946-ban. Mindketten Nobel-díjat 

kaptak a felfedezésükért. 1967-ben Jackson végezte az első MR vizsgálatot emberen. 1972-ben Paul Lauterbur 

volt az első, aki képalkotást tudott végezni MR segítségével, egy két dimenziós képet készített vízmintákról. 

2003-ban Paul C. Lauterbur Peter Mansfielddel együtt Nobel-díjat kaptak az MR képalkotás területén elért 

eredményeikért. 

Az MR képalkotás (MRI) napjainkra az egyik legmodernebb és legpontosabb képet adó non-invazív képalkotó 

eljárás lett, mellyel a teljes emberi test vizsgálható, betegségek kimutathatók általa. Ez a képalkotó módszer 

jelenleg a legrészletgazdagabb képet nyújtja az emberi testről. 

Az MRI vizsgálat lényege öt pontban összefoglalható. 

tegyük a vizsgált mintát, klinikai vizsgálatoknál az emberi testet a mágneses térbe. 

rádióhullámokkal besugározzuk 
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kikapcsoljuk a rádióhullám adást 

egy antenna segítségével felfogjuk a minta, vagy az emberi test által visszasugárzott rádióhullámot 

az így begyűjtött rádióhullámokat képpé alakítjuk. 

4.2. 2. Az MR jelenség alapjai 

Az emberi testben nagy számban van jelen szén, oxigén, proton, ill. nitrogén atomok, ezek alkotják az emberi 

szervezetet. Ezek közül csak a hidrogén atom az egyetlen, ami természetes állapotában MR-rel gerjeszthető, 

továbbá a hidrogén atom fordul elő a legnagyobb számban, a szervezetünkben, víz formájában. Alapvetően 

amikor MR képalkotásról beszélünk, akkor proton/hidrogén/víz képalkotásról beszélünk. A hidrogén 

atommagok, azaz protonok felfoghatók úgy, mint töltéssel rendelkező elemi részecskék, melyek forgó mozgást 

végeznek. A forgó mozgást végző elemi részecskék elektromágneses teret hoznak létre. Összefoglalva a 

protonok felfoghatók parányi pörgő mágneseknek. 

Szervezetünkben a protonok nyugalmi állapotban rendezetlenül helyezkednek el, azaz az elemi mágnesek 

semmilyen kitüntetett irányban nem rendeződnek. Azonban ha ezeket a kis forgó mágneseket (protonokat) 

statikus mágneses térbe helyezzük, akkor az alap mágneses térhez képest kétféle módon rendeződni fognak: (i) 

egyrészt az alap mágneses térrel (B0) egyező, azaz paralel, illetve (ii) az alap mágneses térrel ellenkező, azaz 

antiparalel irányba. Szobahőmérsékleten a paralel és antiparalel protonok számának az aránya 100.006/100.000 

Teslánként (Tesla a mágneses tér mértékegysége). 

Statikus mágneses térben a protonok egy meghatározott frekvencián fognak forogni, ezt a frekvenciát Larmor-

frekvenciának nevezzük. A Larmor-frekvencia egyenlő a mágneses fogékonyság (giromágneses együttható), és 

a statikus mágneses tér nagyságának a szorzatával. 

  

ω = γ /2π B0 

  

ω = Larmor frekvencia 

γ = mágneses fogékonyság 

B0 = statikus mágneses tér nagysága 

A giromágneses együttható minden MR-el látható atommagra meghatározható, így pl. protonra 42,58 MHz/T; 
13C-ra 10,71MHz/T; 31P-re 17,23MHz/T. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 1,5T-s készüléken az emberi testben elhelyezkedő vízmolekulákban 

található protonok 63,87 MHz-s frekvenciával fognak forgó-rezgő mozgást végezni. Azt a speciális mozgást, 

amikor egy test nemcsak a saját tengelye körül, hanem még egy kitüntetett irány, jelen esetben a statikus 

mágneses tér körül is forgó mozgást végez precessziónak hívjuk. Tehát 1,5T-n a protonok 63,87 MHz-s 

frekvencián precesszálnak, míg egy 3T-s készüléken 127,74 MHz-n fognak precesszálni. 

A statikus mágneses térbe helyezett protonok az alap térerőtől függően az előbb említett frekvencián forognak. 

Ha mi ezzel a rendszerrel energiát szeretnénk közölni, akkor ezen a frekvencián, ezen a precesszálási 

frekvencián, kell elektromágneses hullámokkal besugározni a mintánkat. Ez a frekvencia, ahol energia 

közölhető a rendszerrel rezonancia frekvenciának, vagy Larmor frekvenciának hívjuk. 

A protonok az alap mágneses tér hatására két populációba rendeződnek, melyek magasabb, illetve alacsonyabb 

energiaszinttel rendelkeznek. Az alap mágneses térhez képest paralel (alacsonyabb energia szint), illetve 

antiparalel (magasabb energia szint) állnak. A precesszálási frekvencián leadott gerjesztő hullámmal 

gerjeszthetővé válnak, energiát tudnak abszorbeálni. 

A gerjesztési hullám hatására az alacsonyabb energiaszintről egyes protonok magasabb energiaszintre jutnak, 

tehát a paralel beállásból antiparalel beállásba váltanak át. Amennyiben a rendszert magára hagyjuk, akkor 

gerjesztés után a protonok visszatérnek a nyugalmi állapotba, azaz antiparalel magasabb energiaszintről a 

protonok egy része visszaáll a paralel alacsonyabb energiaszintre. Ezt jelenséget hívjuk relaxációnak. 
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A relaxáció folyamatát, mely a gerjesztés után a nyugalmi állapotba történő visszatérést jelenti, kétféle idő-

állandóval tudjuk jellemezni, T1 és T2 időkkel. T1 a longitudinális relaxációs idő, ami ahhoz kell, hogy a 

gerjesztés után a protonok 63%-a visszatérjen a kiindulási állapotba. A T1 időt az agy szövetben secundum-os 

skálán mérjük. A másik idő-állandó a T2, más néven transversalis relaxációs idő, mely a relaxáció során 

kisugárzott válasz rádióhullám lecsengésének a sebességét mutatja. A T2 idő egyenlő azzal az idővel, amivel a 

válasz rádióhullám nulla időpontban mért (azaz közvetlenül a gerjesztés után) nagysága 36%-ra csökken a 

kiindulási szinthez képest. Megkülönböztetünk tovább még T2* relaxációs időt is, mely a minta/agyszövet T2 

relaxációját gyorsítja, pl. helyi mágneses gradiensek, ill. eltérő susceptibilitas (mágneses fogékonyság) miatt. A 

felgyorsult relaxáció miatt a válasz rádióhullám jelcsökkenése is gyorsabb, azaz gyorsabban tűnik el az MR jel. 

A T2 és T2* időket millisecundumos skálán mérjük az agyszövetben. 

A T1 és T2 relaxációs idők úgy is jellemezhetők, hogy a T1 relaxációs idő a longitudinális relaxációt mutatja, 

azaz a statikus mágneses tér irányába történő relaxáció mérőszáma, a jelenség mögött a protonok paralel, 

antiparalel visszarendeződése áll. A T2 relaxációs idő a transversalis síkban, tehát az alap mágneses térre 

merőleges síkban elhelyezkedő relaxációt mutatja, itt pedig a protonok fázis-veszteséről van szó. A fázis-vesztés 

azt jelenti, hogy a gerjesztést követően a protonok nemcsak paralel helyzetből antiparalel helyzetbe jutnak, 

hanem a gerjesztő pulzus irányának megfelelően a transversalis síkban egy irányba mutatnak, fázis koherencia 

jön létre, fázisuk rendeződik, transzverzális síkban eredő mágnesezettség jön létre. Ez az eredő mágnesezettség 

az MR jel amit mérni tudunk. MR jelet csak a transzverzális síkban tudunk detektálni, longitudinális irányban a 

minta MR jele elveszik a nála jóval nagyobb statikus, alap mágneses térben (B0). 

Összefoglalva: a gerjesztést követően a gerjesztő elektromágneses hullám/pulzus hatására energia nyelődik el a 

mintában/az emberi testben, mely a gerjesztés után válasz rádióhullámot sugároz vissza, melyet antennával fel 

tudunk fogni, és ezt az antennával felfogott, időben váltakozó jelet tudjuk MR jellé alakítani, digitalizálni. Az 

antennával való detektálás az MR készülékben megegyezik pl. az autórádióban található antennával történő 

jeldetektálással, azaz az időben változó elektromágneses hullám az antennába áramot fog indukálni. Az indukált 

áram szintén időben váltakozó nagyságú lesz. Az indukált áramot Eddy vagy Foucault áramnak hívjuk. Ez a 

jelenség teljesen megegyezik azzal, amikor általános iskolában egy rúd-mágnest mozgattunk egy tekercs 

belsejében és a tekercsre kötött volt-mérő segítségével az indukált áramot, ill. a feszültségváltozást tudtuk 

detektálni. Ugyanilyen indukált áram keletkezik a rádió antennában, ill. MR esetében az MR vevő-tekercsben. 

Az indukált áramot digitalizáljuk és képpé alakítjuk. Ha MR jelről van szó, akkor a transzverzális síkban lévő 

eredő mágnesezettség indukált áramáról beszélünk. 

4.3. 3. Az MR készülék felépítése 

Az MR készülék alkotórészei a következők: egy statikus mágnes, mely létrehozza az alap B0 mágneses teret, 

ide helyezzük a mintát és a mintában levő protonok itt fognak a térrel egyező, vagy azzal ellentétes irányban 

rendeződni. A statikus mágneses teret napjainkban már nem permanens mágnesek biztosítják, hanem 

szupravezető mágnesek. Ez azt jelenti, hogy egy folyékony héliumban levő szupravezető tekercsben áram 

áramlik - 3 T-s készülék esetében pl. 127 MHz-s frekvenciával. Vannak olyan szupravezető mágnesek is, 

amelyeknek nem egy hűtőköpenye, hanem két hűtőköpenye van, azaz a folyékony hélium mellett folyékony 

nitrogén is segíti a szupravezetést, azaz a közel 100%-os hatásfokkal működő árammozgást. Az MR 

készüléknek a statikus mágneses terét megszűntetni csak úgy lehet, ha a hűtőköpenyben levő hélium, vagy két 

köpenyes készülék esetén a folyékony nitrogént is elpárologtatjuk, ezáltal a mágneses tér azonnal megszűnik. 

Ezt a jelenséget quench-nek hívjuk. A quench során a folyékony hélium felforr és a héliumgáz a szupravezető 

mágnesből távozik. A mágneses tér megszűntetése csak vészhelyzetben ajánlott, ugyanis a folyékony hélium 

visszatöltése és a mágneses tér újra generálása, azaz a szupravezető mágnes újragerjesztése, igen költséges, több 

tízmillió forintba kerül. 

Az MR mágnes burkolata alatt további tekercsek helyezkednek el, a statikus mágneses teret fenntartó 

szupravezető tekercs mellett. További tekercsek a shim tekercsek, melyek arra szolgálnak, hogy a statikus 

mágneses teret homogénné tegyék. Ugyanis a szupravezető tekercs által létrehozott alap mágneses tér 

inhomogén. A mágneses tér inhomogenitása azt jelenti, hogyha egy vízmintát helyezünk a mágnes közepére 

(homogén minta), akkor a homogén mintában a protonok nem azonos frekvencián fognak precesszálni, 

mágneses tér inhomogenitása miatt. Azaz nagyon eltérő Larmor-frekvencia tapasztalható a homogén mintában. 

A shim tekercsek segítségével plusz elektromágneses mezőt tudunk bekapcsolni, mely a statikus mágneses teret 

kiegyenlíti, részben homogenizálja. Ha shimelésről beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy van aktív, ill. 

passzív shim, mindkettő az alap mágneses tér homogenitásának javítására szolgál. Passzív shim esetében 

általában nem mágnesezhető fém lapokat helyeznek el a mágnes burkolata alá, mellyel a mágneses teret lehet 
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úgy torzítani, hogy az minél homogénebb legyen. Aktív shim esetében a gradiens tekercseket használjuk fel, 

azaz a gradiens tekercsekre adott feszültséggel tudjuk tovább javítani az alap mágneses tér homogenitását. 

A shim tekercsek mellett gradiens tekercsek is vannak, melyek a képalkotást segítik. A gradiens tekercsek úgy 

képzelhetők el, hogy a tér 3 irányának, „X”, „Y”, „Z” iránynak megfelelően tudnak a térben lineárisan változó 

mágneses teret létrehozni, azaz a térben lineárisan tudják a statikus homogén mágneses teret modulálni, tehát a 

tér minden egyes pontján egy kicsit eltérő lesz az alap mágneses tér. A gradiens tekercsek mellett van adó-

tekercs, mellyel a gerjesztést tudjuk létrehozni, modern készülékek esetében ezt szintén a mágnes burkolata alatt 

helyezkedik el, és test-tekercsnek hívjuk. Az MR készülékben a mintához közel általában külön vevő-tekercset 

is alkalmaznak, ezzel történik a gerjesztett protonok által indukált áram vétele. A vevő-tekercs fogható fel a 

rendszer antennájának. 

Az előbb említett tekercseket, a gradiens, az adó, ill. vevő-tekercseket számítógép vezérli. Az adó és a gradiens 

tekercsekre erősítő és számítógép segítségével tudunk juttatni előre generált elektromágneses hullámformákat. 

A vevő-tekercsben indukált áramot is számítógép segítségével tudjuk detektálni. A tekercsben indukálódott 

analóg jelet előbb digitalizáljuk, azaz számokká alakítjuk át, és ezt a számítógép segítségével tároljuk, ez képezi 

a nyers MR adatot. 

Az MR jel, vagyis a minta által kibocsátott válasz rádióhullám, digitalizálás után számítógépbe jut, ahol a 

megfelelő matematikai algoritmus, általában Fourier transzformáció segítségével feldolgozásra kerül. A 

feldolgozott hullámokból áll elő MR képalkotás esetében az MR kép, spektoszkópia esetében az MR spektrum. 

Az MR jel detektálása két csatornán keresztül történik, az egyik csatornát, valós, a másikat képzetes csatornának 

hívjuk. A kettő között a detektálásban 90 fokos fázis eltolódás van. Ennek az a jelentősége, hogy a gerjesztés 

után az „XY” síkban (azaz a statikus B0 mágneses mezőre merőlegesen) meg tudjuk határozni a mágnesezettség 

irányát. Tehát a nagyság mellett a mágnesezettség iránya is meghatározható minden egyes időpillanatban a 

gerjesztést követően. 

A könnyebb érthetőség szempontjából fontos tisztázni, hogy az egységnyi mágnesezettséget képviselő proton 

atommagok rendeződnek a gerjesztés hatására, és ilyenkor már egy összegzett mágnesezettség alakul ki, tehát 

nem egyes protonok mágnesezettségéről, hanem a nettó mágnesezettségről beszélünk, mely a protonok elemi 

mágnesezettségeinek az összegét mutatja. A mágnesezettség nagyságát M1-el szoktunk jelölni, a kiindulási 

időpontban pedig, azaz a gerjesztés után közvetlenül pedig M0-al. A mágnesezettségnek nemcsak nagysága, 

hanem iránya is van és ezt az irányt tudjuk detektálni a valós és képzetes csatornákon, a 90 fokos fázis 

eltolódással történő detektálással. 

4.4. 4. T1 és T2 és proton sűrűség súlyozás a képalkotásban 

A T1 és T2 relaxációnak megfelelően a képalkotásban T1 és T2 súlyozott képekről beszélünk. A T1 súlyozott 

kép azt jelenti, hogy a szövetek eltérő longitudinális relaxációs ideje kontrasztként nyilvánul meg. Minél 

nagyobb a T1 különbség, annál nagyobb kontraszt lesz a képen két eltérő T1 értékkel rendelkező struktúra 

között. Hasonlóan a T2 súlyozott kép azt jelenti, hogy a szövetek transversalis relaxációs ideje eltérő, és az 

eltérő T2 idők kontraszt különbségben mutathatók meg. Minél nagyobb a T2 különbség, annál nagyobb 

kontraszt lesz a T2 súlyozott képen. A proton sűrűség súlyozott képeken a kontrasztot a szövetek eltérő proton 

tartalma adja, a nagyobb proton sűrűségű szövet világosabb, míg az alacsonyabb proton sűrűségű szövet 

sötétebb lesz a képeken. 

4.4.1. 4.1. Echo idő és repeticiós idő hatása a T1, T2 és proton sűrűség 
súlyozásra 

Az MR mérésnek, képalkotásnak két fontos, általunk állítható paramétere van, az egyik az echo idő (TE), ami a 

gerjesztés és a jelképződés/jeldetektálás között eltelt időt mutatja. A másik általunk állítható paraméter a 

repeticiós idő (TR), ami a jeldetektálások között eltelt időt mutatja. 

Abban az esetben, ha az echo idő rövid és repeticiós idő is rövid, akkor T1 súlyozásról beszélünk. A T1 

súlyozás során a rövid repeticiós idő miatt a kisebb T1 értékkel rendelkező szövet gyorsabban tér vissza a 

kiindulási állapotba, és ezért erősebb jelet fog adni, míg a hosszú T1 idejű szövet kisebb jelet fog adni. Mivel az 

echo idő rövid, ezért T2 szerint ebben esetben nem súlyozunk. 

Amennyiben az echo idő hosszú és a repeticiós idő is hosszú, úgy T2 súlyozásról beszélünk. Ebben az esetben a 

hosszú repeticiós idő miatt elegendő idő telik el ahhoz, hogy a szövetek kiindulási mágnesezettsége visszatérjen 
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az egyes gerjesztések között, így T1 súlyozás nem jön létre. Ellenben a hosszú echo idő miatt a kicsi T2 idejű 

szövet hamar elveszti a mágnesezettséget, míg a hosszabb T2 idejű szövet mágnesezettsége megmarad, így T2 

súlyozás jön létre. Abban az esetben, hogyha a repeticiós idő hosszú (nincs T1 súlyozás) és az echo idő rövid 

(nincs T2 súlyozás), akkor proton sűrűség súlyozott képről beszélünk. 

A T1 és T2 súlyozás a neuro-radiológiai képalkotás során úgy azonosítható leegyszerűsítve, hogy a T1 súlyozott 

képeken az agy szürkeállománya szürkének látszik, az agy fehérállomány fehérnek, míg a T2 súlyozott képeken 

a szürkeállomány világosabb, a fehérállomány sötétebb. A T1 súlyozott képeken a liquor sötétnek látszik, a T2 

súlyozott képeken a liquor pedig fehér színű. A T1 és T2 súlyozás jól kihasználható pl. kóros szövet, daganat, 

vagy ödémás fehérállomány kimutatására. Az ödéma mint szabad víz fogható fel a fehérállományi rostok között. 

Az ödéma hatására a T1 illetve a T2 idő is megnyúlik az ödémás agy állományban, így az ödéma a liquorhoz 

hasonlóan – ami szintén szabad víz – a T1 súlyozott képeken sötét, a T2 súlyozott képeken pedig világos lesz. 

Amennyiben az echo időt változtatjuk, azaz képeket nyerünk különböző echo idővel, akkor a képet felépítő 

voxelek intenzitása csökkeni fog T2 idő függvényében. A csökkenő intenzitás értékekre exponenciális 

függvényt illesztve megkapjuk a T2 időt (1. és 2. ábra). 

9.31. ábra - 1. ábra: Az MR intenzitások exponenciális csökkenését mutatja az ábra az 

echo idő (TE) függvényében 

 

9.32. ábra - 2. ábra: Az echo idő növelésével (a képen 38,1ms-228,6ms) tudunk T2 

súlyozást elérni. Az első kép még proton denzitás súlyozást mutat, majd az agyszövet 

MR jele folyamatosan csökken, azaz az agyszövet egyre sötétebb lesz. A hosszú T2 idejű 

liquor MR jele alig változik, így az magas jelet ad végig a T2 súlyozott képeken. A T2 

súlyozás alatt végbemenő jel/kontraszt változásokat animáció is mutatja (1. animáció) 
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1. animáció 

 

1. animáció. 

Hasonlóan, ha a repeticiós időt változtatjuk, akkor az intenzitás növekedni fog a repeticiós idő függvényében 

(3.ábra), majd az erre illesztett exponenciális görbe megadja az adott szövet T1 értékét (4.ábra). 

9.33. ábra - 3. ábra: Ahogy repeticiós idő csökkent (a képen 6000 ms - 300ms), úgy 

tudunk T1 súlyozást elérni. Az első kép erősen T1 súlyozott, majd az utolsó kép proton 

denzitás súlyozást mutat. Az agyszövet illetve a liquor MR jele is folyamatosan nő, azaz 

az agyszövet és a liquor is egyre világosabb lesz. A T1 súlyozott képeken a (TR = 300ms) 

a szürkeállomány szürke míg a fehérállomány fehér/világosabb árnyalatú. A TR idő 

növelésével történő fent említett jel/kontraszt változásokat animáció is mutatja (2. 

animáció) 
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2. animáció. 

 

2. animáció. 

9.34. ábra - 4. ábra: Az MR intenzitások exponenciális növekedését mutatja az ábra a 

repeticiós idő (TR) függvényében 
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T1 mérést nem csak a repeticiós idő változtatásával, hanem egy úgynevezett inverziós idő változtatásával is 

tudunk mérni. Az inverzió azt jelenti, hogy kezdetben a kiindulási mágnesezettséget, amely a B0 mágneses 

térrel egy irányba mutat, egy 180 fokos pulzus segítségével invertáljuk. Így a proton által felépített kiindulási, 

teljes mágnesezettség, nem paralel, hanem teljes egészében antiparalel irányba fog mutatni. 

A jel detektálása az inverziót követően az inverziós idő (TI) elteltével történik, egy 90 fokos gerjesztő pulzus 

segítségével kiolvassuk a longitudinális irányban lévő mágnesezettséget. A TI a 180 fokos invertáló és 90 fokos 

gerjesztő pulzusok között eltelt idő. 

9.35. ábra - 5. ábra: Ahogy az inverziós idő (TI) nő (a képen 100 ms - 2000ms), úgy 

tudunk T1 súlyozást elérni. Az inverzió különlegessége az, hogy amikor az inverziót 

követően a mágnesezettség áthalad az Y tengelyen a 0 ponton, akkor a jel eltűnik. A 

képeken egy jel csökkenés majd jel növekedés figyelhető meg. A liquor MR jele ebben 

az esetben 1400ms TI-nél tűnik el, míg a fehérállomány 400 ms TI-nél 
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Az inverziós képalkotásnak az a jelentősége, hogy még nagyobb T1 szerinti kontrasztot tudunk nyerni az eltérő 

T1 idejű szövetek között (5.ábra). Sőt, lesz olyan időpillanat is, amikor az inverzió után annyit várunk, hogy a 

longitudinális mágnesezettség a 0 ponton haladjon át, azaz egy adott szövetről nem fogunk jelet kapni. Így pl. 

zsír, vagy víz elnyomásos képeket is készíthetünk, azaz az inverziós időt úgy választjuk meg, hogy adott 

időpontban vagy a zsír (STIR - (Short TI Inversion Recovery szekvenciánál), vagy a víz (FLAIR - Fluid 

Attenuated Inversion Recovery szekvenciánál) nem ad jelet, tehát a zsírtartalmú vagy víztartalmú szövet sötét 

lesz. Ezekben az esetekben zsír, vagy víz elnyomásos szekvenciáról beszélünk. 

4.5. 5. A képalkotás alapjai 

Az MR készülékben az adó, ill. a vevő tekercseken kívül gradiens tekercsek is találhatók. A gradiens tekercsek a 

tér 3 irányának megfelelően, azaz X, Y, Z irányoknak megfelelően képesek mágneses teret létrehozni, mely 

lineárisan változik a mágnes belsejében a térbeli pozíciótól függően. Például a Z irányú gradiens általában 

egybeesik a mágnes hossztengelyével, a vizsgált alany lábától a fejéig változtatja meg az alap mágneses teret. 

Egy 1,5 T-s készülék esetében, a 64 MHz-es Larmor frekvenciát modulálja, ennek a modulációnak a nagysága 

pár ezer Hz-ig terjed. Az beteg fejénél nagyobb lesz a mágneses tér, mint a lábánál, ezáltal a beteg fejénél a 

precesszálási frekvenciája nagyobb lesz, mint a beteg lábánál, tehát pl. a fej résznél a Larmor-frekvencia 64,5 

MHz, míg a lábánál 63,5 MHz, míg az izocentrumban 64,0 MHz. Ennek megfelelően egy térbeli kódolást 

hozunk létre, ugyanis a Larmor-frekvencia a térbeli elhelyezkedésnek lesz a függvénye. A Z irányú gradiens 

megfelelhet a szelet kiválasztó gradiensnek is, azaz egy adott frekvencia tartomány megfelel egy térbeli 

helytartománynak, azaz szeletvastagságnak. 

A másik két irányba, tehát X, és Y irányba frekvencia és fáziskódolást tudunk létrehozni. 

A frekvenciakódolás azt jelenti, hogy a kiolvasás alatt egy gradienst bekapcsolva tartunk folyamatosan, akkor a 

kiolvasás alatt a frekvencia szintén a térbeli pozíció függvénye lesz. A fáziskódolás azt jelenti, hogy a 

szekvencia során rövid időre kapcsolunk be, például Y irányban egy gradienst. Amíg a gradienst rövid időre 

bekapcsolva tartjuk, addig a tértől, ill. a gradiens erősségtől függően lesznek protonok, amelyek nagyobb 
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sebességre tesznek szert, míg lesznek olyan protonok, melyeknek a sebessége csökken. Majd mikor a 

fáziskódoló gradienst kikapcsoljuk, akkor minden proton visszatér a kiindulási frekvenciára (azaz forgási 

sebességük egyenlő lesz), azonban a fázis különbség benne marad a rendszerbe, mely a kiolvasás alatt 

felhasználható a térbeli kódolásra. 

Standard MR képalkotás esetén a mérési idő egyenlő a repetíciós idő, a fáziskódoló lépések száma, és az 

átlagolások számának szorzatával. 

  

Mérési idő = TR*NGy*NEX 

  

TR: repetíciós idő, 

NGy: a fáziskódolás lépések száma (sorok száma) 

NEX: átlagolások száma (gerjesztések száma, number of excitations) 

Egy repeticiós idő alatt egy darab MR jel detektálható, az MR jel a képalkotás során mindig az egész 

mintából/egész szeletből érkezik. Első lépésben a fáziskódoló gradiensünk nagysága nulla, tehát csak szelet 

kiválasztás és frekvenciakódolás történik. Következő lépésben a fáziskódoló gradiens nagysága változik, tehát 

az egész mintában egy fázis eltolódást hozunk létre. Majd a fáziskódoló gradiens nagyságát minden repeticiós 

idő alatt, azaz akvizíció alatt változatva, fáziskódolást tudunk létrehozni. Az így gyűjtött MR jeleket 

úgynevezett hullámtérbe, K térbe gyűjtjük. A K tér legegyszerűbb esetben úgy is felfogható, hogy digitalizált 

MR jeleknek a kétdimenziós halmaza, az egyik irányban a frekvenciakódolás, a másik irányban pedig a 

fáziskódolás történik. A K térben levő MR jelek száma pedig megegyezik a fáziskódoló lépések számával, azaz, 

hogyha 64 db fáziskódoló lépésszámunk van ez a K térben 64 darab sornak fel meg, 64 darab MR jelet 

gyűjtöttünk. A hullámtér, K tér azért is fontos, mert ennek a kétdimenziós Fourier transzformációjával áll elő az 

MR kép. Valójában a K térből hasonlóan a két csatornás jeldetektáláshoz egy valós és egy képzetes K tér adat 

áll rendelkezésünkre. Mind a valós mind a képzetes K tér adatot Fourier transzformálva egymást kiegészítő 

valós és képzetes képeket kapunk, amelyeknél egy egyszerű Pitagorasz-tételt alkalmazva előáll a modulus kép, 

amely voxel-ek intenzitás információit tartalmazza, ill. előáll egy fáziskép, amely azt mutatja, hogy az adott 

voxelben a mágnesezettség milyen fázisban volt, azaz a mágnesezettség milyen irányú volt. 

Fontos még megemlíteni a mérési átlagolásokat. Mint az előbb láttuk a mérési idő hossza egy egyszerű spin-

echo képalkotásnál a repeticiós idő, a fáziskódoló lépések száma és az átlagolások számának a szorzata. Az 

átlagolásra azért van szükség, mert az MR módszer alacsony érzékenységű, azaz a jel mellett a zaj viszonylag 

magas. Ha az átlagolások számát növeljük és random zajról van szó, akkor minél többször gyűjtünk jelet, annál 

inkább kiátlagolódik a tiszta jel. Tehát az átlagolások számának növelésével a jel nagyság ugyanakkor marad, a 

minta mágnesezettsége ugyanakkora, azonban a zaj szintje fokozatosan csökken. A mágneses tér nagyságával 

közel lineárisan nő az MR jel erőssége is, azaz minél nagyobb alap mágneses tér van, annál több proton fog 

paralel helyzetbe beállni az antiparalel elhelyezkedésűekhez képest, tehát a nettó mágnesezettség nőni fog. Ezt a 

plusz mágnesezettséget vagy a képalkotás gyorsítására, vagy a kép minőségére, azaz a felbontás javítására 

tudjuk fordítani. Továbbá az erősebb jel, tehát a jobb jel/zaj viszony pontosabb méréseket is lehetővé tesz. 

4.6. 6. Spin-echo szekvencia 

Spin-echo képalkotással a helyi mágneses tér különbségeiből adódó fázisvesztés (pl.: koponya légtartalmú 

üregei és agy határán kialakulnak lokális mágneses tér gradiensek, melyek helyileg torzítják a mágneses teret, 

fázisvesztést indukálnak) megszüntethető, azaz a T2* hatás megszűntethető. A spin-echo szekvenciában a 

gerjesztő pulzus után egy 180 fokos pulzust alkalmazunk, melynek hatására a spinek re-fókuszálódnak. Ez a re-

fókuszáció egy újabb jelnövekedést fog létrehozni. Ha még egy 180 fokos pulzust alkalmazunk, akkor egy újabb 

re-fókuszáció jön létre. Azonban a jel nagyság folyamatosan csökkeni fog T2 relaxációs idő szerint. Azonban a 

180 fokos re-fókuszáló pulzusok miatt a lokális tér inhomogenitások kiküszöbölhetők, azaz a jel nem T2*, 

hanem T2 szerint csökken. 

4.7. 7. Gradiens-echo szekvencia 
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Gradiens-echo szekvenciában a 180 fokos re-fókuszáló pulzus nincs jelen, ellentétben a spin-echoval, a 

gerjesztő pulzus után azonnal kiolvasás következik. Itt viszont a jel gyorsabban csökken, a lokális mágneses 

inhomogenitás hatását nem tudja a szekvencia kiküszöbölni, ezért itt T2* szerint fog csökkenni a jel. A T2* jel 

csökkenés annak ellenére, hogy nagyobb jelvesztést eredményez a spin-echohoz képest, sok esetben hasznos 

lehet. Azokban az esetekben, amikor nem a T2 relaxiációs idő által okozott kontraszt különbség a kérdés, hanem 

éppen a zavaró hatásokra, a zavaró mágneses momentumokra vagyunk kíváncsiak. Például funkcionális MR 

képalkotás során a működő agyszövetben az oxyhaemoglobin, és deoxyhaemoglobin arány eltérő lesz a 

nyugalmi agyszövethez képest. A deoxyhaemoglobin paramágneses, azaz megváltoztatja, megzavarja helyi 

homogén mágneses teret. A helyileg a paramágneses deoxyhaemoglobin molekula koncentrációja működő 

agyszövetben csökken, tehát a T2* idő növekedni fog a működő agyszövetben a nyugalmi agyszövethez képest. 

Hasonlóan, hogyha egy adott szövet vastartalmát akarjuk kimutatni, akkor a helyileg rendelkezésre álló vas 

szintén torzítja a mágneses teret, azaz a T2* időt csökkenti, gyorsabb lesz a jelvesztés. Abban az esetben ahol 

vas, vagy vér tartalmú szövet van, ott a T2* súlyozott szekvenciákon, például gradiens-echo szekvenciákban, a 

gyorsabb jelvesztés miatt a vastartalmú szövet, vagy vértartalmú szövet kisebb jelet ad és ezáltal sötétebbnek, 

vagy feketének látszik a képeken. 

4.8. 8. Inverzió visszatérítéses spin-echo 

Az inverzió visszatérítéses spin-echo szekvenciánál a képalkotást megelőzően invertáljuk a spin rendszert, azaz 

egy 180 fokos pulzust adunk a gerjesztő pulzus előtt. Ezáltal a spinek nem a 0 pontból térnek vissza a kiindulási 

állapotba, hanem egy intervált -1-es állapotból térnek vissza a kiindulási állapotba, így a T1 különbségek még 

jobban kihangsúlyozhatók, tehát az inverzió hatására egy fokozott T1 súlyozást tudunk elérni (5.ábra). Ez 

különösen hasznos a különböző T1 idejű szövetek kimutatására, pl. zsír, és egyéb szöveteknek az 

eldifferenciálására, ill. víz, ödéma és egyéb típusú szövetek eldifferenciálására. 

4.9. 9. Echo-planar-imaging 

Echo-planar-imaging (EPI) szekvencia lényege az, hogy egy gerjesztés után a K tér teljes tartományát feltöltjük, 

azaz egy 90 fokos gerjesztő pulzust követően a fáziskódoló és frekvenciakódoló gradienseket alternálva, gyors 

egymás után kapcsoljuk ki és be, ezáltal a teljes K tér feltölthető egy gerjesztést követően. A szekvencia 

hátránya az, hogy a kép elmosódottnak, torzultnak tűnik, igen érzékeny a T2* változásokra. T2* változásokat a 

szövetek eltérő suszceptibilitása (mágneses fogékonysága) okozhat, például a koponyát alkotó légtartó csontos 

üregek, melléküregek mellett a kép elmosódottá válik. A levegő mágneses fogékonysága nulla, míg az 

agyszövetben lévő vízprotonok mágneses fogékonysága a gyromágneses együtthatóval egyenlő, tehát ezeken a 

helyeken az alap mágneses teret rontó lokális mágneses tér gradiensek alakulnak ki. Amennyiben a gerjesztést 

követően egy 180 fokos pulzust is alkalmazunk az EPI szekvenciában, úgy spin-echo-EPI szekvenciáról 

beszélünk. A 180 fokos pulzus előtt és után alkalmazott diffúziós gradiensek pedig a leggyakrabban alkalmazott 

diffúzió súlyozott szekvencia, a diffúzió-súlyozott EPI szekvencia alapján szolgáltatják. Az EPI szekvencia 

előnye, hogy egy gerjesztés után a teljes K tér feltölthető, tehát egy repeticiós idő alatt, azaz 2-4 sec. alatt egy 

teljes például 64x64 képpontból álló kép nyerhető a szekvencia segítségével. Az EPI szekvencia olyan gyors, 

hogy a szívverések hatására kialakuló agyi pulzációt is képes kimutatni, amennyiben, például a 2s-ként gyűjtött 

képeket összefűzve animációkét mutatjuk be. A pulzáció az agyalapon a legkifejezettebb (3.animáció). 

3. animáció. 

 

3. animáció. 

4.10. 10. MR spektroszkópia 

Az MR spektroszkópia segítségével a szövetekben a jelenlevő MR-rel látható metabolitokat tudjuk kimutatni. 

Az MR spektroszkópia anyagvizsgálatokra is alkalmas, ilyenkor nemcsak proton, hanem a vevő és adó 

tekercsektől függően 31P, 13C, 23Na, 15N, és 19F spektroszkópia is rendelkezésre áll. Humán alkalmazása a proton, 

illetve a foszfor spektroszkópiának van, ezeknek az atomoknak, illetve ezekből az atomokból felépülő 

metabolitoknak van olyan koncentrációja, hogy az klinikai körülmények között egy MR készüléken 

detektálható. Foszfor spektroszkópiával non-invazív módon lehet mérni például a szövetnek a pH-ját, ATP 

tartalmát. Proton spektroszkópiával pedig a leggyakrabban kimutatható metabolitok a következők, N-acetil-

aszpartát, kreatin, kolin, glükoz, inozitol/myoinozitol (6.ábra). 
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9.36. ábra - 6. ábra: Az ábrán agyi fehérállomány proton spektruma látható, a 

jellegzetes 3 csúccsal (NAA, creatine, choline) , mely szinte minden térerőn detektálható. 

Az ábrán látható spetrum egy kvantitatív mérésből származik, így a görbe alatti 

területekből az agyi metabolitok koncentrációi számíthatók 

 

Az MR spektroszkópia lényege az, hogy a metabolitokban levő protonok más mágneses teret érzékelnek, mint a 

vízben levő protonok, azaz a metabolitokban levő protonokat a kémiai környezetük leárnyékolja. A 

metabolitokban lévő protonok általuk érzékelt tér így nem B0 lesz, hanem a B0 térnek egy módosított, módosult 

nagyságú mágneses tere. Mivel a metabolit protonok által érzékelt mágneses tér eltér a B0-tól, így rezonancia 

frekvenciájuk, Larmor frekvenciájuk is eltérő lesz. A frekvenciában való különbséget, azaz a víz protonoktól 

eltérő frekvencián precesszálnak a metabolit protonok, kémiai eltolódásnak hívjuk. A kémiai eltolódás egyrészt 

adódik a (i) lokális diamágneses tagból, mely a belső elektron héjak elektronjait jelzi. Továbbá befolyással van a 

kémiai eltolódásra a (ii) szomszédos kémiai kötésben részt vevő elektronok, a (iii) gyűrűszerkezet/gyűrűáram, 

illetve vannak (iv) szisztematikusan jelentkező kölcsönhatások is, ilyen például az oldószerhatás. 

A spektroszkópiai vizsgálat elvégzéséhez, amennyiben proton spektroszkópiáról beszélünk, szükség van a víz 

elnyomására. Ez alatt azt kell érteni, hogy a vízjelet egy speciális vízelnyomó pulzus sorozat segítségével 

szaturáljuk, azaz MR spektroszkópiai jel detektálása alatt nem ad jelet. Ha a szaturáló pulzus sávszélessége elég 

szűk, akkor a vízjel mellet levő sprektum láthatóvá válik, így az N-acetil-aszpartát, kreatin, kolin, 

inozitol/myoinozitol, glükóz és egyes esetekben gamma-amino-vajsav (GABA) is kimutathatóvá válik. MR 

spektroszkópiánál két fő szekvencia típusról beszélhetünk, az egyik a stimulált echo akvizíciós szekvencia 

(STEAM – stimulated echo acquisition mode), ahol az MR jelnek a fele detektálható csak, ugyanis ezt a 

szekvenciát három darab 90 fokos pulzus alkotja, azonban kisebb echo idő érhető el a szekvencia által, ezáltal a 

jel paradox módon nagyobb lehet. A másik fajta szekvencia a PRESS (point resolved spectroscopy) szekvencia, 

amelynél a 90 fokos pulzus után 2 darab 180 fokos pulzus következik. Itt a detektálható jel nagyobb, azonban 

ennél a szekvenciánál az echo idő hosszabb, ezáltal a jel kisebb lehet. A spektroszkópiai mérést sokszor csak 
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egy téregységen belül végezzük el, azaz egy-voxel (single voxel) spektroszkópiáról beszélünk. A voxel 

felfogható a mérési térben elhelyezett kis kockának, melynek térfogata általában 8-27 mm3 körül mozog. A 

voxel kiválasztása úgy történik, hogy stimulált echo akvizíciós szekvenciánál a három 90 fokos pulzust a tér 

három irányának megfelelően alkalmazott gradiensekkel együtt adjuk ki, így a mérés végén az MR jel a három 

szeletnek a metszéspontjából fog keletkezni. Hasonlóan a PRESS szekvenciánál a 90 és a két darab 180 fokos 

pulzus által okozott gerjesztés is a tér három irányának megfelelő, szelet kiválasztó gradiensekkel történik. 

Az agyban MR spektroszkópiával detektálható metabolitok közül az N-acetil-aszpartát az idegsejtekben 

helyezkedik el, ezért idegsejt markernek is lehet hívni. A kolin a sejt membránokban helyezkedik el, jobbára a 

fehérállományban levő myelinhüvely tartalmazza nagy mennyiségben. A kreatin pedig a sejtek energia 

háztartásában vesz részt. A myoinozitol/inozitol szintén sejtmembrán alkotó rész. Így például gliális 

daganatokban a kolin szintje megemelkedik, az N-acetil-aszpartát szintje pedig csökken. Az idegsejt 

pusztulással járó kórképekben, például Alzheimer betegségben, az N-acetil-aszpartát szintje relatíve csökken. A 

spektroszkópia segítségével az egyes metabolitok koncentrációja mmol/literben kifejezve mérhetővé válik. 

A metabolitok kvantifikálásához szükség van kalibrációra. A metabolit koncentrációk kalibrációjához belső 

vagy külső referencia metabolit oldat használható. Külső referencia általában a beteg feje mellé helyezett, ismert 

metabolit koncentrációval rendelkező oldat, amelyben tudjuk mérni a metabolitnak a koncentrációját. MR 

spektroszkópiánál a metabolit csúcsok görbe alatti területe arányos az azt a csúcsot adó metabolit protonok 

koncentrációjával. A belső referencia alkalmazásánál leggyakrabban a vízcsúcsot szokták alkalmazni, azaz 

vízelnyomás nélkül készítenek spektrumot és a fehér vagy a szürkeállománynak átlagos víz koncentrációját 

veszik alapul, és ehhez arányosan számolják ki az egyes metabolitok koncentrációját. A spektroszkópiai 

vizsgálatot nem csak egy voxelben lehet elvégezni, hanem több voxelben is, ekkor multi voxel 

spektroszkópiáról beszélünk, azaz több téregységben történik a mérés, hasonlóan a képalkotáshoz, fáziskódoló 

lépésekkel tudják a spektrumokat téregységekre visszavezetni. Így általában egy anatómiai képre rávetített, 

alacsony felbontású spektroszkópiai képet kapunk, amely szín kódolva tartalmazza például az N-acetil-aszpartát 

vagy a kolin metabolit szinteket (7.ábra). 

9.37. ábra - 7. ábra: Multivoxel technikával készített MR spektroszkópiás kép, melyet 

egy T2 súlyozott anatómiai képre vetítünk rá. A pirosabb szín, a bal frontalisan 

elhelyezkedő gliális daganat emelkedett Cholin tartalmát mutatja a kreatinhez képest 
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Proton spektroszkópiával kimutatható továbbá a laktát is, amely normál esetben nem található meg az agyi 

spektrumban. A laktát anaerob metabolizmusra utal. A laktát egyrészt stroke-ban fordul elő, másrészt a 

daganatok felgyorsult növekedése eredményezhet anaerob metabolizmust. 

4.11. 11. Nagy térerejű MR képalkotás 

Az MR képalkotás kezdetén állandó, permanens mágneseket használtak a statikus mágneses tér létrehozására. 

Ezt követően került bevezetésre a szupravezető mágneses technológia, melynek hatására egyre nagyobb térerőt 

tudtak elérni a gyártók. A statikus, permanens mágnesek felső határa 0,5 T körül van, míg a szupravezető 

mágneseket tekintve 17 T-s készülék is már kivitelezhető. A klinikai képalkotásban a legelterjedtebb, manapság 

nagy térerejűnek mondott készülék a 3 T-s MRI készülék. Azonban dedikált koponya vizsgálatokat szűkebb 

furatú 7 T-s készüléken is el lehet végezni. Minél nagyobb a mágneses térerő, annál jobb lesz a jel/zaj viszony, 

annál nagyobb lesz az MR jel. Az MR jel, ill. a precesszálási frekvencia közel egyenesen arányos az alap 

mágneses térrel a B0-al. Az arányossági tényező pedig a giromágneses együttható, ez alapján 3 T-n a protonok 

~128 MHz-es frekvencián precesszálnak. A nagyobb térerő, nagyobb jel lehetővé teszi a gyorsabb képalkotást, 

illetve a több jel, jobb minőségű képek, jobb felbontású képek akvizíciójára is alkalmazhatók. Továbbá 

spektoszkópiai felhasználásnál a spektum felbontása javul, egyes metabolitok jobban elkülönülnek. Azonban a 

nagyobb térerő hátránya az, hogy a nagyobb MR jel miatt a gerjesztő pulzusok energiája is nő, azaz a minta által 

elnyelt energia is nő. Magas térerőn különös tekintettel kell lenni a specific absorption rate (SAR)-re mely a 

minta által elnyelt energiát mutatja. A nagyobb MR jel és nagyobb térbeli felbontás, erősebb gradiensek 

alkalmazását is szükségessé teszi. Az erősebb gradiensek például egy EPI szekvenciánál a perifériás idegekben 
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ingerületet tudnak indukálni, tehát nagy térerőn a gradiens nagyságra, illetve a gradiens által kibocsátott 

energiamennyiségre, stimulációs hatásra is fokozottan kell figyelni. 

Mind a SAR-t mind a képalkotó gradiensek nagyságát az MR készülék a szekvencia elindítása előtt számolja, és 

amennyiben az káros az emberi szervezetre, úgy a szekvenciát nem engedi elindítani. 

További faktor, ami a magas térerejű képalkotáshoz szükséges az erősebb számítástechnikai kapacitás, azaz 

erősebb számítógépekre van szükség, ugyanis a jobb felbontású képek megnövelik a számítógépek 

leterheltségét, az információ mennyiségének emelkedése miatt. 

A magas térerő kifejezetten előnyös nemcsak az anatómiai képeknél, azaz nemcsak jobb térbeli felbontás érhető 

el, hanem a T2* súlyozást is fokozottabb magasabb térerőn, azaz jobb érzékenységű funkcionális MR képek 

készíthetőek. Hasonlóan a jobb jel/zaj viszony miatt magasabb térerőn a diffúziós mérések is pontosabbak. 

Szintén előnyös a T2* súlyozott szekvenciák alkalmazása a magasabb térerőn, így a vér, ill. vas tartalom jobban 

kimutatható, ez különös tekintettel igaz a szuszceptibilitás súlyozott (SWI – susceptibility weighted imaging) 

szekvenciákra. Az SWI szekvencia nem más, mint egy gradiens echo szekvencia, mely önmagában is T2* 

súlyozott, azonban a voxelenként elhelyezkedő fázis információval súlyozzák a modulus T2* súlyozott képet. 

Az így előálló SWI kép már nemcsak a mágnesezettséget, hanem a fázis információkat is hordozza, azaz ahol 

vastartalmú, vagy vértartalmú alkotó elem van a voxelen belül, ott a jelvesztés nagyobb lesz, egyrészt a T2* 

súlyozás, másrészt a nagyobb fázisvesztés miatt. 

A 3T feletti MR készülékek egyelőre rutinszerűen nem alkalmazottak, és az igen nagy térerejű, pl. 17 T-s 

készülékek csak oldatok vizsgálatra alkalmasak, ugyanis a mágneseknek olyan szűk furata van, hogy csak 

kémiai anyag vizsgáltra alkalmasak. Továbbá kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy 3T felett az emberi 

szervezetre az MR képalkotásnak milyen hatása van. Ezért például a Siemens fejlesztő központjában 

Erlangenben az önkénteseket fél éves különbséggel hívják csak vizsgáltra, ezzel próbálják a biztonságukat 

növelni. Egy nemrég megjelent tanulmányban 8T-n, illetve 3T-n végeztek aorta aneurysma klippel rendelkező 

betegeknél képalkotást, és a konklúzió szerint a nagyobb térerő, azaz még a 8T térerő sem jelent fokozott 

veszélyt a betegre nézve, azonban az implantátumoknak mindig MR kompatibilisnek kell lenni. Tudni kell 

azonban, hogy a pacemakert viselő betegek MR képalkotása nem javasolt, ugyanis a pacemaker működését 

megzavarhatja a statikus mágneses tér, ami a beteg halálához is vezethet. Kardiológus felügyelete mellett a 

pacemaker kikapcsolható és így az MR vizsgálat elvégezhető még nagy térerőn is. Hasonló a helyzet a 

ventriculo-peritonealis shuntot viselő betegeknél, ahol a shunt szelep szabályozó részében fém alkatrészek 

vannak, melyek az MR hatására elmozdulhatnak, így a ventriculo peritonealis shunt nyitónyomását 

megváltoztathatják, ami a hydrocephalus rosszabbodásához vezethet. Ezért az ilyen betegeket az MR vizsgálat 

előtt és után ellenőrizni kell, szükség esetén a shunt szelepét az MR vizsgálatot követően a korábbi nyitónyomás 

értékre kell visszaállítani. 

Magas térerőn az erősebb gradiensek miatt a gradiensek ki és bekapcsolása a képalkotás során elektromos 

áramot indukálhat például sejt membránok felületén. Ez a hatás gyakran elég intenzív ahhoz, hogy a perifériás 

idegrendszert stimulálja, vagy a szívizomzat depolarizációját, repolarizációját befolyásolja. 

Az elektromos stimulációs határ meghaladása a perifériás idegrendszeren fájdalmas lehet, azonban ez 

reverzibilis. Ez a fájdalmas jel gyakran indikátorként szolgálhat a kóros szív stimulációra, amely az idegi 

stimulációval ellentétben irreverzibilis lehet, hiszen fibrillatiot indukálhat. Azonban a klinikai szkennerek, a 

klinikai MR készülékek úgy vannak beállítva, hogy ezt a határt nem tudják elérni. A gerjesztő pulzus hatására 

felmelegedhet a szövet, mely égési sérüléseket is okozhat, főleg akkor, amikor áramvezető anyagot felejtenek a 

beteg végtagjain. Magasabb térerőn az MR készüléknek az akusztikus zaja is nagyobb. Az MR készülék 

akusztikus zaja a gradiens tekercsekből adódik, minél erősebb gradienseket alkalmazunk és a gradiensek minél 

gyorsabban épülnek fel, illetve a repeticiós idő minél rövidebb, annál nagyobb akusztikus zaj szintet produkál el 

az MR készülék. Ezért az akusztikus zajt csökkenteni kell olyan mérésekben, ahol nagyobb gradiens erő 

szükséges a képalkotáshoz és/vagy a repeticiós idő rövid. Az akusztikus zajcsökkentést füldugóval vagy 

fülhallgatóval tudjuk elérni a betegeknél. A fülhallgató jobb megoldás, hiszen a beteg az operátorral 

kommunikációban tud maradni, ami a beteg diszkomfort érzetét csökkenti. A nagy térerejű készülékek másik 

hátránya az, hogy a készüléknek a furata, azaz a készülék belső átmérője kisebb. Alacsonyabb térerejű 

mágnesek a gyártásánál lehetőség van nagyobb furatú mágnes készítésére, amiből a beteg jobban ki tud látni, 

így a diszkomfort érezte kisebb. Minél nagyobb térerejű a mágnes annál jobban szükséges a szűkebb furat, 

hiszen minél nagyobb a térerő, annál kisebb tér egységben tudunk csak homogén mágneses teret létrehozni. 

Magasabb térerővel a T1, illetve a T2 relaxációs idők is változnak. A T1 idő emelkedni fog, míg a T2 idő 

valamelyest csökken. Ennek hatására T1 kontraszt jobban megjeleníthető 3T-n mint 1,5T-n. A T2* idő is 
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csökken a T2-höz hasonlóan, amely hasznos lehet vérzések kimutatásánál, ill. funkcionális MR-nél növeli a 

mérés érzékenységét. 

4.11.1. Tesztkérdések 

A klinikumban leggyakrabban alkalmazott MR képalkotás esetében milyen elemi részecske gerjesztése 

történik. 

Proton 

Szén 

Foszfor 

Nátrium 

A T2 relaxációs idő 

Longitudinális relaxációs idő 

A protonok paralel – antiparalel visszarendeződésének ideje 

Az az idő, amíg a 0 időpontban mért mágnesezettség 63%-ra csökken 

A protonok fázisvesztéséből adódik, az X – Y síkban 

A T1 relaxációs idő 

A transversalis relaxációs idő 

Ezen idő alatt a protonok 36%-a tér vissza a kiindulási állapotba 

Miliszekundumos skálán mérjük 

Longitudinális relaxációs idő 

Az MR jel 

A shim tekercs szolgáltatja 

A minta szolgáltatja 

Időben és térben és állandó 

A SIM tekerccsel fogjuk fel. 

A T1 súlyozott képekre a következő megállapítás igaz 

A szürkeállomány világosabb, mint a fehérállomány 

A liquor fehér színűnek látszik 

Az agy szürkeállománya szürkének látszik 

A repeticiós idő hosszú 

A T2 súlyozás a neuro-radiológiában 

A liquor fehér színűnek látszik 

A liquor sötét színűnek látszik 

Az echo idő rövid 
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A repeticiós idő rövid 

A képalkotás során alkalmazott gradiens 

Megszűnteti az alap mágneses teret 

A protonok gerjesztéséért felelős 

Lineárisan változtatja az alap mágneses teret 

A protonok Larmor frekvenciáját nem változtatja meg az alkalmazása 

A spin-echo szekvenciával 

T2 hatás megszűntethető 

a méréshez 2 db 90 fokos pulzust alkalmazunk 

A jel T2 szerint csökken 

Nem küszöböli ki a localis tér inhomogenitásokat 

A gradens echo szekvencia 

90 fokos és 180 fokos re-fókuszáló pulzust tartalmaz 

A jel T2* szerint fog csökkenni 

A jel T2 szerint csökken 

A localis tér inghomogenitásokat kiküszöböli 

Az echo-planar-imaging (EPI) szekvencia 

Esetében 180 fokos pulzus nem alkalmazható 

Ez egy lassú, képalkotási szekvencia 

Erősen T2* súlyozott, artefactumokat hoz létre 

Diffúziós súlyozásra nem alkalmas 

MR spektroszkópiában a kémia eltolódás 

Azt jelenti, hogy protonok azonos B0 mágneses teret érzékelnek 

Oldószernek nincs hatása a kémiai eltolódásra 

A kémia eltolódás hatására eltérő rezonancia frekvencia jön létre az egyes metabolit protonokban 

A gyűrű-szerkezetnek nincs hatása a kémiai eltolódásra 

A nagy térerejű képalkotás a jelen klinikai gyakorlatban 

0,5T körüli képalkotást jelent 

10T feletti képalkotást jelent 

3-7T képalkotást jelent 

Statikus, permanens mágnesekkel valósítható meg 

A specific absorption rate (SAR) 
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A minta által elnyelt energiát mutatja 

A perifériás idegrendszer stimulációját jelzi 

Alacsonyabb térerőn nagyobb problémát okoz, mint magasabb térerőn 

A gradiensek által kibocsátott energiamennyiségre utal 

A nagy térerejű képalkotás előnyösebb 

Rosszabb T2* súlyozás miatt 

Rosszabb jel/zaj viszony miatt 

A vér, ill. a vastartalom kevésbé mutatható ki 

A T2* hatás kifejezettebb 

Az SWI képalkotás 

Jellemzője a T2 súlyozás 

Nem alkalmas vastartalmú, ill. vértartalmú voxelek kimutatására 

T2* és fázis információkat hordoz 

A T2* súlyozás miatt a jelvesztés kisebb lesz magasabb térerőn 

5. 9.e. Agydaganatok preoperatív kivizsgálása – fMRI, 
DTI. – Schwarcz Attila [Kincses Zsigmond Tamás] 

Agydaganatok leggyakrabban neuroepitelialis kiindulású, meningeális kiindulású, agyideg kiindulású és 

haematopoeticus rendszerből kiinduló daganatok lehetnek. Megkülönböztetünk továbbá őssejtes daganatokat, és 

a sella régiónak a daganatait, melyek főleg endocrin eredetűek, illetve agyi áttétekről is beszélhetünk, amikor a 

szervezetben máshonnan kiinduló daganat, például emlő, tüdő daganat ad agyi áttétet. A neuroepitelialis 

daganatok tovább osztályozhatók astrocyter daganatra, oligodendroglialis daganatra, ependymalis daganatra, 

oligoastrocytomára, choroid plexus daganatokra, pinealis daganatokra, illetve embrionális eredetű daganatokra, 

mint például a neuroblastoma, retinoblastoma vagy primitív neuroectodermalis tumor. Az agydaganatok 

leggyakrabban a tipikus agynyomás fokozódás tüneteivel kerülnek felismerésre, azaz fejfájás, hányinger, 

hányás, aluszékonyság. Sokszor a daganat közvetlenül hatással van a környező épp idegrendszeri szövetre, és 

így fokális idegrendszeri deficitet eredményez. Másik vezető tünet az epilepsziás rosszullét, amikor a daganat 

által keltett lokális agyi elektromos diszfunkció vezet epilepsziás rosszulléthez. A daganatok kivizsgálása során 

elsődleges jelentősége van a képalkotásnak. Szűrő jelleggel általában először CT vizsgálatot szoktak végezni, 

amennyiben daganatra van gyanú, úgy kontrasztanyagot kap a beteg. Amikor a CT vizsgálat pozitív, következő 

lépésben a daganat kiterjedésének, illetve multiplicitásának pontosabb megítélésére MRI vizsgálatot végeznek. 

Az anatómiai MR képalkotással a daganat elhelyezkedése jól vizualizálható. Vannak olyan speciális MR 

módszerek, amelyekkel a daganat pontos elhelyezkedése az agyi pályákhoz képest kimutatható, ez 

leggyakrabban diffúziós tenzor képalkotással és ebből számolt traktográfiával történik. A daganat pontos 

elhelyezkedését fontos még tisztázni funkcionális MRI segítségével, akkor ha elokvens area közvetlen 

szomszédságában található a daganat, például beszédközponthoz vagy a mozgatóközponthoz közel helyezkedik 

el. A modern MRI módszerek, így a diffúziós tenzor képalkotás, illetve a funkcionális MR az idegsebészetben 

teret hódított, hiszen a daganat eltávolításának megtervezése precízebben kivitelezhető ezeknek a plusz 

információknak a birtokában. Továbbá a diffúziós tenzor képalkotás során nyert traktográfia, illetve a 

funkcionális MRI képalkotás eredménye, a műtéti eltávolításhoz gyakran használt neuronavigatios rendszerben 

is hozzáférhető. A neuronavigatio egy olyan eljárás, ahol a műtét előtt nyert háromdimenziós MR képeket 

regisztráljuk, azaz megfeleltetjük a valós háromdimenziós térrel. Ezt követően egy GPS (global positioning 

system) szisztémára emlékeztető kamera segítségével az agyban milliméter pontosan lehet tájékozódni, a műtéti 

terület elhelyezkedése megjeleníthető a képernyőn a 3D MRI képeken. 

5.1. 1. Diffúziós képalkotás 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Diffúzió alatt a molekulák random, Brown-mozgását értjük. Ilyen mozgása van például a vízmolekuláknak egy 

pohár vízben. Ez a random mozgás a hőmérséklettel arányos, minél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb a 

diffúzió sebessége. Az MR vizsgálat az egyetlen olyan technika, amellyel non-invazív módon megfigyelhető és 

mérhető a diffúzió in vivo. A diffúzió nagysága oldaltokban nagy pontossággal mérhető MRI segítségével. 

Oldatokban a diffúzió nem gátolt, ebbe az esetben izotróp diffúzióról beszélünk, azaz az oldat molekulái a tér 

minden egyes irányába azonos valószínűséggel mozdulnak el. Az emberi szervezet egyes területein azonban a 

diffúzió gátolt, hiszen egy pohár vízzel ellentétben a vízmolekulák nemcsak egymással ütköznek össze, hanem a 

sejthatárokkal, illetve a sejtekben levő organellumokkal is. Tovább bonyolítja a képet az, hogy az emberi 

szervezetben levő vízmolekulák, nem szabad formában vannak jelen, hanem főleg kötött formában, 

makromolekulákhoz kötve. Így az emberi szervezetben tapasztalt diffúziót megkülönböztetve az oldatokban 

mért szabad, izotróp diffúziótól, látszólagos diffúziónak hívjuk (apparent diffusion coefficient - ADC). Az ADC 

számos pathológiás állapotban változik, így stoke-ban, sclerosis multiplexben, agydaganatokban, koponya 

traumában. A diffúzió súlyozott MR jel pontos eredete nem ismert az agyszövetben. A vízmolekulák fel tudják 

térképezni mozgásuk során az extra és intracellularis teret is. Korábbi uralkodó elképzelés szerint az 

intracellularisan elhelyezkedő víz lassabban diffundál, míg az extracellularisan elhelyezkedő víz gyorsabban. 

Az agy szövetben a diffúzió súlyozott MR jel lecsengése nem monoexponenciális, hanem biexponenciális, azaz 

egy gyorsabb és egy lassabb víz frakció különíthető el. A gyorsabb víz frakciót az extracellularis résznek, a 

lassabb víz frakciót az intracellularis térnek tulajdonították. 

Azonban igazolódott, hogy a lassú és a gyors víz frakció nem felel meg az extra és az intracellularis térnek, 

ugyanis a sejtmembránok roncsolása után is megmarad a biexponenciális MR jel lecsengés. A diffúzió súlyozást 

úgy érjük el az MR képalkotásban leggyakrabban, hogy például egy spin-echo pulzus szekvenciában, az echot 

generáló 180 fokos pulzus előtt és mögött, szimmetrikusan elhelyezkedő diffúziós gradienseket alkalmazunk. A 

diffúziós gradiens semmiben nem különbözik a képalkotó gradienstől, csak a szekvenciában levő időzítése és 

elhelyezkedés más. Azaz ez a gradiens is egy időben lineárisan változó mágneses teret hoz létre, mely az alap 

B0 mágneses teret modulálja. A diffúzió súlyozást követően, azaz 90 fokos pulzus – diffúziós gradiens - 180 

fokos pulzus – diffúziós gradiens, a képet leggyakrabban EPI kiolvasással tudjuk detektálni. Ez a szekvencia az, 

amely gyors kiolvasást tesz lehetővé, azonban a kép minősége rosszabb egy standard spin-echo kiolvasáshoz 

képest. A diffúziós gradiens alkalmazása alatt a protonok a random, Brown-mozgás miatt helyzetet változtatnak. 

Ezért amikor a második diffúziós gradienst alkalmazzuk, azaz egy refókuszálást vinnénk végbe, akkor 

jelcsökkenést fogunk tapasztalni. A jelcsökkenés tehát a mozgó protonok fázisvesztése miatt jön létre. Minél 

nagyobb a diffúziósúlyozás, annál nagyobb lesz a jelvesztés. A diffúzió súlyozás mértékét b értékkel tudjuk 

mérni, ez a b érték vagy b faktor a klinikai gyakorlatban 0-1500 s/mm2 terjed. A b faktor magába foglalja a 

giromágneses együtthatót, a diffúziós gradiens nagyságát, a diffúziós gradiens hosszát, illetve a diffúziós 

gradiens pár bekapcsolása között eltelt időt. A diffúziós képalkotás során különböző b értékekkel nyerünk 

képeket, leggyakrabban 0, 500 és 1000 s/mm2 b értékkel, majd voxelenként vizsgáljuk a jelvesztést. 

A jelvesztésnek a sebessége mutatja meg a diffúzió nagyságát. Minél nagyobb a jelvesztés sebessége, annál 

nagyobb a diffúzió. Tehát pixelenként egy exponenciálisan csökkenő görbét illesztünk az intenzitásokra, azaz 

ábrázoljuk az intenzitásokat a b faktor függvényében. 

5.2. 2. DTI 

A diffúziónak nemcsak nagysága, hanem iránya is van. Egy pohár vízben a diffúziónak nincsen iránya, hiszen a 

diffúzió teljesen random, a tér minden irányában végbe megy, nincsenek extra gátló tényezők a mozgó 

molekulák számára, ebben az esetben izotróp diffúzióról beszélünk. Az emberi szervezetben azonban anizotróp 

diffúzióról van szó, hiszen a vízmolekulák mozgását a sejtmembránok, és egyéb organellumok gátolják. Az 

agyban ezért nem izotróp, hanem anizotróp diffúzióról beszélünk. Könnyen belátható, hogy a diffúzió az 

fehérállományi pályákkal egyező irányba nagyobb lesz, míg azokra merőlegesen kisebb, azaz a gátló tényezők 

irányába tehát az fehérállományi pályák myelin hüvelyeinek borítására merőlegesen a diffúzió gátolt. A 

diffúziónak nemcsak a nagyságát, hanem az irányát is szükséges mérni, hiszen az agy szövetben a diffúzió 

iránya változik a tér minden irányában, azaz anizotrop diffúzióról beszélünk. Tehát a diffúzió súlyozott képeken 

a diffúzió mérés irányának megfelelően is változik a kontraszt (1.animáció). A diffúzió irányának a becsléséhez 

minimum hat irányban szükséges mérnünk a diffúziót. Ekkor kapjuk meg a diffúziós tenzort, melynek 

segítségével egy kitüntetett irányt tudunk meghatározni az adott téregységen, agyi voxelen belül, mely a diffúzió 

kitüntetett irányát mutatja. Ez a kitüntetett irány megegyezik a környező gátló tényezők, leggyakrabban az 

agypályák lefutásának irányával. Abban az esetben, hogyha az egymás melletti voxeleknél ez a kitüntetett irány 

nagyjából megegyezik, akkor azt feltételezzük, hogy ezek egy pályarendszerhez tartozó elemeket mutatnak, így 

MR traktokráfia kivitelezhető, azaz az agyi pályák in vivo kimutathatóvá válnak (1.ábra). 
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9.38. ábra - 1. ábra: Az ábrán egy egészséges alany jobb és bal oldali főbb agyidegpályái 

vannak megjelenítve. A pályák kimutatásához diffúziós tenzor képalkotást használtunk 

 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

Voxelen belül annak a mérőszáma, hogy a diffúzió mennyire irányfüggő a frakcionális anizotrópia (FA). Az FA 

érték 0 és 1 között változik. Ha az FA=0 akkor az izotróp diffúziót mutat, ez hasonló ahhoz, mintha egy pohár 

vízben vizsgálnánk a vízmolekulák mozgását. Az FA=1-es érték teljesen anizotróp diffúziót mutat, azaz 

minthogyha a vízmolekulák csak egy irányba tudnának mozogni. Az agyi pályák kimutatásának nagy jelentőse 

van a daganatok műtét előtti tervezésénél, hiszen az agydaganatok az agyi pályákat sokszor elnyomják, 
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dislocaljak. A műtét során, illetve a műtét megtervezésénél a dislocalt agyi pályákat figyelembe kell venni az 

idegsebésznek. 

5.3. 3. Funkcionális MRI 

A funkcionális MRI során az agyműködés indirekt módon a véráramlás változásával mutatható ki in vivo. Már 

az idegsebészet kezdetén megfigyelték éberen végzett műtétek során, hogy a működő agyszövet színe eltér a 

nyugalmi agyszövet színétől. Például amikor a beteget beszéltették a műtét alatt, a Broca-régiónak megfelelően 

az agy színe megváltozott és a fokozott véráramlás miatt pirosabb színű lett. Az agyunk működő részeiben 

véráramlás változás következik be. A működő agyszövetben az oxigén metabolizmus megnő, mely csökkenti az 

oxyhemoglobin szintet localisan. Következményesen a működő agyszövetben a véráramlás megnő, azaz egy 

oxigén túlkínálat jelentkezik, továbbá a vér volumen is megnő, dilatáció jön létre a kapillárisban, mely szintén 

oxigén túlkínálathoz, azaz az oxyhemoglobin koncentráció növekedéséhez vezet. Végeredményben a 

deoxyhemoglobin szint relatíve csökkeni fog a működő agyszövetben. A deoxyhemoglobin paramágneses 

tulajdonságú, azaz a T2* időt befolyásolja, és ez által egy T2* súlyozott szekvenciával kimutathatóvá válik a 

relatív deoxyhemoglobin koncentráció csökkenés. Ha T2* súlyozott képeket készítünk, akkor jelkülönbség lesz 

a működő agyszövet és a nyugalmi agyszövet között, a deoxyhemoglobin eltérő koncentrációja miatt. Azonban 

a jelkülönbség kicsi, csupán 1-5 %. A jel/zaj arányt úgy tudjuk növelni, hogy többször végeztetjük el ugyanazt a 

feladatot az alannyal, tehát többször hozzuk az agyszövetet működésbe, melyet nyugalmi szakaszokhoz tudunk 

hasonlítani. A vizsgált alany vagy valamilyen feladatot végez (például mozgatja az ujjait) a funkcionális MR 

alatt, vagy az érzőrendszerét stimuláljuk. Ezen kívül kognitív feladatok is vizsgálhatók, azaz a vizsgált alany 

például számolást végezhet az MRI készülékben vagy memória képeket próbál felidézni. 

Mindenféle stimulus/feladat, ami az agyműködésünkben változást eredményez alkalmas funkcionális MRI 

vizsgálatra. Leggyakrabban, a nyugalmi és aktív szakaszokat alternálva egy stimulációs mintázatot hozunk létre. 

A képfeldolgozás, statisztika segítségével azokat a voxeleket keressük, ahol a T2* súlyozott jelváltozás követi 

az álalunk létrehozott stimulációs mintázatot. Ez azt jelenti, hogyha az alany a bal kéz ujjait mozgatja, akkor 

jobb oldalon a precentrális tekervénynek megfelelően az agyában véráramlás változás fog bekövetkezni az 

ujjmozgatás hatására. Ez a véráramlás változás a deoxyhemoglobin szint csökkenésével T2* súlyozott 

szekvenciával kimutatható. 

Funkcionális MRI-t a klinikumban is alkalmazzák, alkalmas például Wada teszt kiváltására. A Wada tesztet 

leggyakrabban temporális epilepsziában végzik el, és megállapítható hogy a vizsgált alanynak egy adott agyi 

funkcióra, például beszéd, melyik a domináns agyi féltekéje. Hasonlóan vizsgálható az agyi dominancia, 

memória vesztés kockázatának céljából, mely temporalis epilepszia műtéti kezelését követően alakulhat ki. 

A funkcionális MRI-t agydaganatoknál szintén alkalmazzák például az idegsebészetben. Az elokvens agyi 

területekhez közel elhelyezkedő tumorok műtéti tervezésénél fontos tisztázni hogy a daganat hol helyezkedik el 

például a beszédközpontokhoz vagy a motoros kéreghez képest. A leggyakrabban alkalmazott funkcionális MRI 

tesztek, paradigmák a következőek: ujjmozgatás, mely lehet aktív és passzív a sensomotoros kéreg kimutatására. 

Szógenerálás, a Broca, azaz a motoros beszédközpont kimutatására. Szógenerálás alatt az alany egy adott 

kezdőbetűvel kezdődő szavakra gondol. Például az alany azt hallja, hogy „a” mint „a” betű és ezután „a” betűvel 

kezdődő szavakat generál gondolatban, például asztal, alma, autó. A szövegértést szintén tudjuk vizsgálni 

funkcionális MRI segítségével, ezáltal a beszédmegértő központ a Wernicke-area mutatható ki. Itt egy szöveget 

vagy felolvassunk a betegnek vagy pedig ő maga olvassa fel. Amikor a betegnek felolvassuk a szöveget, és ő 

hallja a szöveget, akkor a Wernicke area aktivációja mellett a hallókéreg is aktiválódni fog. Ez sok esetben 

megnehezíti a Wernicke area elkülönítését a hallókéreg aktivációjától, ugyanis mind a kettő a temporalis 

lebenyben, illetve a temporalis lebeny hátulsó határán helyezkedik el. Ezzel ellentétben, ha a beteg maga olvassa 

föl a szöveget, akkor lesz egy vizuális aktiváció az occipitalis lebenyben az olvasás miatt és egy tisztán 

megmaradó Wernicke aktiváció (lsd esetbemutatások). 

Epilepszia műtétek tervezésénél a memória vizsgálatára egy vizuospaciális memória tesztet alkalmaznak, mely 

aktiválja a hippocampust mindkét oldalon. Ez a vizuospaciális memória teszt abból áll, hogy az alany az aktív 

szakaszok alatt elképzel egy utat, például hogyan jut haza a munkahelyéről. Minél több emlékképet próbál 

felidézni a virtuális hazaút során, annál jobban aktiválja a vizuospaciális emlékképek tárolásáért/előhívásáért 

felelős hippocampust és a másodlagos látókérget (2.ábra). 

9.39. ábra - 2. ábra: Egy egészséges alany agyi aktivációi látszanak sárga-piros színnel 

jelölve az anatómiai EPI képen. Az aktivációk a hippocampusnak és a másodlagos 
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látókéregnek felelnek meg, melyek a szövegben ismertetett vizuospaciális memória 

feladat során jöttek működésbe 

 

5.3.1. 3.1. A funkcionális MRI hátrányai 

A funkcionális MRI-nek hátrányai is vannak, többek között a vizsgálat drága, költséges és időigényes. Egy 

paradigma, azaz például a beszédközpont meghatározása, jelenleg a klinikumban minimum 10 percet vesz 

igénybe, mely magába foglalja a feladat elmagyarázását, a beteg készülékbe történő be és kifektetését továbbá 

magát az MR mérést. További hátrány, hogy az alkalmazott T2* súlyozott EPI szekvencia miatt a funkcionális 

MR vizsgálat hangosabb, mint az átlagos képalkotásra szolgáló MR szekvenciák. Ezt a hangterhelést füldugóval 

tudjuk csak csökkenteni, ami hosszú távon kényelmetlen lehet a beteg számára. A beteg, illetve vizsgálati alany 

izolálva van az MRI készülékben, ezért például klausztrofóbiás betegek nem alkalmasak a vizsgálat elvégzésére. 

A beteg izolációja továbbá megnehezíti a beteg monitorizálását is. Pacemakerrel rendelkező betegek vagy más 

speciális implantátummal rendelkező betegek nem vizsgálhatók. A funkcionális MRI további hátránya, hogy az 

időbeli felbontása alacsony, ez azt jelenti, hogy az agyi aktivitást 1,5-3 secundumonként tudjuk csak 

mintavételezni. A térbeli felbontása szintén alacsony, általában 8-27 mm3-es voxel méretről beszélünk. 

SPECT/PET vizsgálattal összehasonlítva azonban előnyösebbnek tűnik: (i) kontrasztanyag adása nem 

szükséges; (ii) a vizsgálat ideje a SPECT/PET vizsgálatokhoz képest rövidebb; (iii) térbeli felbontóképessége 

milliméteres a SPECT/PET vizsgálattal ellentétben, ahol csak centiméteres felbontóképességről beszélhetünk; 

(iv) SPECT/PET vizsgálathoz képest a funkcionális MR költséghatékonyabb. 

5.3.2. 3.2. Eset bemutatások 

1.ESET 

A 48 éves nőbeteg 8 évvel ezelőtt átesett egy bal oldali temporalis daganat miatt műtéten. A szövettani vizsgálat 

Grade II. gliomát igazolt. A betegnél a műtétet követően 8 évvel localis recidívát tapasztaltak kontroll vizsgálat 

során. Tekintettel arra, hogy a bal oldali low grade glioma kiújult, így újabb műtéti eltávolítással a daganatsejtek 

száma csökkenthető, a beteg túlélési esélye javítható. A daganat eltávolításánál kritikus az, hogy a daganat a bal 

oldali temporalis lebeny hátsó részében helyezkedik el, nagyon közel a beszédértő központhoz, a Wernicke 

mezőhöz. A kivizsgálás előtt tisztázatlan volt, hogy a daganat milyen viszonyban áll a Wernicke areával, ezért a 

betegnél funkcionális MRI vizsgálatot készítettünk. Első vizsgálatunknál a beteg egy számára ismeretlen 

szöveget hallgatott a funkcionális MR aktív szakaszai alatt (3.ábra). Itt a képeken az látszik, hogy temporalis 

aktiváció következett be mindkét oldalon. A bal oldali hátsó temporalis részen is van aktiváció, azonban itt nem 

tudjuk elkülöníteni a Wernicke areát a hallási aktivációtól. 

9.40. ábra - 3. ábra: Bal oldali low grade glioma látszik a képeken temporalisan. A beteg 

8 évvel ezelőtt ugyanebben a régióban műtéti kezelésen esett át. A felvételeken látható 

recidiva miatt műtétet terveztünk és fMRI-vel mutatjuk ki a beszédértési, Wernicke 

központot. Az aktivációk egyrészt a beteg által hallott szöveg halló kéreg aktivációi, 

másrészt a beszéd központok aktivációi: Broca, Wernicke mezők. A Wernicke mező 

nem különül el jól láthatóan a halló kéregben lévő aktivációtól a temporalis lebenyben 
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Ezért a betegnek ezt a szöveget nem csak felolvastuk, hanem egy speciális LCD szemüveggel bemutatott 

szöveget a beteg maga is felolvasta. Így már nem hallási aktivációt, hanem vizuális, occipitalis aktivációt 

láthatunk a második vizsgálat során (4.ábra). 

9.41. ábra - 4. ábra: Az ábra az előző ábrán bemutatott beteg fMRI képei szerepelnek, 

azonban itt a Wernicke aktivációjára nem hallási hanem vizuális csatornát 

választottunk, azaz a beteg ahelyett hogy hallotta volna a szöveget, felolvasta magában 

az fMRI alatt. Az aktivációk egyrészt a látókéreg aktivációinak felelnek meg, másrészt a 

beszéd központok aktiválódtak: Broca, Wernicke mezők. Ebben az esetben a Wernicke 

mező egyértelműen elkülöníthető a bal oldali temporalisn lebeny hátsó határánál 
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Ennél a vizsgálatnál teljesen elkülönül a Wernicke area, hiszen csak ez az egy aktiváció marad a bal oldali 

temporalis lebeny hátsó részében. Megfigyelhető továbbá - szintén bal oldalon – a frontalis operculumnak 

megfelelően a Broca mező aktivációja. A képeken látható, hogy a daganat mögött és felett helyezkedik el a 

Wernicke mező, tehát, ha a daganat határait respektáljuk, akkor az eloquens areát nem sértjük és így a betegnek 

nem lesz beszédmegértési problémája, sensoros aphasiaja a műtétet követően. A műtétet elvégeztük és a 

beszédértése a betegnek megmaradt, nem alakult ki sensoros aphasia, amit neuropszichológiai tesztekkel 

ellenőriztünk. 

2.ESET 

A következő esetben egy 47 éves férfi betegnél agydaganatot diagnosztizáltunk. A daganat szintén a bal oldali 

temporalis tekervényben helyezkedik el, külleme alapján, azaz, hogy minimális dislocaló hatása van, illetve nem 

veszi körbe nagy oedema, alacsony grádusú gliomát feltételeztünk. Az alacsony grádusú glioma feltételezett 

diagnózisát az MR spektroszkópiai vizsgálat is megerősítette. Ebben az esetben is hasonló a probléma, mint az 

előbb bemutatott esetben: a daganat bal oldali temporalis lebenyben, hátul helyezkedik el, feltehetően a 

beszédmegértő Wernicke központ közvetlen szomszédságában. Ezért funkcionális MRI vizsgálatot készítettünk, 

a beteg egy számára ismeretlen szöveget olvasott fel, így vizuális aktivációt látunk az occipitalis lebenyben, 

illetve a Broca areának megfelelően is látunk aktivációt (5.ábra). 

9.42. ábra - 5. ábra: Bal oldali low grade glioma látszik a képeken temporalisan. A 

felvételeken látható daganat miatt műtétet terveztünk és fMRI-vel mutatjuk a beszéd 

értési Wernicke központot, mely a daganat közvetlen szomszédságában sejthető. Az 

aktivációk egyrészt a beteg által olvasott szöveg vizuális kéreg aktivációi, másrészt a 

beszéd központok aktivációi: Broca, Wernicke mezők. A Wernicke mező közvetlenül a 

daganat hátsó határánál helyezkedik el 
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Láthatjuk, hogy a Wernicke area a daganat hátsó határánál helyezkedik el. A betegnél DTI/traktografiát is 

végeztünk, azaz kimutattuk, hogy melyek azok a pályák, amik a Wernicke areából indulnak ki. A pontosabb 

műtéti terv, és precízebb eltávolítás végett a beteg anatómiai MR felvételeit, funkcionális felvételeit, illetve a 

traktográfia eredményeit a neuronavigációs készülékbe feltöltöttük (6.ábra). 

9.43. ábra - 6. ábra: Az előző ábrán látható beteg neuronavgiációs képei látszanak. A 

neuronavigáció a műtéti terv felállítást és a műtét alatti tájékozódást segíti. A navigációs 

rendszerben a jobb-bal oldal valós jobb-bal oldalon van ábrázolva, ellentétben a 

radiológiai konvenciók által ábrázolt többi képpel (radiológiai konvenciók szerinti 

ábrázolásnál a beteg mintha szemben állna a vizsgálóval: a beteg bal oldala a képeken a 

jobb oldalon van ábrázolva). A Wernicke mező közvetlenül a daganat hátsó határánál 

helyezkedik el, és a belőle kiinduló pálya rendszert, pedig a daganat kismértékben 

diszlokálja (sárga-piros színnel ábrázolt Wernicke mezőből kiinduló agyi pályák fehér 

színnel vannak megjelenítve) 
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A képeken a neuronavigációs, műtéti tervezéshez használt felvételek látszanak. Látható egyrészt a beteg fejének 

3 dimenziós modellje, másrészt pirossal jelölve vannak azok az agyi részek, amelyek aktiválódtak a szöveg 

olvasása során. Fehér színnel jelöltük azokat az agyi pályákat, amelyek a Wernicke mezőből kiindulnak. A 

neuronavigáció segítségével a műtétet pontosan megterveztük, illetve az agydaganat műtéti eltávolítása során a 

daganatos agyszövet hátsó határát definiáltuk. 

A következő képen a beteg műtét utáni kontroll MRI vizsgálata látszik (7.ábra). 

9.44. ábra - 7. ábra: Az előző képeken bemutatott beteg, műtét utáni kontroll fMRI 

felvételei látszanak. Látható a beszéd központok érintetlen aktivációi, Broca, Wernicke 

mezők és a vizuális aktivációk. Az fMRI vizsgálat itt is abból állt, hogy a beteg egy 

szöveget olvasott fel az fMRI alatt. A resectio határánál helyezkedik el a Wernicke 

mező. A resectios üreg levegővel és véres-savós folyadékkal telt 
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Látható, hogy a daganat eltávolítása teljes volt, a tumor üregben látható hypointens jelet adó struktúra a tumor 

üreget kitöltő véres-savós folyadéknak felel meg, továbbá több helyen szabad levegő látszik a rezekciós 

üregben. A kontroll funkcionális MRI vizsgálat alatt 

a beteg ugyanazt a szövegértési/szövegolvasási feladatot végezte el, mint műtét előtt. Látszik a Wernicke mező 

bal oldalon a hátsó temporalis lebenyben és ennek közvetlen szomszédságában levegő látható a képeken, tehát a 

rezekció teljesen, azt a Wernicke mezőig elvégezte az idegsebész. A képeken szintén jól látszik a vizuális kéreg 

aktivációja, illetve a Broca mezőnek az aktivációja, hasonlóan a műtét előtti vizsgálathoz. 

3.ESET 

A következő képeken egy jobb oldali, szintén alacsony malignitású gliomás betegnek a képe látszik (8.ábra). 

9.45. ábra - 8. ábra: Jobb oldali low grade glioma látszik a képeken frontalisan. Mivel a 

daganat precentralisan helyezkedik el, így egy motoros paradigmát, bal ujjmozgatást 

alkalmaztunk az fMRI vizsgálat során. A felvételeken látható, hogy a daganat mozgató 

kéreg előtt, annak közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A felvételeken látható 

továbbá a mozgással azonos oldali kisagyi aktiváció is 
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Itt azt vizsgáltuk, hogy a daganat milyen közelségben van a mozgató kéreghez képest. Abban az esetben, amikor 

a beteg a bal kéz ujjait mozgatta, akkor a jobb oldali precentralis tekervénynek megfelelően kaptunk aktivációt 

közvetlenül a daganat mögött. A képeken látható továbbá az azonos oldali, tehát bal oldali kisagyi aktiváció is. 

Ebben az esetben azt látjuk, hogy a daganat precentralisan a mozgató kéreg előtt helyezkedik el. A daganat 

eltávolítását szintén neuronavigáció és anatómiai- és funkcionális MRI képfúzió segítségével terveztük meg. A 

daganat teljesen eltávolításra került, a műtétet követően a betegnek paresise nem jelentkezett. 

5.4. 4. Összefoglalás 

A modern idegsebészetben az agydaganatok preoperatív kivizsgálásánál a funkcionális MRI-nek döntő 

jelentősége van. Azt tudjuk kimutatni, hogy az eloquens agyi areak hol helyezkednek el a daganathoz képest. 

Hasonlóan, a diffúziós trenzor képalkotás segítségével pedig megmutatható, hogy az agydaganat elnyomja, 

dislocalja a kérdéses agyideg pályákat, vagy pedig az agyi pályák keresztülfutnak a daganaton, ezáltal a műtéti 

eltávolítás morbiditási esélye becsülhető. Az fMRI és DTI által kimutatott agyi pályák 3 dimenzióban is 

megjeleníthetők és műtéti tervezéshez felhasználhatók (2. és 3. animáció). 

2. animáció. 

 

2. animáció. 

3. animáció. 

 

3. animáció. 

5.4.1. Tesztkérdések 
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Az agydaganatok tipikus klinikai tünetei 

alsó végtagi fájdalom 

emelkedett szívritmus 

fejfájás, hányinger 

emelkedett légzési szám 

Az MR vizsgálat végzése agydaganatokban 

rosszabb képet ad, mint a CT vizsgálat 

az agydaganat multiplicitásának kimutatására nem alkalmas 

az agy elektromos működési zavarát mutatja ki 

a daganat pontos elhelyezkedés mellett, a daganat agyi pályákhoz való viszonyulás is vizualizálható 

Diffúziós képalkotással 

az agyi elektromos működés vizsgálható 

az agyi funkció, agyi működés vizsgálható 

a molekulák random-Brown mozgása mérhető 

invazívan nyerünk információt a vízmolekulákról 

Az agyszövetben a diffúziós-súlyozott MR jel 

exponenciális lecsengésű 

lineáris lecsengésű 

csak egyféle víz-frakció különíthető el vele 

csak az intracellularis térben levő adja a diffúziós súlyozott MR jelet 

A diffúziónak 

csak a nagyságát tudjuk mérni 

csak az irányát tudjuk mérni 

a nagyságát és irányát is tudjuk mérni 

a nagyság az agyi pályákra merőlegesen nagyobb, mint az agyi pályákkal párhuzamosan 

A fractionalis izotropia 

a diffúzió nagyságát mutatja 

a diffúzió irányfüggőségét mutatja 

értéke 0 és 1000 között változik 

egy pohár vízben a diffúzió fractionalis anisotropia értéke 1 

A funkcionális MR 

az agyműködést direkt mutatja ki 
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az agyszövet elektromos változásait mutatja ki 

a működő agyszövet véráramlási változásait mutatja ki 

független a működő agyszövetben jelenlevő deoxyhemoglobin koncentrációtól 

A funkcionális MR a klinikai gyakorlatban 

nem alkalmas Wada teszt kiváltására 

az agydaganatok funkciója kimutatható vele 

a beszédközpontok kimutatására ez a módszer nem alkalmas 

alkalmas dominancia vizsgálatra, adott agyi működést illetően 

Ha a betegnek egy szöveget olvasunk fel funkcionális MR során 

a vizuális kéregben lesz aktiváció 

csak a Wernicke mezőben lesz aktiváció 

a Wernicke mező és a hallókéreg is aktiválódni fog 

a Broca régióban nem látunk aktivációt mikor szöveget olvasunk fel a betegnek 

A vizuo-spaciális memória, funkcionális MR teszt során 

a beteg megpróbálja felidézni pl. az utat, míg az otthonából a munkahelyére eljut 

gyermekkori emlékekre gondol 

egy képzeletbeli űrhajóra gondol 

a betegnek képeket vetítünk be a funkcionális MR vizsgálat során a készülékbe 

A funkcionális MR vizsgálatra igaz 

olcsó vizsgálat 

a vizsgálat gyorsan, 1-2 perc alatt kivitelezhető 

a hangterhelés igen nagy, ezért a zajszintet füldugóval kell csökkenteni 

klausztrofóbiás betegek könnyen vizsgálhatók a módszer segítségével 

A funkcionális MR SPECT/PET vizsgálattal összehasonlítva előnyösebbnek tűnik hiszen 

kontrasztadása szükséges 

a SPECT/PET vizsgálathoz képest az MR vizsgálat hosszabb 

a SPECT/PET vizsgálattal összehasonlítva felbontó képessége rosszabb 

a SPECT/PET vizsgálathoz képest költséghatékonyabb 

A szó-generálás feladat alatt a funkcionális MR során 

a beteg adott kezdőbetűvel kezdődő szavakra gondol 

szöveget hallgat fülhallgatón keresztül 

szöveget vetítünk be speciális LCD szemüvegen keresztül 
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Wada tesztet végzünk 

A funkcionális MR jel keletkezése során a T2* változást 

az oxyhemoglobin szint csökkenése okozza 

a deoxyhemoglobin szint emelkedése okozza 

a deoxyhemoglobin szint csökkenése okozza 

a vastartalom változása okozza 

Anizotrop diffúziónál 

a fractionalis anizotrpia = 0 

a sejtmembránok és egyéb organellumok nem gátolják a diffúziót 

a diffúzió teljesen random, a tér minden irányában egyenlő valószínűségben megy végbe 

a diffúziónak kitüntetett iránya van, melyet mérni tudunk 

6. 9.f. Elektromyographia. Elektroneurográfia. – Pfund 
Zoltán [Nyelvi lektor: Mátyusné Csépány Tünde 
Cecília] 

A mindennapi klinikai gyakorlatban az egyik legontosabb feladat a betegség diagnosztizálása a beteg panaszai 

és tünetei alapján. Helyes diagnózis nélkül kicsi az esély a megfelelő kezelésre. Az elektrodiagnosztikai 

vizsgálómódszerek fontos szerepet játszanak a neuromuscularis betegségek diagnosztikájában. Ezek közé a 

módszerek közé tartoznak a perifériás idegek vizsgálatai (ENG), a neuromuscularis transzmisszió vizsgálata, 

valamint a harántcsíkolt izmok vizsgálata electromyographiával (EMG). Sok ideg és izom alkalmas ENG/EMG 

vizsgálatra, az ingerlések és a regisztráció felszínes és tűelektródákkal történik (1. ábra). 

9.46. ábra - 1. ábra: EMG berendezés 
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A vizsgálatot minden esetben egyénileg kell beállítani, a beteg anamnéziséhez, neurológiai vizsgálatához és a 

differenciáldiagnózishoz igazodva. Ugyancsak fontos, hogy ismételt vizsgálatokat végezzünk a betegség 

súlyosbodásakor, vagy ha a betegséggel kapcsolatban új fejlemény jelenik meg. Az elektrodiagnosztikai 

vizsgálatokat a perifériás idegek és a vázizomzat betegségeinek diagnosztikájában használjuk. Ezek közé 

tartoznak a primer motoneuron betegségek (az elülső szarv sejtjei), a szenzoros neuronok betegségei (ganglion 

spinale), az ideg gyökök, a plexus brachialis vagy lumbosacralis, a perifériás idegek, valamint a 

neuromuscularis junctio betegségei (NMJ) és az izombetegségek. Ezek a vizsgálatok akkor is hasznos 

információval szolgálnak, ha a tünetek alapján a központi idegrendszer betegsége jön elsősorban szóba (pl. felső 

motoneuron tünettan vagy tremor). 

Ugyancsak fontos a betegség diagnosztizálása szempontjából az elváltozás eloszlása (neuropathia esetén: 

neuronopathia, radiculopathia, plexopathia, mononeuropathia, multiplex mononeuropathia, polyneuropathia, 

myopathia esetén: proximalis, distalis vagy generalizált, cranio-bulbaris; NMJ esetén: preszinaptikus, 

szinaptikus, posztszinaptikus), az érintett rostok típusa (motoros, szenzoros, vegetatív vagy kevert), az 

idegpathologia (axonalis, demyelinisatiós, kevert) és a betegség időbeli lefolyása (hyperakut, akut, szubakut, 

krónikus). 

6.1. 1. Anatómia és neurofiziológia 

A perifériás idegrendszeri tünetek és izomgyengeség az alábbi struktúrák károsodásakor jelenik meg: perifériás 

motoros és szenzoros idegek, az elsődleges neuronjaik, az elülső szarvi sejtek és a dorsalis ganglionok, a 

neuromuscular junctio és az izmok. A spinális dúc sejtjei pseudounipoláris neuronok, melyek az érző gyöktől 

distalisan helyezkednek el, anatómiailag különböznek az elülső szarv sejtjeitől. Az ideggyökök léziója gyakran 

eredményez kóros motoros idegvezetést, de az érzőidegek ENG vizsgálataiban nem találunk eltérést, mivel a 

hátsó gyöki ganglion és a distalis ideg érintetlen marad (2. ábra). 

9.47. ábra - 2. ábra: Az érző és motoros idegek közötti anatómiai különbségek 

különböző idegvezetési mintázatot okoznak sérülés esetén. A distalis érzőválaszok 

normálisak maradnak (A), míg a distalis motoros válaszok kórosak lesznek (B). A 

fekete nyilak mutatják, hogy a szenzoros és motoros idegek hogyan vezetik az 

elektrokémiai impulzusokat különböző irányba 
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Az egy gerincvelői szegmentum (egy ideggyök) által ellátott összes izmot myotomnak hívjuk. Az egy 

gerincvelői szegmentum által beidegzett bőrterületet pedig dermatomának nevezzük. Mind a dermatomák, mind 

a myotomok esetében van átfedés két szegmentum között. Éppen az átfedés miatt, egy gerincvelői szegmentum 

léziója esetében ritkán látunk jelentős érzéskiesést és soha nem vezet teljes izom gyengeséghez. 

Az idegrostokat 3 réteg kötőszövet védi (epineurium, perineurium, és endoneurium). A vastag epineurium 

körülveszi a teljes ideget és folytonos a dura materrel a gerincvelő szintjén. Az epineuriomon belül az axonok 

fasciculusokba rendeződnek, melyeket a perineurium vesz körül. A végső réteg, az endoneurium, az egyes 

rostok között helyezkedik el. A vér-ideg gát az ideget ellátó erek endothelje és a perineurium között alakul ki. 

Az ideg leggyengébb pontja ott van, ahol az ideggyökerek a gerincvelőt elérik. 

Az ideg elsődleges feladata, hogy az elülső szarv neuronjaitól az izmokhoz szállítsa az információt a motoros 

rendszer esetében, míg fordítva, érzőidegek esetében az érzőreceptoroktól információt szállítson a gerincvelőbe. 

Az axonok membránja minden ideg esetében elektromosan aktív. Ez a tulajdonság specializált nátrium/kálium 

(Na+/K+) pumpáknak köszönhető. Az axon membránján feszültségfüggő nátrium csatornák vannak. A feszültség 

érzékelők a nátrium csatornákon belül a depolarizációra úgy válaszolnak, hogy a csatornák kinyílnak és a 

nátrium beáramlik az axonba. 10-30 mV depolarizáció a nyugalmi membrán potenciál felett akciós potenciált 

hoz létre és további depolarizációt. 1-2 ms alatt bekövetkezik a nátrium csatornák inaktivációja (refrakter 

stádium). 

Az akciós potenciál vezetési sebessége az axon átmérőjétől függ: egy vastagabb axon gyorsabb vezetési 

sebességet jelent. A nem myelin hüvelyes axonok (C rostok) vezetési sebessége kevesebb, mint 5 m/s. Ezzel 

szemben vastagabb myelinhüvelyes humán perifériás rostok (Aα, Aβ, Aδ rostok) 35 – 75 m/s közötti sebességgel 

vezetnek. A myelinhüvely minden gyorsan vezető rostban jelen van és a Schwann sejtek képezik. A gyorsan 

vezető axonok membránját mindenhol myelinhüvely borítja, kivéve distalisan, a NMJ közelében, valamint két 

Schwann sejt közötti nem izolált résben, melyet Ranvier-féle befűződéseknek hívunk. A vastag myelinhüvelyes 

rostok depolarizációja szaltatórikusan történik. 

Amikor egy axon depolarizálódik, az akciós potenciál végighúzódik az idegen. Az axon az elülső szarvban ülő 

idegsejttestjével együtt és az általa beidegzett izom egy motoros egységet alkot. Az összes izomrost 

depolarizációja egy motoros egységben elektromos potenciált hoz létre, melyet motoros egység akciós 

potenciálnak hívunk (motor unit action potential MUAP). Mielőtt az izomrost aktiválódik, az idegi akciós 

potenciálnak el kell érnie a NMJ-t. A NMJ-t két membrán alkotja, egy az idegen, egy az izmon, melyeket 
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szinaptikus rés választ el egymástól. Amikor az idegi akciós potenciál a NMJ preszinaptikus oldalát eléri, 

feszültségfüggő kalcium csatornák aktiválódnak, melyeken keresztül kalcium (Ca2+) áramlik be. A kalcium 

koncentráció emelkedése acetylcholin (ACh) kiáramlást eredményez, mely a NMJ neurotranszmittere. Az ACh 

a szinaptikus résen átdiffundál és az izmon lévő ACh receptorokhoz kapcsolódik (3. ábra). Amikor a receptor 

aktiválódik, nátrium áramlik a sejtbe és depolarizálja az izomrostot. Az izom akciós potenciál egy komplex 

együttese az izomroston belül lezajló molekuláris kölcsönhatásoknak, mely eredményeképpen az 

izomfilamentumok, az actin és a myosin közötti elcsúszások jönnek létre, aminek végeredménye az izom 

összehúzódása. 

9.48. ábra - 3. ábra: A neuromuscularis junkció szerkezete és működése. Az akciós 

potenciál eléri a NMJ-t és szinaptikus transzmissziót indít (exocytosis). A szinaptikus 

transzmissziót követően izom akciós potenciál keletkezik, és az acetycholinészteráznak 

köszönhetően a cholin reciklizálódik és a preszinaptikus végződésbe kerül vissza 

(endocytosis), hogy új acetylcholin molekulák szintézisében vegyen részt 

 

6.2. 2. Electroneurographia 

Miután a beteg anamnézisét felvettük és a fizikális vizsgálatot elvégeztük, a legtöbb vizsgálat az ENG 

vizsgálattal kezdődik. A tűelektródás izomvizsgálatot (EMG) az idegi vezetési sebesség vizsgálat után végezzük 

el, mert az ENG vizsgálat eredményét az EMG tervezéséhez és értékeléséhez felhasználjuk. Motoros, érző vagy 

kevert idegek vizsgálata is elvégezhető, mely vizsgálatok fontos információt szolgáltatnak a háttérben lévő 

pathológiás folyamatokra. 

6.2.1. 2.1. Motoros vezetéses vizsgálatok 

Mivel a motoros idegek vizsgálata technikailag kevésbé bonyolult, mint a szenzoros vagy kevert idegek 

vizsgálata, ezeket végezzük el először. A motoros válaszok a néhány milivoltos (mV) tartományban vannak, 

szemben a szenzoros vagy kevert válaszokkal, melyek a mikrovoltos (μV) tartományban vannak. A motoros 

vezetéses vizsgálatokhoz az erősítés általában 2 és 5 mV/osztás között van. Az elektródákat a vizsgált izom fölé 

tesszük. Az aktív elektróda (G1) az izomhas közepén van, a referencia elektróda (G2) pedig distalisan, az izom 

inán. A stimulátort azután arra az idegre helyezzük, amely ellátja az izmot, a katód résszel az elektródához 
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közelebb. Az elektromos impulzus időtartama 200 μs. A legtöbb ideg esetében a 20–50 mA áramerősség 

kívánatos a szupramaximális stimuláció eléréséhez. Mivel az áramot lassan emeljük az alaptól (0 mV) 5-10 

milliamperenként, több idegben akciós potenciál jön létre és következményként több izomrostban is akciós 

ponteciál generálódik. A regisztrált izom akciós potenciál (compound muscle action potential CMAP) az egyes 

izmok akciós potenciáljának az összessége. A CMAP egy bifázisos potenciál, melyet először egy negatív hullám 

jellemez (felfelé való elmozdulás az alapvonalról). Minden stimulációs helyen a CMAP latenciáját (ms), az 

amplitúdóját (mV), a hosszát (ms) és a területét (automatikus számolás) mérjük (4A. ábra). 

A motoros vezetési sebességet (m/s) két stimulációs pont mérési eredményeiből lehet kiszámítani. A motoros 

vezetési sebességet a leggyorsabban vezető axonok sebessége adja meg, melyet úgy számolunk ki, hogy 

elosztjuk a megtett távolságot az idegvezetési idővel. A distalis motoros latencia több mint a vezetési idő egy 

motoros axonban. Magába foglalja a vezetési időt a distalis motoros axonban a NMJ-hoz, a NMJ transzmissziós 

időt és az izom depolarizációs idejét. Emiatt ahhoz, hogy a valódi motoros vezetési sebességet kiszámíthassuk, 

két stimulációs pontot kell használni, egy distalisat és egy proximalisat (4A. ábra). 

6.2.2. 2.2. Szenzoros vezetéses vizsgálatok 

A motoros vezetéses vizsgálatokkal ellentétben, melyben a CMAP tükrözi a vezetést a motoros idegben, a NMJ-

ban és az izomrostban, a szenzoros vezetéses vizsgálatokban csupán az érző ideget értékeljük. Mivel a legtöbb 

szenzoros válasz kicsi (általában 1 és 50 μV közötti tartományban), a technikai tényezők és a zaj nagyobb 

hangsúlyt kapnak. Egy elektróda párt (G1 és G2) egymástól 2-3 cm távolságba helyezünk az ideg fölé egy 

vonalban, az aktív elektróda áll legközelebb az ingerlőhöz. Gyűrűelektródákat használunk az ujjak szenzoros 

idegeinek tesztelésére. A szenzoros vizsgálatokhoz 100 or 200 μs elektromos impulzust használunk, és a legtöbb 

ideg esetében 10 és 30 mA közötti árammal érjük el a supramaximalis stimulációt. Az érző rostoknak 

rendszerint alacsonyabb az ingerküszöbük, mint a motoros rostoknak. A motoros vizsgálatokhoz hasonlóan, az 

áramot lassan emeljük alapvonalról (0 mA) 3-5 mA-enként, amíg a szenzoros potenciál maximális nem lesz. Ezt 

a potenciált szenzoros akciós potenciálnak (sensory nerve action potential SNAP) hívjuk, ez egy összetett 

potenciál, mely az összes sensoros rost akciós potenciáljából tevődik össze. A SNAP-ok általában bifázisosak 

vagy trifázisosak. Minden válasz esetén lemérjük a válasz kezdetéig eltelt időt (latencia) (ms), a csúcs latenciát 

(ms), a válasz időtartamát (ms) és az amplitúdót (μV). A szenzoros vezetési sebesség (m/s) kiszámolható 

egyetlen stimulációból a stimulátor és az aktív mérőelektróda között mért távolságot osztva a válasz kezdetének 

a latenciájával. Két stimulációs hely használatával nincs szükség NMJ vagy izom idő mérésére és kivonására. A 

szenzoros vezetéses vizsgálatokat antidrom (a szenzoros receptor felé) vagy orthodrom (a szenzoros receptorral 

ellenkező irányú) technikával lehet elvégezni. A latencia és a vezetési sebesség is azonos mindkét esetben, bár 

az amplitúdó általában nagyobb az antidrom vizsgálatok során. 

6.2.3. 2.3. Vegyes vezetéses vizsgálatok 

A vegyes vezetéses vizsgálatoknál a potenciál tükrözi a motoros és érző rostok akciós potenciálját egyaránt. A 

rutin klinikai gyakorlatban a n. medianust, a n. ulnarist és a n. tibialis distalis részét használjuk a vizsgálatokhoz. 

Ezek a kevert ideg vizsgálatok leggyakrabban csuklótáji n. medianus neuropathia (carpalis alagút szindróma), 

könyöktáji n. ulnaris neuropathia (cubitalis alagút szindróma) és bokatáji n. tibialis neuropathia (tarsalis alagút 

szindróma) elektrodiagnosztikájában használtak. A rutin motoros és szenzoros vezetési vizsgálatok során a 

legnagyobb és leggyorsabb rostok funkcionális állapotát nem lehet vizsgálni (csak az Aβ rostokét). A 

leggyorsabban vezető rostokat (Aα rostok és az izomorsókat ellátó Ia érzőrostok) csak a vegyes vezetéses 

vizsgálatok során lehet vizsgálni. Ekkor az egész kevert ideget stimuláljuk és mérjük. A vegyes idegi 

mérésekhez a beállítások hasonlóak a szenzoros mérésekhez. A vizsgálatok során a tenyeret és a talpat 

ingereljük, a válasz rögzítése pedig a medianus és az ulnaris idegek felett történik a csuklótájon, míg a n. tibialis 

esetén a medialis boka mögött és felett. A mért potenciál, a vegyes idegi akciós potenciál (mixed nerve action 

potential MNAP), egy összetett potenciál, mely az egyes szenzoros és motoros rostok akciós potenciáljából 

tevődik össze. A MNAP-ok bifázisosak vagy trifázisosak. A válasz kezdeti latenciát (ms), a csúcslatenciát (ms), 

a válasz időtartamát (ms), az amplitúdót (μV) és a vezetési sebességet (m/s) mérjük. 

6.2.4. 2.4. Gyöki léziók 

Bármely gyöki lézió esetén a ganglion spinale és a perifériás axon intakt marad. Ennek megfelelően a SNAP-ok 

normális megjelenésűek maradnak, ha a lézió a hátsó gyöki gangliontól proximálisan van. Ezeknek a 

betegeknek a szenzoros tüneteik mellett normális SNAP-ja van. Abban az esetben, ha a lézió a gangliontól 

distalisan van, a SNAP-ok természetesen kórosak lesznek a tünetekkel összhangban. A helyzet a motoros rostok 

esetében különbözik ettől. A motoros gyök léziója esetén a perifériás rost megszakad, és megszűnik az 

összeköttetés a gerincvelő elülső szarvában ülő primér neuron sejttestjei és a rostok között, melynek 
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következtében a motoros rostok degenerálódnak a perifériás ideg teljes hosszában. Ebből kifolyólag a motoros 

gyökléziók esetén gyakran kapunk kóros eredményt az ENG és EMG vizsgálatok során. Hasonló a helyzet 

distalis motoros sérüléseknél. 

6.2.5. 2.5. Normális temporalis dispersio és fáziskioltás 

A rutin motoros vizsgálatoknál a proximalis és distalis stimulációkból kapott CMAP-ok közel azonos 

konfigurációjúak. Ha óvatosan végezzük a mérést, akkor a proximalis CMAP időtartam kicsit emelkedhet, a 

terület és amplitúdó pedig csökkenhet. Ha a szenzoros vizsgálatokhoz az azonos proximalis és distalis 

stimulációs helyeket használjuk, akkor a proximalis potenciál időtartama jelentősen emelkedik, és az amplitúdó 

és terület pedig jelentősen csökken a distalis potenciálhoz képest. Ezek a változások normálisan jelen vannak, 

melyek a temporalis dispersio és a fázis kioltás következtében jönnek létre. A temporalis dispersio az egyes, 

különböző vastagságú idegrostok kissé eltérő időkben történő kisülése miatt jön létre (a nagyobb, gyorsabb 

vezetésű idegrostok előbb depolarizálódnak, mint a kisebb, lassabb vezetésű rostok). A temporalis dispersio 

mértéke sokkal nagyobb proximalis stimuláció esetén, mivel a lassú rostok fokozatosan maradnak el a gyorsabb 

rostok mögött. A szenzoros rostoknál a temporalis dispersio mértéke a proximális stimulációs helyeknél egy 

negatív fázist eredményez a lassabb rostoknál, mely átfed a gyorsabb rostok pozitív hullámával. Ezek az 

egymásra épülő pozitív és negatív fázisok kioltják egymást, mely a terület és az amplitúdó csökkenését 

eredményezi, a temporalis dispersio okozta amplitúdó csökkenésen és időtartam növekedésen felül. A 

temporalis dispersio és a fázis kioltás kevésbé jellemző a motoros rostokra. 

6.2.6. 2.6. Neuropathias léziók: axonális károsodás 

Az axonális károsodás a leggyakrabban látott minta az ENG vizsgálatokban. A csökkent amplitúdó a primér 

pathológiás jel axonvesztés esetén (4B. ábra). A CMAP-ok, SNAP-ok és a MNAP-ok tükrözik a motoros, érző 

és kevert axonokat. Axonvesztés esetén a vezetési sebesség és a distalis latencia általában normális, ha a 

legnagyobb és leggyorsabban vezető axonok intaktak maradnak. Enyhe vezetési sebesség csökkenés és a distalis 

latencia prolongációja előfordulhat, ha a legnagyobb és leggyorsabb axonok elpusztulnak. Súlyos axonális 

pusztulással járó esetekben sem csökken a vezetési sebesség a normális alsó határ 75%-a alá és a distalis 

latencia nem nagyobb a normális felső határ 130%-ánál (4B. ábra). 

6.2.7. 2.7. Neuropathias léziók: demyelinisatio 

A myelin szükséges a szaltatórikus ingerületvezetéshez. Myelin nélkül az idegvezetés sebessége sokkal lassabb 

és/vagy megszűnik (lassabb, mint a normális alsó határ 75%-a) és a distalis latencia megnyúlik (hosszabb, mint 

a normális felső érték 130%-a). Ha bármelyik motoros, érző vagy kevert idegvezetési sebessége 35m/s-nál 

lassabb a felső végtagon illetve 30m/s-nál lassabb az alsó végtagon, az egyértelműen demyelinisatiót jelez (4C. 

ábra). Ha a határérték vezetési sebesség kissé csökkent amplitúdóval társul, a vezetési sebesség valószínűleg 

demyelinisatiora utal. Ha az amplitúdó jelentősen csökken, a jelentős vezetési sebesség csökkenés valószínűleg 

súlyos axonlézióra utal, a leggyorsabb (Aα), és közepesen gyors (Aβ) vezetésű rostok károsodásával, 

ugyanakkor a lassú vezetésű rostok megkíméltek maradnak (Aδ). 

9.49. ábra - 4. ábra: N. peroneus motoros vezetéses vizsgálatok. A: Normális lelet. B: 

Axonvesztés acut motoros axonális neuropathiában (AMAN). C: Homogén 

demyelinisatio adrenomyeloneuropathiában (AMN) 
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6.2.8. 2.8. Kondukciós blokk és temporalis dispersio 

Csökkent amplitúdót demyelinisatioval akkor látunk, ha vezetési blokk is fennáll, ami gyakrabban fordul elő 

szerzett demyelinisatioban mint örökletesben. Ha az ingerelt ideg a kondukciós blokktól proximálisan 

helyezkedik el, az amplitúdó alacsony, a terület pedig csökkent lesz (5A. ábra). Egészséges egyéneknél a 

CMAP amplitúdó és a terület nem csökken 20%-nál jobban, és az idő nem nő 15%-nál jobban. Ezek az értékek 

arra utalnak, hogyha a CMAP amplitúdó vagy terület 20%-nál jobban csökken, az kondukciós blokkot jelez, 

míg ha az idő 15%-kal nő, az temporalis dispersiót jelent (5B. ábra). Motoros vizsgálatoknál a temporalis 

dispersio és a fázis kioltás általában nem vezet a proximalis CMAP és a terület jelentős csökkenéséhez. 

Demyelinisatios léziókban a vezetési sebesség nagyon lassú lehet, és a temporalis dispersio és fázis kioltás 

jelentőssé válik a motoros rostoknál. Ebben az esetben a temporalis dispersio a CMAP amplitúdó több mint 

50%-nál nagyobb csökkenésével társul (5C. ábra). Emiatt, a kondukciós blokk abnormális dispersiotól való 

elkülönítéséhez több mint 50%-os területcsökkenés szükséges. 

9.50. ábra - 5. ábra: N. peroneus motoros ENG vizsgálatok szerzett demyelinisatiós 

neuropathiákban temporalis dispersioval és vezetési blokkal. A: Vezetési blokk 

multifocalis motoros neuropathiában (MMN). B: Temporalis dispersio krónikus 

gyulladásos demyelinisatiós polyneuropathiában (CIDP), ismeretlen jelentőségű IgM 

monoclonalis gammopathiával (MGUS). C: Vezetési blokk temporalis dispersioval 

CIDP esetén 

 

6.2.9. 2.9. ENG myopathiában 

Myopathiákban a szenzoros vezetéses vizsgálatok általában normális eredményűek, hacsak nem neuropathiára 

tevődik rá. Mivel a legtöbb myopathia elsődlegesen proximalis izmot érint, és a motoros vezetéses vizsgálatok 

distalis izmokat regisztrálnak, a CMAP amplitúdók és a distalis latenciák normálisak. Néhány myopathiás 

lézióban a distalis izmok is érintettek lehetnek, ezekben az esetekben a CMAP amplitúdók alacsonyak lehetnek. 

6.2.10. 2.10. ENG neuromuscularis junctio betegségekben 

A szenzoros vezetéses vizsgálatok NMJ betegségekben normálisak. Posztszinaptikus betegségekben 

(myasthenia gravis) a motoros vizsgálatok is normálisak. Preszinaptikus betegségekben (Lambert-Eaton 

myastheniás szindróma, botulizmus), a CMAP amplitúdók alacsonyak, míg a latenciák és a vezetési sebesség 

normális. 

6.2.11. 2.11. Késői válaszok 

Az ENG vizsgálatok során két késői választ, az F választ és a H választ használjuk rutinszerűen a proximális 

idegszegmentum vizsgálatára (plexus, gyök). 

Az F hullám (válasz) egy késői motoros válasz, mely a CMAP után (melyet direkt motoros potenciálnak M is 

nevezünk) jön létre, supramaximális ingerlés hatására. Az F válasz neve a „foot” (láb) szóból ered, mert először 

lábizmoknál regisztrálták. A felső végtagon, ha a n. medianust vagy ulnaris ingereljük a csuklónál, az F válasz 

25-32 ms latencia sávban jelentkezik. Az alsó végtagon, ha a n. peroneust vagy tibialist ingereljük a boka 

tájékon, akkor az F válasz általában 45-56 ms latenciával jelentkezik. Az F válasz az ingerület antidrom irányú 

vezetése során jön létre, mely során eléri az elülső szarv neuronját, majd az elülső szarv motoneuronjainak egy 

kisebb része visszafelé, orthodrom irányban juttatja az ingerületet az ingerlés helyének közelébe az izomhoz. Az 

F válasz vizsgálat egy tisztán motoros vizsgálat, az F válaszok amplitúdói alacsonyak, melyek a motoros rostok 
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1-5%-át képviselik. Minden F válasz kissé eltér a többi választól latenciában, konfigurációban és amplitúdóban. 

Több mérés elvégzése szükséges a válaszok regisztrációját követően, mint a minimális (leggyorsabb) és 

maximális (leglassabb) latencia, valamint F válasz perzisztencia. A normális chronodispersio legfeljebb 4 ms a 

felső végtagon és 6 ms az alsó végtagon (6A. ábra). 

A H válasz neve Paul Hoffmann nevéből származik, aki 1918-ban először írta le ezt a reflexet. A H reflex egy 

valódi reflex, melynek részei egy afferens szenzoros, egy szinapszis és egy efferens motoros szegment. A H 

reflexet rutinszerűen a n. tibialis fossa popliteában történő ingerlésével váltjuk ki, és a m. soleus felett mérünk. 

A H reflexív magában foglalja az Ia izomorsó afferenst, mint szenzoros afferenst és az α motoneuront és 

axonját, mint efferens szárat. Ha alacsony, szubmaximális, hosszan tartó stimulust alkalmazunk az idegre, 

lehetővé válik az Ia rostok viszonylag szelektív ingerlése. A trifázisos H válaszok 25-34 ms latencia után 

jelennek meg, a morfológiájuk hasonló, chronodispersitás nincs (6B. ábra). 

Az axonreflex (A válasz) nem valódi reflex, hanem egy késő potenciál, melyet az F válasz regisztrálásánál 

látunk. Az A válaszok jellegzetesen az M és F válaszok között jelennek meg. Az A választ úgy lehet jellemezni, 

hogy egy kis motoros potenciál, melynek latenciája és konfigurációja ingerlésről ingerlésre ugyanaz. 

Reinnerválódó idegben a kollaterális elágazódási végpontok a distalis stimulációs helytől proximálisan is 

lehetnek. Amennyiben az ideget szubmaximálisan ingerlik, az akciós potenciál mind proximális, mind distalis 

irányban halad. Ha a proximálisan haladó antidrom pulzus elhalad egy végelágazódás mellett, a pulzus 

visszafordulhat az elágazódó ideg mentén az izomhoz, egy axonreflexet alkotva (6C. ábra). 

9.51. ábra - 6. ábra: N. tibialis késői válaszok. A: Normális F válasz vizsgálat, B: 

Normális H válasz vizsgálat, C: A válaszok egy polyneuropathiás betegnél 

 

6.2.12. 2.12. Repetitív idegingerlés (repetitive nerve stimulation RNS) 

A repetitív ingerlés az egyik leghasznosabb teszt a NMJ betegségek diagnosztizálásában. A NMJ-ban a 

neurotranszmitter az ACh. Az ACh molekulák a preszinaptikus végződésben vezikulumokban tárolódnak, 

egységenként az ún. kvantumokban. Háromféle raktározás létezik: primér, szekunder és tercier, melyek 

különböző számú ACh molekulát tartalmaznak. Amikor egy akciós potenciál a preszinaptikus terminálisba jut 

és depolarizálja azt, feszültségfüggő kalcium csatornák aktiválódnak, és kálcium áramlik be. A kálcium 

beáramlás eredményeképpen ACh felszabadulás következik be. Az ACh ezután a szinaptikus résen keresztül 

diffundál és a posztszinaptikus izom membránon lévő ACh receptorokhoz kötődik. A posztszinaptikus 

membránt számos junkcionális redő alkotja. Az ACh kötődése a receptorhoz nátrium csatornákat nyit ki, mely 

lokális depolarizációt eredményez, ez a véglemez potenciál. A szinaptikus résben az ACh-t az 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2124  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

acetylcholinészteráz enzim bontja le, majd a cholint a preszinaptikus végződés felveszi és újra becsomagolja (3. 

ábra). 

A repetitív ingerlést végezhetjük distalisan (n. ulnaris), proximalisan (n. accessorius spinalis rész, n. axillaris) és 

az arcon (n. facialis). Az elektróda megfelelő rögzítése az izmon azért fontos, hogy megakadályozzuk a CMAP 

konfiguráció bármely változását. Az ingernek szupramaximálisnak kell lennie, és a hőmérsékletet is kontrollálni 

kell (°33C). Acetylcholinészteráz gátlókat a vizsgálat előtt legalább 4 órával kerülni kell. Lassú repetitív 

ingerlésnél (2-3 Hz) az ingerlésszám normálisan 10. Abnormális a válasz, ha az amplitúdócsökkenés 

(decrement) több mint 10%-os. Mind preszinaptikus, mind posztszinaptikus rendellenességeknél a csökkenés U-

alakú; az 5. vagy 6. stimulus után, a másodlagos ACh raktárak mobilizálódnak, és további csökkenés már nem 

következik be (7A. ábra). Az ingerlést 3-5-ször meg kell ismételni, ha pedig a válaszok normálisak, akkor 1 

perces terhelés ajánlott, maximális akaratlagos izomösszehúzódással. A terhelés után közvetlenül a CMAP 

amplitúdók növekednek (terhelés utáni facilitáció), az ismételt stimulációk pedig amplitúdók csökkennek 

(terhelés utáni exhaustio). Preszinaptikus zavarokban a gyors repetitív ingerlések (30-50 Hz) és a rövid (10 mp) 

intenzív terhelés jelentős, több mint 100%-os növekedést okoz a CMAP amplitúdóban (7B. ábra). 

9.52. ábra - 7. ábra: Repetitív ingerlés és rövid fárasztásos teszt LEMS-ben. A: Az 

elvezetés a hypothenárról történik, míg az ingerlés a n. ulnarisnál a csuklótájon. A 

motoros válasz U alakú csökkenést mutat (34%). B: A hypothenar izmok rövid 

terhelése pathológiás terhelés utáni amplitúdó növekedést okozott (148%) 

 

6.3. 3. Electromyographia (EMG) 

AZ ENG vizsgálatokat követően az elektrofiziológiai átvizsgálás az izmok tűelektródás EMG vizsgálattal 

folytatódik. Minden egyes EMG vizsgálatot egyénileg kell beállítani a klinikai leletek és a differenciáldiagnosis 

alapján. 

Az EMG készüléken kívül eldobható EMG tű, felszíni elektróda, föld elektróda és kesztyű szükségesek a 

vizsgálat elvégzéséhez. Az EMG tű lehet koncentrikus vagy monopolaris. Az előzőnek van aktív (G1) és 

referencia (G2) elektródája, az utóbbi teflonbevonatú tű és a vége szolgál aktív elektródaként (G1). Egy további 

felszíni elektróda kell referencia elektródaként (G2). A monopoláris tűelektródánál sokkal nagyobb területről 

lehet elvezetni. A motoros egységpotenciál (MUAP) főleg a tű vége körüli izomrostokból ered. A tű 

beszúrásakor a vizsgálat első részében nyugalmi beszúrási aktivitást és spontán aktivitást mérünk (a sebességet 

10m/s-re, az érzékenységet 50 μV/osztásra állítjuk). A vizsgálat ezután a motoros egységpotenciál értékelésével 

folytatódik (10 ms/osztás, 200 μV/osztás). A betegnek enyhe-közepes erővel működésbe kell hoznia a vizsgált 

izmot. Az értékelés során legalább 20 éles, egymástól különböző MUAP regisztrálása szükséges, különböző 

helyekről. A MUAP-ok amplitúdóját, időtartamát és fázisszámát értékeljük. Normálisan a motoros 

egységpotenciálok trifázisosak. Végül, a beteg az izmot maximálisan összehúzza, a recruitment mintázatot 

vizsgáljuk (100 ms/osztás, 100 μV/osztás). 

6.3.1. 3.1. Normális spontán tevékenység 

Véglemez zaj: alacsony amplitúdójú, monofázisos negatív potenciál, fr. 20-40 Hz, generátor: NMJ. 
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Véglemez tüskék: szabálytalan, bifázisos izomrost akciós potenciálok kezdeti negatív deflexióval, fr. < 50 Hz, 

generátor: axon végi része. 

6.3.2. 3.2. Abnormális spontán tevékenység 

Fibrillációs potenciálok: rövid csúcs kezdeti pozitív deflexióval, fr. 0,5-10 Hz, generátor: izomrost, aktív 

denerváció jele, betegségek: neuropathiák, radiculopathiák, motoneuron betegségek, gyulladásos myopathiák, 

izom dystrophiák, botulizmus (8A, 9. ábrák, 1. animáció). 

1. animáció. 

 

1. animáció. 

Pozitív éles hullámok: kezdeti rövid pozitivitás, majd ezt követő hosszú negatív fázis, fr. 0,5-10 Hz, generátor: 

izomrost, aktív denerváció jele, betegségek: neuropathiák, radiculopathiák, alagút szindrómák (8A, 8B, 9. 

ábrák, 2. animáció). 

2. animáció. 

 

2. animáció. 

Myotoniás kisülések: izomrost erősödő és csökkenő kisülése (frekvencia és amplitúdó), fr. 20-150 Hz, a 

myotoniás potenciálnak pozitív hulláma van vagy rövid tüske morfológiája, betegségek: dystrophia 

myotonica, myotonia congenita, paramyotonia, savanyú maltáz elégtelenség (Pompe-kór), polymyositis, 

myotubularis myopathia, hyperkalemiás periódikus bénulás, bármely ok következtében kialakuló denerváció 

(9. ábra, 3. animáció). 

3. animáció. 

 

3. animáció. 

Komplex repetitív kisülések: egyetlen izomrost depolarizációja, majd a szomszédos denervált rostok felé való 

ephapticus terjedés, egyéni izommorfológia, repetitív kisülések többszörös serratioval, hirtelen kezdettel és 

végződéssel, fr. 20-150 Hz, betegségek: krónikus neuropathiák, denervációs izombetegségek (8C, 9, 10. 

ábrák). 

Fasciculatio: egyes motoros egység akaratlan kisülései, MUAP morfológia, fr. 1-2 Hz, generátor: motoros 

neuron/axon, betegségek: motor neuron betegségek, radiculopathiák, polyneuropathiák, alagút betegségek 

(8D, 9. ábrák, 4. animáció). 

4. animáció. 

 

4. animáció. 

Myokymiás kisülések: ugyanazon motoros egység ritmusos, csoportos, repetitív kisülései (csoportos 

fasciculatio), frekvencia a kisülésen belül: 5-60 Hz, különböző számú potenciál minden kisülésnél, generátor: 

motoros neuron/axon, betegségek: irradiáció-indukálta idegsérülés, denervált arcizmok, akut és krónikus 

gyulladásos polyradiculoneuropathiák, radioculopathiák, alagút szindrómák, hypokalcémia (8E, 9. ábrák). 

Görcs: fájdalmas, rövidüléssel társult nem akaratlagos izomkontrakciók, ismételt, magas frekvenciájú (40-75 

Hz) kisülések, generátor: motoros neuron/axon, betegségek: neuropathia, metabolikus és endokrinológiai 

betegségek, jóindulatú nokturnális görcsök, fizikai megterhelés utáni görcsök (9. ábra). 

Neuromyotoniás kisülés sorozat: magas frekvenciájú (150-250 Hz) csökkenő kisülés sorozata egy motoros 

egységnek, decrementáló, generátor: motoros neuron/axon, betegségek: Isaac betegség, neuropathiák (8F, 9. 

ábrák). 
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9.53. ábra - 8. ábra: Pathologiás spontán tevékenységek. A: Fibrilláció (piros nyíl) és 

pozitív éles hullám (kék nyíl), B: Pozitív éles hullámok, C: Komplex repetitív kisülések, 

D: Fasciculatio, E: Myokymiás kisülések, F: Neuromyotoniás kisülések 

 

9.54. ábra - 9. ábra: A spontán tevékenységek generátorai 

 

9.55. ábra - 10. ábra: Komplex repetitív kisülés kórélettana. Egy denervált izomrost 

spontán depolarizációja a szomszédos denervált izomrost depolarizációját okozza az 

ephapticus terjedés miatt. Ha az eredeti pacemaker rost reaktiválódik, körkörös mozgás 

jön létre szinaptikus beavatkozás nélkül. Neuropathia esetén csoportos izomrost 

atrophia jön létre, ahol a denervált izomrostok más denervált rostok mellett fekszenek 
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6.3.3. 3.3. Motoros egység akciós potenciál (motor unit action potential MUAP) 

Az extracelluláris tűelektródás EMG vizsgálat a MUAP-ot regisztrálja. A regisztrációs terület 5-10 mm között 

változik felnőttekben, melyben sok motoros egység egymást átfedi. Ha egy motoneuron a küszöb felett 

depolarizálódik, akkor akciós potenciál keletkezik és fut le az axonon. Normális körülmények között, ez az egy 

motoros egységhez tartozó összes izomrost aktiválását, és többé-kevésbé szimultán depolarizációját okozza. A 

MUAP-ot a morfológia (időtartam, amplitúdó, fázisok), stabilitás, és a kisülések alapján jellemezzük. A MUAP 

kóros mintázata alapján eldönthető, hogy a betegség priméren neuropathiás vagy myopathiás és sokszor segít az 

időbeli lefolyás (akut, szubakut vagy krónikus), valamint a súlyosság megállapításában is. 

A MUAP morfológiája változik izmon belül és különböző izmok között is. Ahhoz, hogy egy kvantitatív MUAP 

analízist elvégezzünk, 20 különböző MUAP-ot kell különböző tűpozíciókból elvezetni minden izom esetében. 

Meg kell vizsgálni egyenként az időtartamot, amplitúdót és a fázisok számát. Ezekből az értékekből 

kiszámítható a MUAP-ok átlagos időtartama, az amplitúdó és a fázisszám, és összehasonlítható az izomra és 

korcsoportra vonatkozó normális értékekkel. 

A MUAP időtartama tükrözi legjobban a motoros egységhez tartozó izomrostok számát. Egy tipikus motoros 

egységpotenciál ideje 5 és 15 ms között van. Az időt a kezdeti deflexiótól az alapvonalhoz való visszatérés 

közötti idő adja meg. 

A fázisokat az alapvonallal való kereszteződés száma alapján határozzuk meg és hozzáadunk egyet. A MUAP-

ok általában trifázisosak (11A. ábra). A polyphasia szinkronitás értékelésére szolgál, amely azt jelenti, hogy az 

izomrostok egy motoros egységen belül többé-kevésbé egyidejűleg sülnek-e ki. Ez egy nem specifikus mérés és 

myopathiákban, neuropathiákban lehet kóros. Ha az alapvonalat négyszer, vagy több mint négyszer keresztezi a 

potenciál, akkor a MUAP polyphasisos. Normális esetben a polyphasisos potenciálok kevesebb, mint 10%-ban 

figyelhetők meg. A serratio alapvonalat nem keresztező irányváltozást jelent. A polyphasisokhoz hasonlóan a 

serratio a kevésbé szinkron aktivitást mutatja egy motoros egységben belül. A szatellita potenciálok a MUAP 

utáni potenciálok és rendszerint korai reinnervációt jeleznek. 

A MUAP amplitúdó normálisan is széles tartományban változik. A legtöbb MUAP 100 μV-nál nagyobb, és 2 

mV-nál kisebb. A MUAP amplitúdóját a tűhöz közeli izomrostok határozzák meg (2-12 rost). 
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Normális esetben a MUAP stabil morfológiájú az egyes potenciálok között. Ha amplitúdóban vagy 

fázisszámokban változik impulzusról impulzusra, akkor instabil a MUAP. Instabil MUAP fordulhat elő NMJ 

betegségekben, vagy neuropathiákban és myopathiákban látható új vagy éretlen NMJ rendellenességekben a 

reinnerváció kezdetén. 

6.3.4. 3.4. Aktiváció, erősödés (recruitment), interferencia minta 

A MUAP-ok normális esetben semi-ritmusos minta szerint sülnek ki, azaz lehet enyhe eltérés az 

időintervallumokban az egyes MUAP-ok között. Ez a sajátos tüzelési aktivitás segít az akaratlagos MUAP 

megítélésében. Izomösszehúzódáskor két módon lehet az izomerőt növelni: vagy a motoros egységek növelik a 

kisülési frekvenciát, vagy több motoros egység tüzel. Normális esetben mindkettő kombinálódik, mely 

szabályos recruitementet eredményez. Maximális kontrakciókor többszörös MUAP-ok átfedhetik egymást és 

egy interferencia minta jön létre, melyben az egyes motoros egységek nem különíthetők el (11G. ábra). 

Csökkent interferencia minta lehet jelen gyenge aktivációkor (pl. kooperáció hiánya, vagy központi 

idegrendszeri betegség) vagy károsodott recruitment esetében. A recruitment csökkent neuropathiában és súlyos 

végstádiumú myopathiákban. 

6.3.5. 3.5. Motoros egység elváltozások 

Egyetlen MUAP paraméter alapján nem lehet a myopathiát, neuropathiát illetve NMJ betegséget elkülöníteni. 

Akut axonális károsodás után Waller-féle degeneráció figyelhető meg a motoros idegben 3-5 napon belül, majd 

a distalis izomrostok is degenerálódnak. Az akut fázisban a MUAP morfológia normális marad, az interferencia 

mintázat csökkent lehet a csökkent izomerő miatt. A reinnervációt a szomszédos túlélő axonok végzik, ahogy 

kötegekbe rendeződnek és reinnerválják a denervált rostokat. A korai reinnervációs fázisban a MUAP-ok kicsik 

és rövidek, gyakran polyphasisosak, szatellita potenciálok figyelhetők meg és az interferencia mintázat is 

súlyosan csökkent. Ahogy a regenerálódó végződések növekednek, és gyorsabban vezetnek, a szatellita 

potenciálok beleolvadnak a fő potenciálba. Ezért a krónikus fázisban az izomrostok száma a reinnervált MUAP-

ban több mint normálisan, így nagyobb MUAP territórium lesz, hosszabb ideig tart, nagyobb lesz az amplitúdó 

és a csökkent interferencia mintázattal rendelkező fázisok száma is nő (11B, C, D, H. ábrák). 

Axonvesztés esetén denerváció jelentkezik, majd reinnerváció, mely a MUAP morfológiáját megváltoztatja. Ha 

a pathológia tisztán vagy predominánsan demyelinisatiós, az axon intakt maradhat. Ezért, nincs denerváció 

illetve ezt követő reinnerváció, a MUAP morfológiája normális marad. Ennek megfelelően, a recruitement 

mintázatban sincs változás. Ha van demyelinisatio, akkor vezetési blokk lép fel, a MUAP-ok száma csökken. 

Bár a MUAP morfológia normális maradhat, a tüzelési mintázat csökkent recruitement-et mutat (akut 

gyulladásos demyelinisatiós polyneuropathia, multifocalis motoros neuropathia, alagút szindrómák). 

Akut myopathiákban a motoros egységen belüli működő izomrostok száma csökken. Mivel kevesebb izomrost 

van motoros egységenként, a polyphasisos MUAP-ok rövidebb idejűek és kisebb amplitúdójúak. A működő 

motoros egységek száma normális marad, ezért a recruitment is normális (11E, F, I. ábrák). Krónikus 

myopathiákban, különösen azokban melyek necroticus vagy gyulladásos jeleket mutatnak (polymyositis, 

izomdystrophiák), denerváció és következményes reinnerváció gyakran jelen van. Ennek következtében, 

hosszabb idejű, magas amplitúdójú, polyphasisos MUAP-t látunk leggyakrabban. Más krónikus myopathiákban 

kétféle MUAP jelentkezhet gyakran ugyanabban az izomban is: hosszabb idejű, magas amplitúdójú, 

polyphasisos MUAP-ok, valamint rövid idejű, kisebb amplitúdójú, polyphasisos MUAP-ok. Krónikus 

myopathiákban a recruitment normális vagy korai. Zárványtestes myositisben az EMG mintázat aktív 

motoneuron betegséghez hasonlít, kivéve a recruitment-et. 

A MUAP alakja és tüzelési mintázata NMJ betegségekben a betegség súlyosságától függ. Ha a betegség enyhe, 

a MUAP morfológia és a recruitment is normális. Ha a betegség súlyosabb, és a motoros egységen belül néhány 

izomrost blokkolásával jár, akkor a MUAP instabil lesz. Nagyobb fokú és perzisztáló blokk esetében már 

izomrost vesztés figyelhető meg a motoros egységen belül. Ebben az esetben a MUAP-ok rövidek, kicsik és 

polyphasisosak, mint a myopathiás MUAP-ok. A recruitment normális, vagy korán kezdődik, mivel minden 

motoros egység kevesebb erőt fejt ki. Végül, súlyos blokk esetében (botulizmus), minden rost blokkolt néhány 

motoros egységben, mely rövid, kicsi és polyphasisos MUAP-ot eredményez csökkent recruitmenttel (11J. 

ábra). 

9.56. ábra - 11. ábra: Motoros egység abnormalitások. A: Normális MUAP, B: Kis-rövid 

MUAP szatellita potenciállal korai reinnervációban, C: Neuropathiás polyphasisos 

potenciál, D: Nagy-hosszú MUAP krónikus reinnervációban, E: Kis-rövid myopathiás 
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MUAP, F: Polyphasisos potenciál myopathiában, G: Normális recruitment, H: 

Csökkent interferencia mintázat polyneuropathiában, I: Interferencia mintázat 

myopathiában, J: Rövid, kicsi, és polyphasisos MUAP-ok generalizált myasthenia 

gravisban 

 

6.4. 4. Perifériás neuropathiák 

6.4.1. 4.1. Alagút szindrómák (mononeuropathiák) 

6.4.1.1. 4.1.1. Carpalis alagút szindróma (carpal tunnel syndrome CTS) 

Carpalis alagút szindróma (carpal tunnel syndrome CTS) a leggyakoribb alagút szindróma. A csuklótájon a 

n. medianus a canalis carpiban fut a flexor inakkal együtt. A canalis carpi oldalát és alapját a kéztőcsontok 

képezik, míg a tetejét a vastag ligamentum carpi transversum alkotja. A betegség különböző tünetekkel 

jelentkezhet. A betegek alkar és csuklófájdalomról panaszkodnak, melyhez főleg éjszakai kéz paraesthesia 

társul. Distalis motoros és szenzoros jelek is lehetnek, a Phalen manőver utánozza a tüneteket, a Tinel tünet 

pozitív a canalis carpi felett a csuklón. Meg kell jegyezni, hogy a thenar területet beidegző tenyéri bőrideg előbb 

leválik a n. medianus főtörzsről, így a thenar felett a beidegzés normális lehet. A carpalis alagút szindróma 

kórtana jellegzetesen demyelinisatio, melyhez súlyos esetekben szekunder axonvesztés is társulhat. Az 

elektrofiziológiai mérések elnyújtott motoros és szenzoros latenciát mutatnak. Vezetési blokk vagy szekunder 

axonvesztés esetén a motoros és szenzoros válaszok amplitúdója csökkent vagy hiányzik. A motoros, szenzoros 

és kevert n. medianus versus n. ulnaris összehasonlító vizsgálatok világosan megmutatják a vizsgált idegek 

közötti különbséget (megnyúlt n. medianus latencia) (12A ábra). A n. medianus által beidegzett kézizmok EMG 

vizsgálata korai vagy krónikus reinnervációra utal, ha vezetési blokk vagy axonlézió van jelen. 

6.4.1.2. 4.1.2. Cubitalis alagút szindróma 

Cubitalis alagút szindróma (ulnaris neuropathia a könyöktájon) a második leggyakoribb alagút szindróma. A 

könyöktájon a n. ulnaris a sulcus nervi ulnarisban fut, mely az epicondylus medialis és az olecranon között jön 
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létre. A sulcustól kissé distalisan a n. ulnaris a m. flexor carpi ulnaris két feje közötti inas ív alatt halad el, 

melyet cubitalis alagútnak hívunk. A panasz a n. ulnaris által beidegzett területen a kéz paraeasthesiája és 

kézgyengeség. A motoros és szenzoros tünetek súlyossága az ulnaris lézió súlyosságától függ. Közepes és 

előrehaladott esetekben az izomgyengeség és az atrófia könnyen felismerhető. Eskükéz is látható, valamint 

Wartenberg és Froment tünet is kialakulhat. A könyöktáji lézió a ramus dorsalis n. ulnaris által beidegzett terület 

szenzoros tüneteivel is jár, melyek nem figyelhetők meg csuklótáji léziókor. A fokális demyelinisationak 

megfelelően, elektrofiziológiai vizsgálatok lassú vezetést vagy fokális vezetési blokkot jeleznek (12B ábra). Ha 

másodlagos axonvesztés is van, a distalis CMAP és SNAP amplitúdók csökkentek vagy hiányoznak. A n. 

ulnaris által beidegzett izmok EMG vizsgálatai korai vagy krónikus reinnervációt mutathatnak, ha vezetési 

blokk vagy axonlézió van jelen. 

9.57. ábra - 12. ábra: ENG vizsgálat alagút szindrómákban. A: Megnyúlt distalis 

motoros latencia (kék nyíl), és abnormális latencia különbség lumbricalis-interossues 

összehasonlító vizsgálatnál CTS-ban (piros nyilak). B: Könyöktáji inching vizsgálat a 

fokális demyelinisatiótól proximális irányban megnyúlt motoros latenciát és fokális 

vezetési blokkot (piros nyilak) mutat cubitalis alagút szindrómában 

 

6.4.2. 4.2. Polyneuropathiák 

A polyneuropathia több, vagy az összes perifériás ideg zavarát, betegségét jelenti. Mivel a perifériás idegek több 

lézióra is csak néhányféleképpen tudnak reagálni, a tünetek és jelek különböző eredetű polyneuropathiában 

hasonlóak lehetnek. Az ENG és EMG fontos diagnosztikus lépés polyneuropathia gyanúja esetén. Első 

lépésként a lehetséges betegségek körét kell leszűkíteni az anamnézis, a fizikális vizsgálat és az 

elektrofiziológiai vizsgálatok segítségével. Az elektrofiziológiai vizsgálatokkal megerősíthetjük a 

polyneuropathia jelenlétét, megállapíthatjuk a súlyosságát és a progresszióját, igazolhatjuk, hogy a kórfolyamat 

milyen mértékben érinti a motoros és érző rostokat vagy a kevert idegeket. Ugyancsak megállapíthatjuk, hogy a 

polyneuropathiás tünetek hátterében axonális degeneráció vagy demyelinisatio áll. A legtöbb polyneuropathia 

esetén axonális degeneráció (70%) detektálható, általában mind az érző, mind a motoros idegek érintettségével. 

Az axonális polyneuropathiák közé tartozik csaknem minden diabeteses, toxicus, metabolikus, gyógyszer-

indukálta, étkezési, kötőszövetes és endokrin polyneuropathia. A demyelinisatiós esetekben további 

differenciálást tehetünk szerzett és öröklött állapotok között. 

A betegség időbeli lefolyásáról tájékozódhatunk az anamnézis alapján, melyet az elektrofiziológiai vizsgálat 

sokszor megerősít (akut, szubakut, krónikus). A legtöbb polyneuropathia lassan progrediál, de néhány 

polyneuropathia gyors lefolyású (pl. Guillain-Barré szindróma, porphyria, toxicus, gyógyszer-indukálta, 
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vasculitis, kullancs paralízis). A lépcsőzetesen progrediáló polyneuropathiák sokszor kapcsolódnak multiplex 

mononeuropathiákhoz (pl. vasculitis, diabetes, gyulladásos demyelinisatiós neuropathiák, Lyme kór, lepra, HIV, 

lymphoma, leukémia, sarcoidosis). A relapsus/remissio anamnézis vagy intermittáló intoxikációra vagy 

krónikus gyulladásos demyelinisatiós polyneuropathiára utal. Azt is fontos meghatározni, hogy milyen rosttípus 

érintett (motoros, érző, vegetatív, nagyobb rost, kisebb rost). A C rostok érintettségére nincs elektrofiziológiai 

módszer. A C rostok érintettsége esetén a következő betegségek jönnek szóba: diabetes, amyloidosis, toxinok, 

gyógyszerek, hypertrigliceridaemia, HIV, örökletes szenzoros neuropathia, Tangier betegség, Fabry kór. Az 

idegi léziók eloszlásának meghatározása is segíthet a differenciáldiagnózisban. Bármilyen szintű aszimmetria 

általában kizárja a toxicus, metabolikus és örökletes betegségeket, melyek csak szimmetrikus formában jelennek 

meg. Az örökletes neuropathiákban előfordulhat, hogy míg a betegnek enyhe panaszai vannak, addig a tünetek 

és az elektrofiziológiai érintettség sokkal súlyosabb. Temporalis dispersio és vezetési blokk nemcsak szerzett 

demyelinisatiós neuropathiában lehet jelen, hanem örökletes demyelinisatiós neuropathiákban is. A szerzett és 

örökletes neuropathiák további elkülönítését szolgálja a családtagok vizsgálata, genetikai tesztek elvégzése, 

liquor analízis, valamint izom és ideg biopszia. A Charcot láb nagyon jellegzetes az örökletes neuropathiákban 

(13. ábra). 

9.58. ábra - 13. ábra: Charcot láb örökletes motoros és szenzoros neuropathiában 

(HMSN 1A. típus) 

 

6.4.2.1. 4.2.1. Ajánlott elektrofiziológiai protokoll polyneurpathiában 

Rutin motoros vizsgálat: n. peroneus, n. tibialis, n. medianus, n. ulnaris 

Rutin szenzoros vizsgálat: n. suralis, n. medianus, n. ulnaris, n. radialis 

Késői válasz: n. medianus, n. ulnaris, n. peroneus, n. tibialis F válaszok, n. tibialis - m. soleus H válasz 

Electromyographia: legalább két alsó és két felső végtagi izom vizsgálata proximalisan és distalisan, végül egy 

paraspinalis és bulbaris izom, ha szükséges 

6.4.2.2. 4.2.2. Dysimmun neuropathiák 

(Ld. 1.1. g fejezet.) 
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6.5. 5. Motorneuron betegség: amyotrophiás lateral sclerosis 
(ALS) 

Az ALS progresszív degeneratív betegség, mely specifikusan a motoros rendszert, mind a felső, mind az alsó 

motoneuronokat érinti. A betegek 40 és 60 év közöttiek. Az aszimmetrikus alsó motoneuron diszfunkció tünetei 

és jellemző eltérések: végtag és törzs izomatrophia, gyengeség, fasciculatio, görcsök (14A. ábra). Néha bulbáris 

tünetek is jelen vannak nyelv atrophiával (14B. ábra). A felső motoneuron diszfunkció jelei az izommerevség, a 

mozgások lassúsága, spasztikus izmok, gyengeség, hyperreflexia és Babinski tünet. Egy adott myotom felső és 

alsó motoneuron tüneteinek együttes jelenléte jellemző az ALS-re. 

9.59. ábra - 14. ábra: Kéz (A) és nyelv (B) atrophia amyotrophias lateral sclerosisban 

 

Az ajánlott elektrofiziológiai protokoll ALS esetén nem különbözik a polyneuropathiás protokolltól. A motoros 

ENG vizsgálat normális lehet ALS esetén, főleg a klinikailag tünetmentes végtagokon, de többször figyelhető 

meg axonvesztés csökkent CMAP amplitúdóval. A szenzoros ENG vizsgálat mindig normális eredményű ALS-

ben. Az EMG vizsgálat alapvető fontosságú ALS esetén. ALS esetén aktív denerváció és reinnerváció észlelhető 

három vagy négy szegmentumban (craniobulbaris, cervicalis, lumbosacralis), mely nem magyarázható 

többszörös mononeuropathia vagy radiculopathia jelenlétével. Ezért a bulbaris és a thoracalis paraspinalis izmok 

vizsgálatának különös jelentősége van az ALS és cervicalis/lumbalis polyradiculopathia elektrofiziológiai 

elkülönítésében. Régi polio fertőzés esetén gyakran lehet krónikus reinnerváció az axiális izmokban, de akut 

denerváció nincs. Jelenlévő denerváció és krónikus reinnerváció gyakori fasciculatióval ugyancsak jelen lehet a 

végtagizmokban. Ha a klinikai tünetek nem meggyőzőek, hogy a felső motoneuron károsodott vagy sem, 

motoros kiváltott válasz segíthet a pyramispálya funkcionális állapotának megítélésében. 

6.6. 6. Radiculopathia 

A radiculopathia fő klinikai tünete a fájdalom és a paraesthesia, mely a gyök ellátási területére sugárzik. 

Gyakran társul hozzá érzéskiesés, paraspinalis izomgörcs és izomgyengeség. A radiculopathiát általában 

degeneratív csontbetegségek vagy discus betegség okozza, és leggyakrabban a nyaki szegmentumokat (C3-C8) 

vagy a lumbosacralis szegmentumokat (L3-S1) érinti. A szenzoros és motoros tünetek attól függenek, hogy 

melyik szegmentumokat érinti a radiculopathia. Mindegyik gyök egy adott bőrszegmentumot idegez be érzően, 

ezt dermatomának hívjuk. Hasonlóan, minden gyök egy adott izomcsoporthoz ad motoros beidegzést, ezt 

myotomnak hívjuk. Mivel mindegyik dermatoma jelentősen átfed a szomszédos dermatomákkal, súlyos 

szenzoros tüneteket izolált radiculopathiában nem találunk. A myotomok között is van átfedés, általában minden 

izom legalább kettő vagy három myotomból kap beidegzést. Ebből kifolyólag, izolált radiculopathiában 

izombénulás ritkán fordul elő. A mélyreflexek lehetnek csökkentek radiculopathiában. 

Radiculopathiás betegek esetében a szenzoros és motoros NCV vizsgálatok általában normális eredményűek és 

az elektrofiziológiai diagnosztika a tűelektródás EMG vizsgálaton alapszik. A n. medianus és ulnaris F 

hullámok megnyúltak lehetnek C8-Th1 radiculopathiában, míg a n. peroneus és tibialis F hullámok L5-S1 

radiculopathia esetében megnyúltak. A m. soleusból elvezetett H reflexeket lehet felhasználni az S1 

radiculopathia diagnosztizálásához. Habár csaknem minden izmot több myotom idegez be, néhány izmot 

túlnyomórészt egy myotom; ezek az izmok nagyon hasznosak a radiculopathia EMG elektrodiagnosztikájában. 

Ugyanazon myotom által ellátott proximalis és distalis izmokat kell választani, hogy a distalis-proximalis 

eltéréseket kizárjuk (pl. polyneuropathia). A paraspinalis izmokat a gerincvelői idegek dorsalis ágai látják el. 
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Neuropathiás eltérések esetén ezen izmok 50%-ban érintettek, azonban soha nem érintettek plexopathiák 

esetében. 

6.7. 7. Plexopathia 

A plexus brachialis és lumbosacralis bonyolult anatómiai struktúrák. A plexus brachialist az alsó cervicalis és 

felső thoracalis idegek ventrális ágai képezik. A plexus brachialist anatómiailag először gyökökre, majd 

truncusokra, fasciculusokra, végül ágakra oszthatjuk. A plexus brachialis legtöbbször a C5-T1 

szegmentumokból ered, találkozhatunk ettől eltérő eredéssel is. A felső végtag a teljes motoros és érző 

beidegzést a plexus brachialisból kapja. A brachialis plexopathiák különféle klinikai tüneteket 

eredményezhetnek attól függően, hogy a plexus melyik része károsodott: izomgyengeség atrophiával, 

érzéskiesés, csökkent felső végtagi ínreflexek. Brachialis plexuskárosodásnál vezetéses vizsgálattal és az EMG 

segítségével lokalizálható a lézió és a károsodás súlyossága is megállapítható. Az összes érző rost a gangliontól 

distalisan helyezkedik el. Ezért a brachialis plexus léziók gyakran rendellenes SNAP-ot eredményeznek. A 

motoros vizsgálatok kevésbé hasznosak brachialis plexopathiákban. A rutin nervus medianus és ulnaris motoros 

vizsgálatok csak a fasciculus medialis vagy truncus inferior lézió vizsgálatára alkalmasak. A nervus radialis 

motoros vizsgálatok csak a fasciculus posterior vagy a truncus inferior károsodásakor nyújtanak segítséget. A 

fasciculus lateralis vagy a truncus superior/medius léziók nem okoznak a rutin motoros funkció vizsgálatokban 

eltérést. Egy sok izomra kiterjedő extenzív EMG vizsgálattal meg lehet állapítani a károsodás mintázatát és a 

reinnervációról is szolgáltathat információt. A plexus brachialis léziókban a paraspinális izmok, a mm. 

rhomboidei és a m. serratus anterior nem mutatnak eltérést. 

A plexus lumbosacralist az L1-S3 idegek elülső ágai alkotják. Az alsó végtag összes nagy idege ebből a 

fonatból származik. A plexus lumbosacralis léziói ritkák és féloldaliak, de amennyiben előfordul, tipikus 

tünetegyüttes lép fel fájdalommal, érzéskieséssel, gyengeséggel és hypotrophiával. A klinikai tünetek a lézió 

helyétől függenek. Az elektrofiziológiai vizsgálat segít a radiculopathia és különféle mononeuropathiák 

kizárásában. Lumbosacralis plexopathiában a szenzoros ENG vizsgálat abnormális, míg a paraspinalis izmok 

tűelektródás EMG vizsgálata normális eredményű. A rutin motoros vizsgálatokat bilateralisan kell elvégezni. Az 

ENG vizsgálat az F hullám (n. peroneus és tibialis) esetén mutathat kóros elváltozást, de akkor nem, ha csak a 

plexus felső része érintett. Az EMG vizsgálat általában jelzi a lumbosacralis plexus érintettségét. Felső plexus 

lézióban a n. saphenus szenzoros válasz csökkent, a n. femoralis motoros amplitúdó alacsonyabb a károsodott 

oldalon, míg a tű EMG aktív denervációra vagy reinnervációra utal a n. femoralis vagy obturatorius által ellátott 

izmokban. A mononeuropathiákban a kóros elváltozás egy idegre korlátozódik. 

6.8. 8. Neuromuscularis junctio (NMJ) betegségek 

A neuromuscularis junctio betegségei általában tiszta motoros szindrómák, melyek legtöbbször a proximalis, 

bulbaris vagy az extraocularis izmokat érintik. A neuromuscularis junctio betegségeit immunmediált, 

toxicus/metabolikus és veleszületett myasthenia szindrómákra lehet osztani (1. táblázat). 

9.1. táblázat - 1. táblázat: A neuromuscularis junctio betegségeinek osztályozása 
 

Immunmediált betegségek 

Myasthenia gravis (MG) 

Lambert-Eaton myastheniás szindróma (LEMS) 

Toxicus/metabolikus betegségek 

Botulizmus 

Pók és kígyóméreg okozta betegségek 

Szerves foszfát-, rovarirtószermérgezések 

Hypermagnesaemia 

Congenitalis myasthenia szindrómák 
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Acetylcholin szintézis illetve tárolás rendellenességei 

Acetylcholin észteráz deficiencia 

Acetylcholin receptor deficiencia 

Lassú posztszinaptikus ioncsatorna 

LEMS-szerű betegség 

Myastheniás szindróma plectin deficienciával 

Szinaptikus vezikulum hiány, kisebb release kapacitással 

6.8.1. 8.1. Myasthenia gravis 

A MG autoimmun betegség, melyet a NMJ elleni immunglobulin G (IgG) támadás okoz. Az antitest 

specifikusan a nikotin típusú ACh receptorok ellen termelődik. Az antitest receptorhoz való kötődése 

közvetlenül gátolja az ACh receptorhoz való kötődését. Ennek következtében a komplement rendszer 

aktiválódik és az ACh receptorok elpusztulnak, a postjunkcionális redőkkel együtt. Végül az antitest kötődése az 

ACh receptorok normális eltávolítását megnövelheti a posztszinaptikus membránról. Bár az elválasztott ACh 

normális szintű, a csökkent kötődése a receptorokhoz kisebb potenciált okoz és csökkent lesz a NMJ 

transzmissziója. 

A myastheniás gyengeség észlelhető az extraocularis izmokban. A tünetek aszimmetrikusak, először csak egy 

szemen vannak tünetek, diplopia és ptosis fordulhat elő. A szemtünetek a leggyakoribbak, a betegek több mint 

50%-ában jelen vannak a betegség jelentkezésekor, és több mint 90%-ban fordul elő a betegség folyamán. 

Bulbaris izomgyengeség a szemizomgyengeség után a második leggyakoribb tünet. Ez okozhat nyelési 

nehézséget (regurgitáció az orrüreg felé), rágási zavarokat (a rágóizmok gyengesége és a rágást követően a 

szájzárás képtelensége) és beszédzavarokat (nazális beszéd a lágyszájpad gyengesége miatt, elmosódott beszéd a 

nyelvizmok, ajak és arcizmok gyengesége miatt). 

Ha a myastheniás betegnek végtaggyengesége van, ez általában szimmetrikus és proximális. A pathológiás 

fáradékonyság nagyon gyakori tünet. Ez kimutatható úgy, hogy a beteget felfelé nézetjük néhány percig, 50-ig 

számoltatjuk hangosan, vagy felváltva vizsgáljuk a proximalis és distalis végtagizmokat. A ptosis jelentősen 

csökkenthető a homlok hűtésével. A legtöbb myastheniás betegnek általános izomgyengesége van, míg a 

betegek 15%-ban a tiszta ocularis forma figyelhető meg. 

6.8.1.1. 8.1.1. Myasthenia gravis elektrofiziológiai vizsgálata 

Rutin motoros és szenzoros ENG vizsgálatok. Ezek a vizsgálatok normális eredményűek myasthenia 

gravisban, elvégzésükre mégis szükség van ahhoz, hogy a perifériás idegek integritását ellenőrizzük. Meg 

kell jegyezni, hogy a repetitív ingerléssel decrement észlelhető többféle denervációs betegségben (pl. 

neuropathiák, motoneuron betegségek, gyulladásos myopathiák), és myotoniás állapotokban a primér 

neuromuscularis betegségek mellett. 

Sorozatingerlés fárasztással. 3Hz-es repetitív ingerlés javasolt egy arcizom (n. facialis, m. orbicularis oculi), 

egy proximalis izom (n. accessorius spinalis gyökere, m. trapezius) és egy distalis izom (n. ulnaris, m. 

abductor digiti minimi) vizsgálatára. MG-ban jelentős amplitúdó csökkenés (decrement) lehet jelen (> 10%) 

(15A. ábra). Ha nincs szignifikáns decrement, akkor egy 1 perces fárasztás ismételt repetitív ingerléssel 

segíthet. Lassú repetitív ingerlés a myastheniás betegek 50-70%-ban kóros. A repetitív ingerlésre adott 

decrement válasz jól korrelál az izomgyengeséggel, a vizsgálat diagnosztikai értéke nő a proximalis ideg 

stimulációval. 

EMG koncentrikus tűelektródával. A distalis és proximalis izmok rutin EMG vizsgálatakor instabil vagy 

rövid, kis polifázisos motoros egységpotenciált regisztrálhatunk leginkább középsúlyos és súlyos betegekben. 

Egyes-rost (single-fiber SF) EMG. Egy motoros egységhez tartozó két szomszédos izomrost között regisztrál 

relatív kisüléseket, az izomrost kisülések időbeli variációjának (jitter) megnyúlását vagy izomrost blokkot 

lehet detektálni (15B, C. ábrák). Ez a legérzékenyebb módszer a NMJ kóros működésének kimutatására. 
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Csaknem 100%-ban pozitív generalizált myastheniás betegekben. Ha normális eredményű a vizsgálat 

klinikailag gyenge izomműködésnél, MG kizárható. Ennek ellenére hangsúlyozni kell, hogy bár a módszer 

nagyon érzékeny, nem specifikus. A vizsgálat kóros lehet neuropathiákban és myopathiákban is. 

9.60. ábra - 15. ábra: Repetitív ingerlés és single-fiber electromyographia myasthenia 

gravisban.  A: N. axillaris 3 Hz-es ingerlése 83%-os decrementet okoz a m. 

deltoideusban. B: Megnövekedett jitter és blokk (piros nyilak). C: Az egymásra vetített 

hullámok kórosan megnövekedett jittert mutatnak a m. extensor digitorum 

communisban 

 

6.8.1.2. 8.1.2. A nAchR (nicotinic acetylcholine receptor) és a MuSK (muscle-specific tyrosine 
kinase) pozitív myasthenia gravis közötti különbségek 

A repetitív ingerlés és az EMG vizsgálat rendszerint alacsony értékű MuSK myastheniában, igaz néhány 

figyelemreméltó megfigyelést korábban közöltek. A végtagizmok repetitív ingerlése kóros decrementet a MuSK 

pozitív betegek kisebb részében jelzett (12-57%), a vizsgálat hatékonyabb a nAChR pozitív betegeknél. 

Proximálisan elhelyezkedő izom, vagy arcizom (pl. m. trapezius, vagy m. orbicularis oculi) vizsgálatakor 

pathológiás decrement gyakrabban figyelhető meg (50-58%), különösen, ha a kiválasztott izom klinikailag 

gyenge. További értékes megfigyelés, hogy a decrementum százalékban kifejezett nagysága MuSK pozitív 

betegeknél nagyobb az arcizmokban, mint a nAChR pozitív csoportban. 

A végtagizmok SF-EMG vizsgálata (általában a m. extensor digitorum communis EDC a vizsgált izom) 

ugyancsak szignifikánsan alacsonyabb százalékban (12-86%) eredményezett kóros jittert a MuSK pozitív 

betegekben, mint a nAchR pozitív betegekben. A proximális vállövi izomzat és az arcizmok SF-EMG vizsgálata 

gyakrabban kóros MuSK myastheniában, mint a distálisabb izmoké. Néhány esetben izolált nyakfeszítő izom 

gyengeséget találtak pozitív jitterrel MuSK betegeknél, míg az EDC és az arcizmok megkíméltek voltak. Abban 

az esetben, ha a repetitív ingerlés a distális végtagizmokban és a proximális izmokban (beleértve a m. 

orbicularis oculit is) negatív, SF-EMG-t kell végezni végtagizmon (pl. m. EDC). Ha nem találunk kórosat, 

különösen, ha az izom nem pareticus, proximális arc vagy nyak izmot kell megvizsgálni az izomgyengeségnek 
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megfelelően. Hagyományos tűelektródás EMG-vel a myopathiás mintázat alacsony amplitúdójú, rövid 

időtartamú lehet MuSK-myasthenia gravis betegekben (betegek egyharmadánál - felénél). Elszórt fibrillációt is 

megfigyeltek néhány esetben. Ezek kóros EMG spontán tevékenységek igen ritkák myastheniában és nem 

ismert az eredetük. Kvantitatív EMG-vel vizsgáltak arcizom atrophiát néhány MuSK pozitív myasthenia gravis 

betegben, melyet myopathiás eredetűnek találtak. 

6.8.2. 8.2. Lambert-Eaton myastheniás szindróma 

LEMS ritka autoimmun betegség, melyet a végtagok izomgyengesége jellemez. Az autoantitestek a 

neuromuscularis junctio preszinaptikus feszültség függő kálcium csatornái ellen termelődnek. A betegek 60%-

ban malignus folyamat áll a háttérben, kissejtes tüdőrák a leggyakoribb. Paraneoplasiás szindrómának tekintjük, 

a test más részében fennálló rosszindulatú daganatos folyamat miatt. Klinikailag, a betegek fáradékonysággal és 

proximalis izomgyengeséggel jelentkeznek (főleg az alsó végtagon). A mélyreflexek jellegzetesen csökkentek 

vagy hiányoznak, mely ritka MG-ban és myopathiában. Szájszárazság és átmeneti szenzoros paraesthesia is 

jelen lehet. A bulbáris tünetek (ptosis, dysarthria, dysphagia) általában enyhék. Jellegzetes tünet az izom 

facilitáció. Intenzív mozgást követően 10 másodperccel az izomerő és a mélyreflex átmenetileg növekedhet. 

6.8.2.1. 8.2.1. LEMS elektrofiziológiai vizsgálata 

Rutin motoros és szenzoros ENG vizsgálatok. Alacsony motoros ideg akciós potenciált regisztrálunk 

nyugalomban normális szenzoros válaszokkal. 

Sorozatingerlés fárasztással. Pathológiás decrementum 3 Hz-es sorozatingerlésre gyakran megfigyelhető. 

Gyors 30-50 Hz-es sorozatingerlésre és rövid (10 másodperces) intenzív izometriás fárasztással jelentős 

növekedés lehet a motoros ideg akciós potenciál amplitúdóban (>100%). 

EMG koncentrikus tűelektródával. Általában normális a tevékenység, néha a motoros egységpotenciálok 

rövidek, kicsik, polifázisosak és instabilak. 

Egyes-rost (single-fiber SF) EMG. Megnövekedett jitter és blokk figyelhető meg a vizsgált izmok 

többségében. 

6.8.3. 8.3. Botulizmus 

A botulizmus ritka, de fatális paralitikus betegség, melyet anaerob körülmények között a Clostridium botulinum 

nevű baktérium által termelt botulinum toxin okoz. A toxin három útvonalon keresztül juthat be a szervezetbe: 

1. az emésztőcsatornában gyermekkori kolonizáció által (gyermekkori botulizmus), 2. vagy a toxin étellel való 

bekerülése által (ételfertőzéses botulizmus, felnőttkori intestinalis toxaemia), 3. vagy a baktérium általi 

sebfertőzéssel (seb botulizmus). Emberről emberre a botulizmus nem terjed. Az izomgyengeség jellegzetesen az 

agyidegek által ellátott izmokban kezdődik. Agyidegek kontrollálják a szemmozgásokat, arcizmok mozgását, 

valamint a nyelésért és rágásért felelős izmok működését. Ebből kifolyólag, diplopia, kétoldali ptosis, mimikai 

izmok bénulása, valamint nyelési és beszéd artikulációs zavarok lépnek fel. A gyengeség ezután ráterjed a felső 

végtagra (a vállon kezdődve az alkar felé terjed), és az alsó végtagra (itt is a combokon kezdődik, majd a láb 

felé terjed). Súlyos botulizmus esetén a légzőizmokat is érinti a bénulás, emiatt a gázcsere zavart szenved. Ez 

légzési elégtelenséghez vezethet, a kilélegzett széndioxid csökkenése miatt a széndioxid felhalmozódik, mely 

deprimálja az agyi funkciókat. Ez kómához, végül pedig halálhoz vezethet, ha nem kezelik. A vázizmokon felül, 

vegetatív idegrendszeri problémák is felléphetnek. Ennek tünetei a szájszárazság, torokszárazság (nyáltermelés 

csökkenése miatt), posturalis hypotensio (álló helyzetben csökkent vérnyomás, az ezzel járó szédülés és ájulás 

veszély), illetve székrekedés (perisztaltika csökkenése miatt). Néhány betegnél hányinger és hányás is 

előfordulhat. 

6.8.3.1. 8.3.1. Botulizmus elektrofiziológiai vizsgálata 

Rutin motoros és szenzoros ENG vizsgálatok. A CMAP amplitúdók alacsonyak vagy hiányoznak. A latencia 

és a vezetési sebesség normális, a szenzoros vizsgálatok nem kórosak. 

Sorozatingerlés fárasztással. Pathológiás decrementum 3 Hz-es sorozatingerlésre gyakran megfigyelhető. 

Gyors 30-50 Hz-es sorozatingerlésre és rövid (10 másodperces) intenzív izometriás fárasztással jelentős 

növekedés lehet a motoros ideg akciós potenciál amplitúdóban (> 100%). Súlyos esetekben, ha az 

acetylcholin felszabadulás a küszöb alá csökken, nem lesz increment a gyors repetitív ingerlésre és a 

fárasztásos tesztben. 
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EMG koncentrikus tűelektródával. 4-5 nap múlva a denervációs potenciálok (fibrilláció, pozitív éles 

hullámok) gyakoriak. A motoros egység akciós potenciálok gyakran mutatnak myopathiás jeleket. A 

botulinum toxin erős NMJ blokkoló, emiatt az izomrostok kémiai denervációt jeleznek. 

Egyes-rost (single-fiber SF) EMG. Megnövekedett jitter és blokk figyelhető meg a vizsgált izmok 

többségében. 

6.8.4. 8.4. Congenitalis myastheniás szindróma (CMS) 

A CMS veleszületett neuromuscularis rendellenesség, melyet a neuromuscularis junctio különböző defektusai 

okoznak. A betegség következményei hasonlóak a LEMS-ben és a MG-ban látottakhoz, azzal a különbséggel, 

hogy a CMS nem autoimmun betegség. A CMS-nek három fajtáját különíthetjük el: preszinaptikus, 

postszinaptikus és szinaptikus. A preszinaptikus forma tünetei között megfigyelhetjük a rövid légzési 

kihagyásokat, valamint a szemizmok, a garat és szájkörüli izmok gyengeségét. Gyakran diplopiát illetve nyelési 

és rágási nehézséget észlelünk. A posztszinaptikus tünetek kisgyerekeknél többféle izomgyengeségben 

nyilvánulnak meg, táplálkozási és légzési nehézségeket okoznak, késleltetik a felülést, mászást és járást. Az első 

tünet minden életkorban a ptosis lehet. A CMS egy különleges formája (slow-channel CMS) kora gyerekkorban 

kezdődik különböző izomgyengeségekkel és mozgásképtelenséghez valamint légzési elégtelenséghez vezethet 

későbbi életkorban. A szinaptikus tünetek között ugyancsak táplálkozási és légzési nehézségeket figyelhetünk 

meg kisgyermekkorban, csökkent mozgást, gerincgörbületeket és gyengeséget, melyek késleltetik a motoros 

fejlődést. 

6.8.4.1. 8.4.1. A CMS elektrofiziolgiai vizsgálata 

Ezen szindrómák elektrofiziológiai megjelenése heterogén. A SF-EMG vizsgálatok általában abnormálisak. 

Néhány betegség csökkenő a válasz a lassú repetitív ingerlésre, bár előfordulhat, hogy hosszabb fizikai 

megterhelés kell a csökkenés kiváltásához. Betegek, akiknél a motoros véglemeznél acetylcholinészteráz 

elégtelenség van, vagy a posztszinaptikus csatornák rendellenesek, ritkán megfigyelhető jelet regisztrálunk a 

motoros ENG vizsgálatoknál: egyetlen impulzus repetitív CMAP potenciált vált ki. 

6.9. 9. Myopathiák 

A myopathia olyan izombetegség, melyben az izomrostok valamely ok miatt nem működnek megfelelően és ez 

izomgyengeséget okoz. Ennek sok oka lehet. A legtöbb myopathiában az eltérés kétoldali és inkább a proximális 

izmokat érinti. Vannak más myopathiák (zárványtestes myositis inclusion body myositis IBM, myotoniás 

dystrophia, distalis örökletes myopathia), melyekben inkább a distalis, mint a proximalis izmok érintettek. 

Néhány myopathia esetében a szemizmok és a bulbaris izmok is érintettek lehetnek (mitochondrialis myopathia, 

oculopharyngealis izomdystrophia). A mélyreflexek általában megtartottak, néha csökkentek. A reflex 

csökkenés arányban áll az izomsorvadással és gyengeséggel. 

A betegség diagnosztikájában fontos megállapítani, hogy a tüneteket fizikai megterhelés fokozza-e. Ilyen tünet 

lehet a fáradékonyság, terhelés-indukálta izomgörcsök, vagy duzzadás. Azok a betegek, akiknek fizikai terhelés 

izomgörcsöket provokál, fáradékonyság, duzzadás és myoglobinuria jelentkezhet. Ezek a tünetek az izom 

energiaháztartását érintő örökletes eltérésre utalnak. Ha a fizikai terhelés utáni gyengeséget nem kíséri 

izomgörcs, akkor inkább NMJ betegség vagy myopathia merül fel. MG vagy LEMS betegség esetén inkább 

izolált izomgyengeség lép fel, mely utánozza a myopathia tüneteit. 

Nagyon sokféle myopathia van. A betegséget lehet az öröklődés alapján osztályozni: örökletes vagy szerzett 

myopathiák. Kor szerint is lehet osztályozni őket: születéskor meglévő myopathia, gyerekkorban fellépő vagy 

felnőttkorban jelentkező myopathia. A myopathiák differenciálása történhet az alapján is, hogy milyen 

izomszöveti eltérést találunk (2. táblázat). 

9.2. táblázat - 2. táblázat: Az izombetegségek fő kategóriái 
 

Izomdystrophiák: progresszív myopathia alcsoport, melyet izomdegeneráció és regeneráció 

jellemez 

Gyulladásos myopathiák: dermatomyositis, polymyositis, zárványtestes myositis 

immunológiai, fertőzéses vagy paraneoplasiás eredettel 
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Endokrin myopathiák: pajzsmirigy, mellékvese, mellékpajzsmirigy betegségekben fordulhat 

elő, valamint acromegaliát is kísérheti 

Gyógyszer-indukálta myopathiák: steroidok, alkohol, colchicin, azidothymidin, clofibrát, 

koleszterin-csökkentő szerek 

Metabolikus myopathiák: öröklött enzimelégtelenségekben fordul elő, melyek elsősorban az 

intracelluláris energia háztartást érintik (glikogén és lipid tárolási betegségek, 

mitochondriális betegségek) 

Congenitalis myopathiák: az izombiopszia alapján jellegzetes mikroszkopikus 

elváltozásokat találunk a csökkent izomösszehúzódási képesség mellett (nemalin 

myopathia, multi/minicore myopathia, centronuclearis myopathia) 

Periodikus paralysist kísérő myopathia (hypokalaemia, hyperkalaemia): proximalis 

gyengeség, mely az ötödik vagy hatodik évtizedben kezdődik 

6.9.1. 9.1. Myopathiák elektrofiziológiai értékelése 

Rutin motoros és szenzoros ENG vizsgálatok. Ezek a vizsgálatok általában normális eredményűek. Ha az 

összetett izompotenciál (CMAP) alacsonyabb vagy a beteg fáradékony, repetitív ideg stimulációt vagy egy 

rövid fizikai megterheléses vizsgálatot kell végezni. 

Tűelektródás EMG. Két-két distalis és proximalis izom vizsgálata az alsó és felső végtagon, valamint egy 

paraspinalis izom vizsgálata ajánlott. Ha egy gyenge izom EMG vizsgálata normális, az adott izom SF-EMG 

vizsgálata ajánlott. Sponán tevékenység: denervációs potenciálok (fibrilláció, pozitív éles hullám) gyakran 

előfordulnak myopathiákban. A lehetséges mechanizmus az alábbi lehet: 1. az izomrost szegmentális 

gyulladása vagy necrosisa, mely elválasztja a distalis, egészséges részt a motoros véglemezhez csatlakozó 

résztől, 2. gyulladásos myopathiáknál előfordulhat a kisebb intramuscularis idegrostok infarctusa. Krónikus 

myopathiáknál lehetnek komplex, repetitív kisülések. Myotoniás kisülések számos myopathiában 

előfordulhatnak. Motoros egység akciós potenciál (MUAP) analízise: legalább 20 MUAP regisztrálása 

szükséges minden vizsgált izomnál. A legtöbb myopathia esetében megfigyelhető az egyes izomrostok 

csökkenése vagy diszfunkciója, mely jelentősen csökkenti a motoros egység méretét, úgy, hogy a motoros 

egység száma nem változik. Myopathiában a MUAP-ok rövidülnek, amplitúdójuk alacsony és polyfáziásak. 

Krónikus myopathiákban előfordulhatnak hosszabb MUAP-ok szatellita potenciálokkal. Ezek valószínűleg 

másodlagosak, a reinnerváció során a felrostozódás vagy a kollaterális sprouting következtében alakulnak ki 

azokban a myopathiákban, ahol necrosis és ennek következtében denerváció lép fel. Recruitment: a MUAP 

felerősödése (recruitement) ritkán figyelhető meg. Egy korai erősödés megjelenése azonban gyakori 

(rendellenes MUAP kisülés). 

6.10. 10. Myotoniás izombetegségek és periódikus paralízis 
szindróma 

A myotoniás izombetegségek és a periódikus paralízis szindrómák olyan betegségek, melyeket az izom 

merevsége, fájdalom, gyengeség jellemez állandó vagy intermittáló jelleggel. A myotoniás kisülések jellegzetes 

zuhanó bombához hasonló hangot produkálnak az EMG vizsgálat során. Ezt a hangot az izomrostok spontán 

kisülése okozza, növekedést és csökkenést látunk a frekvenciában és az amplitúdóban. A myotóniás potenciál 

lehet egy pozitív hullám vagy rövid spike potenciál, mely így azonosítja a hangot adó izomrostot (16. ábra, 4. 

animáció). 

9.61. ábra - 16. ábra: Myotóniás kisülés. A myotóniás kisülés az izomrost spontán 

kisülése, mely nő és csökken a frekvenciában és az amplitúdóban 
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4. animáció. 

 

4. animáció 

A myotonia kiváltható mechanikus ingerléssel (izom percussio, EMG tű mozgatása), vagy kialakulhat spontán 

az izom akaratlagos kontrakciója során. Klinikailag a myotonia leggyakrabban myotoniás izombetegségekben és 

periódikus paralysis szindrómában fordul elő. A betegek nem tudják az izmaikat ellazítani kontrakció után, mint 

pl. kézszorítás után. A myotóniát a beteg érezheti izommerevségnek is. 

A myotoniás izomrendellenességeket besorolhatjuk a dystrophiás izombetegségek közé (biopszia alapján), ide 

tartozik pl. a gyengeséggel társuló dystrophia myotonica, vagy dystrophia nélküli betegségek közé, ide sorolható 

pl. a myotonia congenita vagy paramyotonia congenita gyengeség nélkül. A myotonia gyakran előfordul 

periódikus paralysis szindrómákban is, mely lehet szerzett vagy veleszületett, illetve EMG-n megfigyelhető 

néhány metabolikus, gyulladásos, veleszületett vagy toxicus myopathiában, bár a myotonia klinikailag általában 

ezekben nincs jelen. A myotoniát kiválthatják vagy elősegíthetik gyógyszerek. Ritkán, az EMG vizsgálattal 

myotóniás kisüléseket látunk idegi bántalmakban, melyekhez súlyos denerváció társul. Fontos, hogy az EMG 

vizsgálat során megkülönböztessük a myotóniás kisüléseket a neuromyotóniától. A neuromyotónia akkor lép fel, 

ha perifériás idegi érintettség van, és az izom relaxáció késést eredményezhet. A neuromyotónia a motoros 

egység akciós potenciálok spontán kisülése, ellentétben a myotóniával, melyet az izomrostok akciós potenciálja 

okoz myotóniás izombetegségekben. 

A myotóniás izombetegségeket és a periodikus paralysis szindrómákat a klinikai, elektrofiziológiai és a 

molekuláris jellemzők alapján osztályozzuk. Az örökletes betegségek a következők: 

Dystrophia myotonica 1-es (Steinert) és 2-es típus (PROMM) 

Nondystrophiás myotoniás izombetegség és periodikus paralysis szindróma 

Klorid csatorna betegség: autosomalis domináns myotonia congenita (Thomsen) és autosomalis recesszív 

myotonia congenita (Becker) 

Nátrium csatorna betegség: paramyotonia congenita (Eulenburg), hyperkalaemiás periodikus paralysis (± 

myotonia), nátrium csatorna myotoniás betegség 

Andersen szindróma (nincs myotonia) 

Schwartz-Jampel szindróma 

Hypokalaemiás periódikus paralysis 1-es és 2-es típus (nincs myotonia) 

6.10.1. 10.1. A myotoniás és periódikus paralysis szindrómák elektrofiziológiai 
vizsgálata 

Rutin motoros és szenzoros ENG vizsgálatok. Ezekkel a vizsgálatokkal csak ritkán lehet eltérést kimutatni. 

Tűelektródás EMG vizsgálat. Egy proximális és egy distalis izom vizsgálata az alsó és felső végtagról. Az 

EMG segít a myotonia és myopathia kimutatásában. 

Izomhűtés. Akkor kell alkalmazni, ha van arra klinikai gyanú, hogy paramyotonia congenitája van a betegnek. 

Myotoniás kisülések jelennek meg, ha a bőr hőmérséklete 20 fok alá süllyed. 

Rövid fárasztásos teszt.  Akkor kell elvégezni, ha az 1, 2, 3 lépések nem vezetnek definitív diagnózishoz. A 

kéz immobilizációját követően a beteg 5-10 másodperces maximális akaratlagos izomkontrakciót végez, 

majd 10 másodpercenként az izom akciós potenciált (CMAP) rögzítjük. Kóros, ha a CMAP amplitúdó 

csökkenést gyorsan követi az amplitúdó eredeti méretének az elérése (dystrophia myotonica 1-es típus, 

congenitalis myotonia congenita), vagy elhúzódó ez a folyamat (recesszív myotonia congenita, paramyotonia 

congenita), vagy átmeneti a CMAP növekedés (hyper- és hypokalaemiás periodikus paralysis a gyenge 

időszakban). 
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Hosszú fárasztásos teszt. Akkor kell elvégezni, ha az 1, 2, 3 lépések nem vezetnek definitív diagnózishoz. A 

kéz immobilizációját követően a beteg 2-5 perces maximális akaratlagos össezhúzódást végez, majd az izom 

akciós potenciálját rögzítjük 1-2 percenként 40-60 percig. Kóros, ha a decrement a fárasztás után közvetlenül 

megjelenik, és az alapállapot visszaállása 3 percnél hosszabb (dystrophia myotonica 1-es típus, recesszív 

myotonia congenita) vagy nagyon lassú az amplitúdó normalizálódása hűtött izomban (paramyotonia 

congenita). Hyper- és hypokalaemiás periódikus paralysisben és Anderson szindrómában egy kezdeti 

emelkedés van a CMAP amplitúdóban, melyet progresszív csökkenés követ 20-40 percig, ezt követően az 

amplitúdó eredeti méretének a visszaállása nagyon lassú folyamat eredménye. 

Sorozatingerlés. Myotoniás szindrómákban decrementet lehet látni 3-10 Hz stimulációnál. 

6.11. 11. Neuromuscularis betegségek az intenzív 
betegellátásban 

Intenzív osztályon kezelt betegek egy részénél súlyos fokú gyengeség alakulhat ki. A gyengeségnek lehetnek 

központi vagy perifériás idegrendszeri okai. A kórfolyamatok egy része neurológiai eredetű, melyek intenzív 

ellátást igényelnek, míg mások az intenzív ellátás közben jelentkeznek, miközben a beteget ezzel nem 

összefüggő betegség miatt kezelik. Súlyos gyengeséget okozhat a perifériás idegrendszerben a motoros egység 

bármely részén előforduló rendellenesség: elülső szarv motoros sejt, motoros ideg, neuromuscularis junctio, 

izomzat. A tünetek, a betegség időbeli lefolyása és az elektrodiagnosztikai vizsgálatok segítik a betegség 

kórfolyamat korai felismerését és a mögötte húzódó neurológiai betegség azonosítását (3. táblázat). 

9.3. táblázat - 3. táblázat: Neuromuscularis rendellenességek az intenzív betegellátásban 
 

Elülső szarv neuron 

Poliomyelitis bénulással 

Amyotrophiás lateral sclerosis 

Ideg 

Guillain-Barré szindróma (leggyakrabban AIDP, AMAN, AMSAN, MFS) 

Polyneuropathia 

Postinfectios bilateralis phrenicus neuropathia 

Porphyria 

Toxinok 

NMJ 

Myasthenia gravis 

Botulizmus 

Persistens gyógyszer-indukálta NMJ blokk 

Lambert-Eaton myasthenias szindróma együttesen fennálló súlyosbító faktorral 

Toxicus 

Izom 

Myopathia 

Felnőttkori savanyú maltáz deficiencia szindróma (Pompe kór) 

Gyulladásos myopathia 
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Toxicus myopathia rhabdomyolysissel 

Duchenne izomdystrophia 

Periodikus paralysis szindróma 

6.12. 12. Konklúzió 

Az elektrodiagnosztikai vizsgálatoknak alapvető szerepe van a neuromuscularis betegségek diagnosztikájában. 

A vizsgálatok segíthetnek eldönteni, hogy a feltételezett betegsége van-e a betegnek. A mérések értékes 

információt adnak arról, hogy milyen pathológia van a háttérben, milyen súlyos az elváltozás, mi a lokalizációja 

és milyen az időbeli lefolyása a betegségnek. Bár az elektrodiagnosztikai vizsgálatok nagyon érzékenyen 

mutatják a kóros elváltozást, az esetek többségében nem kórkép specifikusak. Ezért nagyon fontos, hogy az 

adatokat gondosan analizáljuk. A leletnek összhangban kell lennie a beteg anamnézisével és a fizikai 

státuszával. 

6.12.1. Tesztkérdések 

(néhány kérdésnél több helyes válasz is lehetséges) 

A myotoniás izombetegségek és a periodikus paralysis szindrómák az alábbiakkal jellemezhetőek: (B, C, 

E) 

Disztális végtagi paraesthesia 

Izomzat merevsége 

Fájdalom 

Faszcikuláció 

Izomgyengeség 

Milyen hosszú ideig tart a maximális akaratlagos izomkontrakció a hosszú fárasztásos teszt alatt? (C) 

1-2 perc 

3-6 perc 

2-5 perc 

10 perc 

5-10 másodperc 

Melyik neuromuscularis betegséggel lehet találkozni intenzív osztályon? (A, E) 

Myasthenia gravis 

Traumás n. peroneus lézió parézissel 

Végtagövi izomdystrophia 

Cubitalis alagút szindróma 

Guillain-Barré szindróma 

Hogyan változik meg a disztális szenzoros válasz a szenzoros ideggyök károsodását követően? (A) 

Normális szenzoros válasz 

Csökkent szenzoros válasz amplitúdó 
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Megnyúlt disztális szenzoros latencia 

Hiányzó szenzoros válasz 

Súlyosan csökkent szenzoros vezetési sebesség 

Melyik neuromuscularis transzmisszió betegségben mutathat a magas frekvenciájú repetitív 

idegstimuláció és a rövid fárasztásos teszt patológiás amplitúdó növekedést?  (A, B, C) 

Botulizmus 

Lambert-Eaton myasthenias szindróma 

Congenitális myasthenia szindróma 

Myasthenia gravis 

Az egyes-rost (single-fiber) EMG vizsgálat megnyúlt jittert mutat a paretikus izomban myasthenia gravis 

esetén. Ez az állítás igaz vagy hamis?  (A) 

Igaz 

Hamis 

Mit lehet detektálni krónikus gyulladásos demyelinizációs polyneuropathia (CIDP) esetén? (D) 

Axonveszteség 

Axonveszteség homogén demyelinizációval 

Alsó végtagi demyelinizáció normális EMG vizsgálatokkal 

Demyelinizáció temporális diszperzióval és kondukciós blokkal 

Axonveszteség kondukciós blokkal 

Melyik késői válaszok jellemezhetőek különböző morfológiával és chronodispersióval?  (A) 

F válaszok 

H válaszok 

A válaszok 

Milyen változásokat lehet detektálni a disztális szenzoros válaszokban hátsógyökér lézió esetén? (B) 

Szenzoros válaszokat nem lehet detektálni 

Minden szenzoros válasz normális 

Csökkent amplitúdók, normális latenciák 

Normális amplitúdók, megnyúlt latenciák 

Patológiás amplitúdók és latenciák 

Melyik vezetési sebesség érték utal a n. tibialis demyelinizációs károsodására? (C) 

43 m/s 

36 m/s 

24 m/s 
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52 m/s 

39 m/s 

A motoros neuron/axon generátora lehet az izomban detektáható patológiás spontán tevékenységnek. Az 

alábbi spontán tevékenységek közül válassza ki azokat, amelyek nem a motoros neuron/axon 

károsodás következményeként vannak jelen. (B, D) 

Neuromyotoniás kisülés 

Myotoniás kisülés 

Komplex repetitív kisülés 

Myokymia 

Görcs 

Melyik állítás téves? (B, E) 

A normális motoros egységpotenciál általában trifázisos 

A motoros egységpotenciálok mindig rövid időtartamúak és alacsony feszültségűek myopathiában 

Polifáziás motoros egységpotenciálokat neuropathiában és myopathiában is lehet detektálni 

Szatellita potenciálokat a reinnerváció korai fázisában lehet látni 

A motoros egységpotenciálok morfológiája nem lehet myopathiás karakterű (rövid, alacsony, polifáziás) a 

neuromusculáris junkció betegségeiben 

Melyik a leggyakoribb alagút szindróma? (A) 

Carpalis alagút szindróma 

Guyon alagút szindróma 

Cubitalis alagút szindróma 

Fibularis alagút szindróma 

Tarsalis alagút szindróma 

Melyik izmok működése bizonyosan normális plexus brachiális károsodás esetén?  (C, D, E) 

M. Deltoideus 

M. Triceps brachii 

M. Longissimus thoracis 

M. Serratus anterior 

M. Rhomboideus 

Melyik elektrofiziológiai vizsgálat alkalmas a C rost neuropátia diagnosztizálására? (E) 

Idegvezetési sebesség vizsgálat 

Repetitív idegstimuláció 

Electromyographia koncentrikus tűelektródával 

Egyes-rost (single-fiber) EMG 
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7. 9.g. A mozgatórendszer speciális vizsgáló-
módszerei (fizikális betegvizsgálat, 
elektromyographia, transcraniális mágneses 
stimuláció – motoros kiváltott válasz, tremorometria). 
– Kovács Norbert [Szakmai lektor: Gárdián Gabriella] 

7.1. 1. Bevezetés 

Jelen fejezetben a neurológiai fizikális betegvizsgálat mellett a mozgatórendszer egyes speciális 

vizsgálómódszereit mutatjuk be. 

7.2. 2. Fizikális betegvizsgálat 
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A gyakorlott neurológusok többsége nem minden vizsgálatot, és nem ugyanabban a sorrendben végez el. A 

klinikai kérdés, az anamnesztikus adatok és a beteg panaszai alapján egy flexibilis vizsgálat tervezhető meg. 

Ugyanis a teljes, minden részletre kiterjedő betegvizsgálat felvétele nem minden beteg esetében és nem minden 

körülmény között lehetséges. Ebben a fejezetben azon neurológiai vizsgálati lépéseket ismertetem, melyek 

kivitelezése a gyakorló orvosok és az orvostanhallgatók számára fontos lehet. Számos olyan diagnosztikai elem 

létezik, amely egy-egy speciális témakör számára jelentőséggel bír, de a mindennapi gyakorlatban csak ritkán 

kerül elő. Ezen speciális eljárásoknak csak azt a részét mutatom be, melyeket a klinikum szempontjából fontos 

lehet. 

A neurológiai fizikális vizsgálat alaplépései: 

Az alapos és részletes anamnézis felvétele. 

A panaszok részletes és irányított felvétele. 

Hogyan alakultak ki a panaszok? Akut? Szubakut? Krónikus? Progresszív? Paroxizmális? 

Munkahipotézis felállítása: Hol lehet a károsodás? A központi idegrendszerben? A perifériás idegrendszerben? 

Mindkettőben? 

Melyik struktúra lehet érintett? Agyvelő? Agytörzs? Gerincvelő? Gyök? Plexus? Ideg? Neuromuscularis 

junctio? Izom? 

Mi lehet a lézió oka? Vascularis? Tumoros? Fertőzés? Neurodegeneratív? Toxikus? Funkcionális? 

Fizikális vizsgálat alátámasztja a hipotézist? 

Differenciál-diagnosztika felállítása. A lehetséges diagnózisok leszűkítése. 

Milyen műszeres vagy képalkotó vizsgálat szükséges a hipotézis alátámasztására? Szükséges egyáltalán 

képalkotó vagy műszeres vizsgálat elvégzése? 

Ha a fizikális vizsgálat, vagy a műszeres vagy a képalkotó vizsgálatok nem támasztják alá a hipotézist, 

alternatív hipotézis keresése. 

Bizonyos esetekben csak a beteg megfigyelése, a tünetek változásának rögzítése, azaz a hosszmetszeti klinikai 

kép alapján lehet a betegséget meghatározni. 

A végleges diagnózis felállítása. 

Milyen súlyos a betegség? 

Milyen kezelés lehetséges? 

Mi a betegség prognózisa? 

A neurológiai vizsgálat a legtöbb beteg számára ismeretlen. A megfelelő kooperáció elérése érdekében javasolt, 

hogy a pácienst mindig felvilágosítsuk arról, hogy mit fogunk csinálni és mit várunk el tőle. Szintén érdemes 

megfontolni, hogy a beteg kényelme érdekében a vizsgálatokat flexibilis módon és célzottan végezzük el. Ha pl. 

a beteg fekszik, akkor először azokat a vizsgálatokat nézzük meg, melyek a fekvő helyzetet igénylik (pl. 

meningeális izgalmi jelek, alsó végtagi koordinációs próbák). 

7.2.1. 2.1. Inspekció 

Hasonlóan a belgyógyászati fizikális vizsgálathoz, a neurológiai betegvizsgálat első és egyik legfontosabb eleme 

az inspekció. Ránézéssel azonnal felmérhetjük, hogy milyen beteg általános fizikai állapota. A bőrszín alapján 

bizonyos belgyógyászati betegségek gyanúja már korán felmerülhet (pl. sárgaság májbetegségre, cyanosis 

légzési elégtelensége, illetve a sápadt verítékes bőr egy esetleges shockra utalhat). 

Eszméletvesztést vagy traumát követően a külsérelmi nyomok keresése, illetve a laterális nyelvharapás 

megítélése alapvető. 
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Megfigyeljük a beteg mozgásmintázatát is, ami a későbbi izomgyengeség pontosabb megítélésében nyújthat 

segítséget. Figyeljük meg a beteg járását is. Milyen gyors? Szélesebb alapú? Bizonytalanságra utaló jelek? 

Karok együttmozgása? Figyeljük meg a beteg mimikáját, arcmozgását és beszédét is. 

7.2.2. 2.2. Anamnesztikus adatok felvétele 

Anamnézis felvételéhez hozzátartozik a korábbi betegségek, kezelések feltérképezése. Sok beteg esetében 

heteroanamnézist is fel kell venni (pl. epilepsziás rosszulléteknél, demenciánál, aggraváló vagy disszimuláló 

betegnél). Családi anamnézis felvétele az örökletes betegségek esetében nagyon fontos. Szociális anamnézis 

(addikció, étrend, életkörülmények) alapján bizonyos betegségek előfordulása valószínűsíthető. 

7.2.3. 2.3. Tapintás 

Gerinc degeneratív megbetegedéseinél és scoliosisban fontos szerephez jut a gerincoszlop megtekintése, a 

paravertebrális izomzat megtapintása, illetve a gerinc egész hosszában történő végig ütögetése. Például dystonia 

esetében a paravertebrális izomzat megtapintása segít a kórosan működő izomcsoport azonosításában. Szintén 

tapintással vizsgálhatjuk az izmok trophicus tulajdonságait. 

7.2.4. 2.4. Meningeális izgalmi tünetek 

7.2.4.1. 2.4.1. Tarkókötöttség 

Tarkókötöttséget csak olyan betegnél vizsgáljunk, akinél a nyaki gerincsérülés, -törés vagy ízületi instabilitás 

kizárható. Ellenkező esetben súlyos myelopathiat is okozhatunk! 

A vizsgálat során a beteget megkérjük, hogy feküdjön vízszintesen és lazítsa el magát. A párnákat vegyük ki a 

beteg feje alól. Tenyerünket helyezzük a beteg feje alá, majd emeljük meg finoman. 

Normál esetben nem érzünk ellenállást a beteg fejének felemelésekor. 

Pozitív esetben a fej előrehajlításakor ellenállást érzünk, miközben a beteg fájdalomról számol be. 

Ha a beteg csak fejfájásról számol be, de tarkómerevség nem észlelhető, úgy a próba szintén negatívnak 

értékelendő. 

Ha a fej passzív jobbra és balra mozgatása is egyenletes merevséggel párosul, akkor tarkómerevségről 

beszélünk, ami parkinsonismusban, demenciában, exsiccosisban is előfordulhat. 

Lhermitte-jel. A beteg fejének hirtelen előrehajlítása a gerinc mentén „villanyszerű” érzést, paresthesiát kelt. 

Leggyakrabban sclerosis multiplexben, nyaki tumorokban és Arnold-Chiari malformációban jelenhet meg. 

Szintén nem minősül meningeális izgalmi jelnek. 

7.2.4.2. 2.4.2. Kernig-jel 

Kétféle módon vizsgálhatjuk: 

A beteg vízszintesen fekszik, a csípő- és a térdízület behajlított helyzetben mialatt a beteg talpa a vizsgálóágyon 

helyezkedik el. Mind a két alsó végtagot külön-külön vizsgáljuk, a beteg lábszárát kiegyenesítjük miközben a 

csípő mozdulatlan marad. Akkor tekintjük pozitívnak, ha mind a két alsó végtag kinyújtásakor hasonló 

fájdalom jelentkezik. 

A Kernig-jelet a Lasegue-jelhez hasonló módon is vizsgálhatjuk. A beteg vízszintesen fekszik, a csípő és 

térdízület is kinyújtott állapotban. Az alsó végtagokat külön-külön passzívan felemeljük olyan módon, hogy a 

térd kinyújtva marad. Pozitív esetben a beteg nem gyöki jellegű fájdalmat panaszol, illetve a térdét egy 

bizonyos foknál behajlítja. Ezzel szemben a pozitív Lasegue-jelnél a fájdalom radikuláris és jellemzően csak 

az egyik oldalon jelentkezik.. 

7.2.4.3. 2.4.3. Brudzinski-jel 

A beteget vízszintesen fektetjük a vizsgálathoz. A fej előre hajlítására a tarkóköttség fokozódik, amihez térdben 

és csípőben az alsó végtagok flexioja társulhat. 
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7.2.4.4. 2.4.4. A meningeális izgalmi jelek értékelése 

Meningeális izgalmi jelek jelenlétét leggyakrabban a meningitisszel azonosítják. Alacsony sejtszámú meningitis 

vagy immundeficiens beteg esetében a meningeális izgalmi jelek gyakran negatívak maradnak még 

mikrobiológiailag igazolt fertőzésekben is. Tehát meningitis a meningeális izgalmi jelek jelenlétének hiányában 

is fennállhat. Amennyiben a meningitis gyanúja klinikailag felmerül a liquor vizsgálat elvégzése akkor is 

indokolt, ha a meningeális izgalmi jelek vizsgálata nem hozott pozitív eredményt. Meningitiszen kívül pozitívak 

lehetnek az alábbi kórképekben is: 

subarachnoidealis vérzés 

liquor hypotensio (pl. lumbálást követően) 

tonsillaris beékelődés esetén 

cervicalis tumorok vagy metasztázisok 

meningizmus (szisztémás fertőzés, de a liquor sejtmentes marad). 

7.2.5. 2.5. Agyidegek vizsgálata 

7.2.5.1. 2.5.1. Agyidegek eredése 

Az I és II agyidegek nem tekinthetők valódi agyidegnek, nem az agytörzsből erednek. 

III és IV agyidegek kilépése: a mesencephalon (középagy) 

V-VIII agyidegek kilépése: a pons (a híd) 

IX-XII agyidegek kilépése: a medulla oblongata (nyúltvelő) 

Vannak tisztán szenzoros (I, II, VIII), tisztán motoros (III, IV, VI, XI, XII) és kevert (V, VII, IX, X) agyidegek. 

Az agytörzsből kizárólag paraszimpatikus rostok lépnek ki (III, VII, IX és X). A szimpatikus rostok gerincvelői 

eredetűek, melyek a carotis ágrendszerén keresztül, az érfalban jutnak el a fej különböző részeire. 

9.62. ábra - 1. ábra: Agyidegek eredése. Forrás: Wikipedia.org 
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7.2.5.2. 2.5.2. Agytörzsi léziók lokalizációja 

Alsó motoneuron károsodás, perifériás károsodás = A motoros mag, vagy az axonja, vagy a neuromuscularis 

junctio, vagy az agyidegek által ellátott izmok károsodása. 

Centrális károsodás, supranuclearis károsodás = Motoros mag felett elhelyezkedő struktúrák károsodása. 

Agytörzsben elhelyezkedő károsodás (pl. lacunaris stroke, cavernoma, kis tumor) is okozhat perifériás 

károsodást, ha egy agyideg motoros magját is érinti (nuclearis károsodás). Azaz, az agytörzsben (tehát a 

központi idegrendszer területén) bizonyos lokalizációjú léziók is okozhatnak klinikailag perifériásnak 

imponáló károsodást, ha az érintett agyideg motoros magját is érintik! 

Agyidegkárosodást gerincvelői károsodás nem okozhat, azaz agyideg károsodás esetén a lézió az agyvelőben, az 

agytörzsben, az agyidegnél, a neuromuscularis junctionál lehet, esetleg a cerebellumból indul ki és a környező 

struktúrákat is érinti. 
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Féloldali agyidegkárosodás és AZONOS oldali végtagokat érintő motoros vagy szenzoros károsodás általában 

supranuclearis károsodásra utalhat. 

Féloldali agyidegkárosodás és ELLENOLDALI végtagokat érintő motoros vagy szenzoros károsodás általában 

agytörzsi szintű károsodásra utalhat (agytörzsi alternáló szindrómák vagy hemiplégia alternans). 

Féloldali V-VIII agyidegkárosodás és ELLENOLDALI végtagokat érintő motoros vagy szenzoros károsodás 

általában pons vagy kisagy-híd szögleti károsodásra utalhat. 

Féloldali IX-XI agyidegkárosodás ELLENOLDALI végtagokat érintő motoros vagy szenzoros károsodás 

NÉLKÜL, féloldali foramen jugulare károsodásra (pl. thrombosis, tumor) utalhat. 

Féloldali III-VI agyidegkárosodás ELLENOLDALI végtagokat érintő motoros vagy szenzoros károsodás 

NÉLKÜL, féloldali sinus cavernosus károsodásra (pl. thrombosis, tumor, gyulladás) utalhat. 

7.2.6. 2.6. N. olphactorius(I.) vizsgálata 

A n. olphactorius nem valódi agyideg, nem az agytörzsből indul ki. Funkciója a szaglás. Mivel a szaglásban 

résztvevő központi idegrendszeri struktúrák mind a két oldalról kapnak információt, ezért a fila olphactoria 

féloldali károsodása a legtöbb esetben nem okoz a beteg számára észrevehető problémát. 

A szaglászavart a betegek jelentős része nem érzékeli. Fontos úgy rákérdezni, hogy könnyen ráismerjenek a 

kiesésre (pl. Érzi–e a pörkölt illatát?). 

7.2.6.1. 2.6.1. Szaglás vizsgálata 

Fizikálisan ritkán vizsgáljuk. A két oldalt külön-külön kell vizsgálni. A beteget megkérjük, hogy csukja be a 

szemét és az egyik orrnyílását fogja le. A másik orrnyílás alá helyezzük az illóanyagot tartalmazó edényt, majd 

megkérjük, hogy szippantson egyet. A betegnek meg kell mondani, hogy érez–e szagot (primer érzékelés), 

illetve nevezze meg azt (kognitív funkció). 

Olyan illatot használjuk (pl. vanília, fahéj, kávé, narancsaroma), mely nem okoz irritációt, mert az irritáló 

anyagok (pl. ammónia) nemcsak a n. olphactoriust, hanem a n. trigeminust is ingerlik és fájdalmat is okoznak. 

Ha felmerül a gyanú, hogy a beteg szimulál, véletlenszerűen üres fiolát vagy irritáló anyagot tartalmazó fiolát is 

tarthatunk az orra alá. 

Hyposmia. Csökkent szagérzékelési képesség. 

Anosmia. Egyáltalán nem érzi a szagokat. 

Parosmia. Kellemetlen, nem valós szagok érzése. Ilyen előfordul pl. migrénes aura vagy temporális lebeny 

epilepszia esetén. 

7.2.6.1.1. 2.6.1.1. Szaglás vizsgálat értelmezése 

Rhinogén okok (pl. nátha, orrüregi vagy melléküregi folyamatok, gyulladások) állnak leggyakrabban a 

szaglásvesztés hátterében. 

Fejsérülés, orrsérülés (fila olphactoria sérülése vagy bázison a bulbus olphactoria sérülése). 

Neurodegeneratív betegségek (Parkinson-kór, Alzheimer-kór) már kezdeti fázisában is gyakori a csökkent 

szagérzékelés. 

Olphactorius meningeoma 

7.2.7. 2.7. N. opticus(II.) vizsgálata 

A n. opticus egy nem valódi agyideg, nem az agytörzsből ered. Alapvető funkciója a látással kapcsolatos 

ingerek szállítása. A látópálya röviden: csapok és pálcikák (1. neuron) → bipoláris sejtek (2. neuron) → 

ganglion sejtek (3. neuron) → n. opticus → chiasma → tractus opticus → corpus geniculatum laterale (4. 

neuron) → radiatio optica → látókéreg (Brodmann 18). 

7.2.7.1. 2.7.1. Visus vizsgálata 
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A visus vizsgálata előtt mindig kérdezzük meg a beteget, hogy visel–e szemüveget. Ha igen, akkor 

szemüvegben vizsgáljuk meg. A visus értékének pontos megállapításához visus táblát használhatunk. Kérjük 

meg a beteget, hogy az egyik szemét takarja le, majd 5 m-es távolságból olvassa el a táblára írt számokat. A 

visus értékét ilyen módon pontosan számokban is ki tudjuk fejezni. Ezt követően a másik szemet vizsgáljuk. 

Ágy melletti vizsgálat esetén, gyakran megelégszünk azzal, hogy 5 méteres távolból a beteg megmondja, hogy 

hány ujjat mutatunk. Ha a beteg nem tudja ezt a feladatot teljesíteni, akkor közelebb megyünk és ismételten 

az ujjolvasást ellenőrizzük. Ilyen esetben azt jellemezzük, hogy hány méterről képes a beteg ujjat olvasni (pl. 

1 méterről ujjat olvas). Ha ez sem sikerül, akkor megnézzük, hogy közvetlen a szem előtti tárgyak mozgását 

érzékeli–e. Ha ez sem sikerül, a fényt érzékeli–e. 

Szintén tájékozódó vizsgálatra alkalmas, ha különböző méretű betűket tartalmazó papírt adunk a beteg kezébe és 

megkérjük, hogy az általunk mutatott betűket nevezze meg. 

Színlátás vizsgálatára Ishihara könyvet használunk. 

Szimuláló vagy nem kooperáló beteg esetében az optokinetikus nystagmus vizsgálata vagy pedig a flash-VEP 

nyújthat segítséget. 

7.2.7.1.1. 2.7.1.1. A látásélesség értékelése 

Ha csökkent látásélességet észlelünk, annak az okát mindig meg kell keresni (szemészeti vagy neurológiai). 

Papilla oedema akut fázisában a látásélesség jó maradhat, gyakran csak a krónikus papillaoedema esetén 

csökken a látásélesség. 

7.2.7.2. 2.7.2. Fundus vizsgálata 

A szemfenék vizsgálatát sötétített szobában végezzük el. A vizsgáló a beteg előtt üljön vagy álljon. Ha a jobb 

szemet vizsgáljuk, jobb kezünkkel célszerű az ophtalmoscopot tartani, ha a bal szemet, akkor pedig a bal 

kézben. Kérjük meg a beteget, hogy nézzen előre egy pontra a falon, majd oldalról kb. 15 fokban nézzünk bele a 

pupillába. Keressük meg a discus opticust, nézzük meg a határát (elmosottság), színét (halványabb–e), és azt, 

hogy előredomborodik–e. A retinát is tekintsük át érelváltozásokat és bevérzéseket keresve. Bizonyos 

mozgászavarokban és tárolási betegségekben retinitis pigmentosa is észlelhető. 

7.2.7.2.1. 2.7.2.1. A fundus vizsgálat értékelése 

Ha a discus színe normális és a széle éles, de a beteg nem lát, akkor neuritis retrobulbaris lehetősége merül 

fel. A neuritis retrobulbaris általában féloldali. 

Ha a discus széle elmosott és a beteg nem lát rendesen, neuritis nervi optici vagy papillitis jusson eszünkben. A 

neuritis és papillitis szintén gyakran féloldali betegségek. 

Ha discus széle elmosott és a beteg jól lát, akkor papillaoedema merül fel. A papillaoedema általában kétoldali, 

gyakran társul hozzá retinális bevérzés és kitágult vénás elvezetés, illetve a discus is bedomborodhat. 

7.2.7.3. 2.7.3. Látótér vizsgálata 

Szemészeti gyakorlatban a látóteret műszeresen vizsgálják. Műszerrel nemcsak a látótér határai, hanem a 

látótérben levő kiesések (scotoma) is vizsgálhatók. 

Neurológiai ágymelletti vizsgálattal csak a nagyobb látótérkiesések észlelhetők. A beteg üljön vagy álljon, kb. 1 

karnyi távolságban legyünk tőle. Javasolt, hogy kezdetben mind a két szemet külön-külön vizsgáljuk. Kérjük 

meg a beteget, hogy az egyik szemét takarja le és a másik szemével nézzen egy pontra a távolba. Egyik 

kezünkkel a beteg látótere mögül fokozatosan haladjunk előrefele és arra kérjük meg a beteget, hogy jelezze, 

ha az ujjunkat észreveszi. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a beteg jól kooperál, megkérhetjük arra is, 

hogy amint meglátja az ujjunkat, érintse meg. Ellenőrizzük a látótér temporális, nazális, felső és alsó határát. 

Ha végeztünk, akkor ismételjük meg a másik szemmel. 

Ha mind a két szemmel külön-külön végeztünk, akkor vizsgáljuk meg a látóteret úgy is, hogy mind a két szeme 

a betegnek nyitva van. 
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Ha a beteg egyáltalán nem kooperál vagy comatosus, az oculopalpebralis- (pislogási-) reflexszel tudjuk a 

nagyobb látótérkiesést vizsgálni. 

7.2.7.3.1. 2.7.3.1. Látótér vizsgálat értelmezése 

A látóteret egy függőleges vonallal két részre oszthatjuk: nazális és temporális. Ha az egyik látótér kiesik: 

hemianopia. Ha mind a két szemen az azonos (pl. a jobb) oldali látótér sérül: homonim hemianopia. Ha az 

egyik szemen az egyik (pl. jobb oldali), míg a másik szemen a másik (pl. bal oldali) látótér esik ki: heteronim 

hemianopia. 

Féloldali teljes látásvesztés azonos oldali chiasma előtti károsodásra utalhat (2. ábra A) 

Szemkárosodás (pl. üvegtest bevérzés) 

Retinakárosodás 

Bevérzés, retinopathia 

Amaurosis fugax (mikroembolisatio, ami gyorsan megszűnik) 

N. opticus károsodás 

Papilla károsodás: krónikus papillaoedema, papillitis 

Neuritis retrobulbaris (demyelinisatios betegségek, SM, Devic betegség) 

N. opticus anterior részének károsodása gyakran vasculitis (pl. temporalis arteritis) következménye 

N. opticus atrophia: krónikus papillitis, papillaoedema, Devic betegség vaksággal járó fázisban vagy 

tumoros kompresszió okozza 

Konverzió gyakran okoz féloldali funkcionális látásvesztést 

Chiasma károsodás gyakran bitemporalis felső quadransanopia (heteronim), vagy bitemporalis 

hemianopia (heteronim) látótérkiesést okoz. (2. ábra B) Gyakran agyalapi mirigy daganata, 

craniopharingeoma vagy a tuberculum sellae meningeoma okozza. 

Tractus opticus károsodás: Ellenoldali homonim hemianopia alakul ki. (2. ábra D) Mivel a pupillareakciót 

kiváltó rostok is érintettek, a pupilla-reflex kiesik, ha az érintett oldallal ellenkező retinafélre világítunk be 

(pl. réslámpával). A pupilla-reflex kiesése alapján tudnánk a tractus opticus károsodást fizikális vizsgálattal 

elkülöníteni a radiatio optica károsodástól, azonban a nehézkes kivitelezés és a modern képalkotó vizsgálatok 

miatt nem terjedt el a gyakorlatban. 

Radiatio optica károsodás: ellenoldali homonim hemianopia. Stroke-nál a macula területe megkímélt marad 

a legtöbb esetben, mivel az occipitalis lebeny pólusát az art. cerebri media látja el, míg a látókéreg többi 

részét az a. cerebri posterior. (2. ábra G) 

Homonim quadransanopia a radiatio optica részleges károsodására utalhat. A felső homonim quadransanopia 

ellenoldali temporális, míg az alsó homonim quadransanopia ellenoldali parietális károsodás esetén alakul ki. 

(2. ábra E és F) 

Fissura calcarina felső részének károsodása ellenoldali alsó quadransanopiát okoz miközben a macula területe 

ép marad, ezzel ellentétben a fissura calcarina alsó részének károsodása ellenoldali felső quadransanopiát 

okoz. (2. ábra E és F) 

Az occipitalis lebeny károsodás esetén a beteg nem mindig éli meg a látótérkiesést, mert a centrális látás a 

kétoldali reprezentáció miatt megmaradhat. (2. ábra G) 

Ha a teljes occipitalis pólus károsodik: corticalis vakság. 

Ha külön-külön vizsgálva nem észlelünk látótérkiesést, de két szemmel vizsgálva az egyik oldali (általában bal 

oldali) látóteret a beteg nem veszi észre, akkor ezt a jelenséget visualis neglectnek (visual inattenuation) 

nevezzük. Ez szubdomináns (általában jobb féltekei) parietális kérgi funkciózavarra utal. 
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9.63. ábra - 2. ábra: Látótér kiesések. A. Prechiasmalis károsodás féloldali teljes 

látásvesztést okoz. B. Chiasma középvonali károsodása esetén vagy bitemporalis 

heteronim felső quadransanopia vagy bitemporalis heteronim hemianopia alakul ki. C. 

Chiasma oldalirányú károsodása esetén az érintett oldalon (ipsilateralis) nasalis 

hemianopia alakul ki. D. Tractus opticus károsodása ellenoldali homonim hemianopiat 

okoz. E. A radiatio optica vagy a fissura calcarina alsó részének károsodása ellenoldali 

homonim felső quadransanopiat okoz. F. A radiatio optica vagy a fissura calcarina felső 

részének károsodása ellenoldali homonim alsó quadransanopiat okoz. G. Occipitalis 

lebeny károsodás esetében ellenoldali homonim hemianopia alakulhat ki, de a legtöbb 

esetben a centrális látás megtartott marad 

 

7.2.7.4. 2.7.4. Reflexek vizsgálata 
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7.2.7.4.1. 2.7.4.1. Pupilla-reflex 

A pupilla reflex afferens szárát a n. opticus, az efferens szárát a n. oculomotorius adja. A fény reflexes 

pupillaszűkületet vált ki. Mivel az afferens szár mindkét oldali n. oculomotorius vegetatív magjához (Westphal-

Edinger mag) ad rostokat, ezért az egyik oldali szem megvilágítása a másik oldali szemen is pupillaszűkületet 

okoz (direkt és indirekt pupilla-reflex). 

7.2.7.4.2. 2.7.4.2. Oculopalpebralis-reflex 

Az oculopalpebralis-reflex afferens szárát a n. opticus, míg az efferens szárat a n. facialis adja. Hirtelen a 

látótérbe kerülő tárgy pislogást vált ki. 

7.2.8. 2.8. N. oculomotorius (III.) vizsgálata 

A n. oculomotoriusnak szomatomotoros és paraszimpatikus rostjai vannak. Az Edinger-Westphal mag a belső 

szemizmokat (m. spincter pupillae és a mm. ciliaris) idegzi be (paraszimpatikus működés). Szomatomotoros 

mag a mesencephalon magasságában található és a négy szemmozgató izmot (mm. rectus medialis, superior et 

inferior és a m. obliquous inferior), illetve a m. levator palpebrae superioris-t innerválja. 

7.2.8.1. 2.8.1. Szomatomotoros funkciók vizsgálata 

Ophtalmoplegia externa: Ha az összes külső szemizom bénult 

7.2.8.1.1. 2.8.1.1. Ptosis 

A ptosis szemhéjcsüngést jelent. 

7.2.8.1.2. 2.8.1.2. Bulbus elhelyezkedése 

Féloldali oculomotorius károsodásnál a bulbus kifele és lefele helyezkedik el, mert a IV és VI agyideg által 

beidegzett izmok működnek. A ptosis miatt kettőslátást nem jelez a beteg és kompenzációs fejtartást sem 

észlelünk. (3. ábra) 

9.64. ábra - 3. ábra: Szemállás jobb n. ophtalmicus károsodás esetén. Ptosis miatt a 

beteg kettőslátásról nem számol be. Ha a szemhéjat felemeljük, tág fénymerev pupillát, 

illetve lefele és oldalra álló bulbust találunk 
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7.2.8.1.3. 2.8.1.3. Szemmozgások vizsgálata 

A szemmozgások vizsgálatát a „Szemmozgások vizsgálata” című fejezetben részletezzük. 

7.2.8.2. 2.8.2. Paraszimpatikus beidegzés 

Ophtalmoplegia interna: A belső szemizmok bénulnak. Szemmozgások rendben, de a pupilla reflex hiányzik. 

Az accomodatio kiesése miatt közelre tekintéskor homályos látás jelentkezik. 

A paraszimpatikus működéssel kapcsolatos reflexeket a „Szem vizsgálata” fejezetben részletezzük. 

7.2.8.2.1. 2.8.2.1. Pupilla-reflex 

A pupilla-reflex afferens szára a n. II, az efferens szára a n. III. 

7.2.8.2.2. 2.8.2.2. Accomodatio-reflex 

Az accomodatio reflex afferens szára a retinától a látókéregig tartó látópálya, az efferens szára a látókéregtől a 

nucl. Perlia-n keresztül a n. III. 

7.2.8.2.3. 2.8.2.3. Convergentia 

A convergentia reflex afferens szára a retinától a látókéregig tartó látópálya, az efferens szára a látókéregtől a 

nucl. Perlia-n keresztül a n. III. 

7.2.8.3. 2.8.3. N. oculomotorius károsodás okai 

Gyakran csak a külső izominnervatio károsodik, pl. endokrin (diabetes, hypothyreosis) 

aneurysma (pl. art. comm. post.) 

tentorialis herniatio 

stroke 

sinus cavernosus területi gyulladás vagy trombózis – fájdalom, III, IV,V/1,VI érintettség 
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Tolosa-Hunt szindróma – fájdalmas külső szemizombénulás, n. V/1 ág károsodás 

Fissura oritalis superior szindróma – III, IV, V/1, VI érintettség 

7.2.9. 2.9. N. trochlearis (IV.) vizsgálata 

Tisztán motoros agyideg, melynek a magja a mesencephalon magasságában található. A m. obliquus superiort 

idegzi be. A rostok a magot elhagyva átkereszteződnek és az agytörzs hátsó felszínén lépnek ki. Ez az egyetlen 

agyideg, mely az agytörzs hátsó részén lép ki. 

7.2.9.1. 2.9.1. Bulbus elhelyezkedése 

Bénulás esetén a bulbus kissé befele (mediálisan) és felfele áll. A vertikális kettőslátás kompenzációja miatt a 

beteg a fejét a lézióval ellentétes oldalra dönti. Ha a beteget arra kérjük, hogy nézzen lefele, vagy ha a beteg 

fejét az érintett oldal felé döntjük, a kettőslátás fokozódik. (4. ábra) 

9.65. ábra - 4. ábra: Jobb m. obliquus superior károsodás esetén a bulbus felfele és kissé 

mediálisan helyezkedik el. Ebben az esetben a bal oldali n. IV. érintett az ideg 

kereszteződése miatt 

 

7.2.9.2. 2.9.2. Szemmozgások vizsgálata 

A szemmozgások vizsgálatát a „Szemmozgások vizsgálata” című fejezetben részletezzük. 

7.2.9.3. 2.9.3. N. trochlearis károsodás okai 

Ritkán jelentkezik izoláltan 

stroke 

trauma 

herpes 

sinus cavernosus területi gyulladás vagy trombózis – fájdalom, III, IV,V/1,VI érintettség 

Fissura oritalis superior szindróma – III, IV, V/1, VI érintettség 

7.2.10. 2.10. N. trigeminus (V.) vizsgálata 

A n. trigeminus egy kevert agyideg: szenzoros és motoros funkciókat lát el. Több maggal és egy ganglionnal 

rendelkezik: 

Ganglion trigeminale (Gasser-dúc): pseudounipolaris neuronok. A fül előtti arcterület érző dúca (tapintás, 

nyomás, két pont diszkrimináció, hő és fájdalom). Három fő ágra oszlik: n. ophtalmicus (V1), n. maxillaris 

(V2) és n. mandibularis (V3). A fül előtti arc szomatoszenzoros érzését látja el (a fül mögötti területet a C2 és 

C3 ideggyök látja el). N. trigeminus látja el az orr, a szájüreg és az arcüregek érzését is. A dura mater elülső 

és középső skálában levő részének fájdalomérzését, illetve a nyelv tapintás és fájdalom érzékelését is 

biztosítja. (5. ábra) 

Nucl. principalis nervi trigemini. Tapintás és két pont diszkrimináció fő érző magja. 
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Nucl. spinalis nervi trigemini. Arc területi hő és fájdalom érzőmagja. Migrénben is szerepet játszik. 

Nucl. mesencephalicus nervi trigemini. Rágóizmok ínfeszülését feldolgozó mag. Az afferens rostok a n. 

mandibularison keresztül jutnak el a magba. Masseter-reflex afferens szárát adja. 

Nucl. motoricus nervi trigemini. A rágóizmok innervációját látja el. Analóg a gerincvelő α-motoneuronjával. 

A mag károsodása perifériás károsodásnak minősül. Masseter-reflex efferens szárát képezi. 

9.66. ábra - 5. ábra: Az arc beidegzése (forrás: Wikipedia.org) 

 

7.2.10.1. 2.10.1. Szomatoszenzoros működés vizsgálata 

Trigeminus neuralgiában fájdalmat provokálhat az V1, V2 és V3 ágak kilépési pontjainak megnyomása. 

A tapintást szimmetrikusan vizsgáljuk az arc V1, V2 és V3 ágak területének ujjbegyünkkel történő 

végigsimításával. 

Fájdalom érzet vizsgálata fogpiszkálóval, szintén szimmetrikusan történjék! 

Hőingerrel való vizsgálatot általában csak akkor végzünk, ha a tapintás vagy a fájdalomérzet vizsgálatakor 

kórosat tapasztalunk. 

Figyeljük meg, hogy az érzéskiesés féloldali–e (egy oldalon érinti mind az V1, V2 és V3 ágak ellátási területét) 

vagy pedig csak egy ág ellátási területére koncentrálódik. 

7.2.10.1.1. 2.10.1.1. Szomatoszenzoros működészavar értékelése 

Féloldali V1 károsodás: herpesz fertőzés, sinus cavernosus thrombosis 

Féloldali V2 károsodás: leggyakrabban trauma okozza 

Féloldali V3 károsodás: bazális kiterjedésű tumor vagy meningitisben érintett leggyakrabban 
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Féloldali V1, V2 és V3 károsodás: pons szintű agytörzsi károsodás, ganglion geniculate károsodás, meningitis 

basilaris 

7.2.10.2. 2.10.2. Motoros funkció vizsgálata 

Izomerőre való rákérdezés: Elfárad a rágás közben? 

Izomerő vizsgálata: Áll nyitása és zárása során vizsgáljuk meg az izomerőt. 

Izomtrófia vizsgálata: Megkérjük, a beteget, hogy erősen zárja össze a száját és tapintsuk meg a m. masseter és 

m. temporalis területét. 

Ha megkérjük a beteget, hogy nyissa ki a száját és próbálja az állkapocscsontját előre mozdítani, az állcsúcs a 

paretikus m. pterygoideus oldal felé deviál. 

Perifériás károsodás esetén a masseter és a temporális izomzat nem tapintható a lézió oldalán. Centrális 

károsodás esetén a masseter-reflex élénkké válik. 

7.2.10.3. 2.10.3. Masseter-reflex (jaw-jerk reflex) 

Kérjük meg a beteget, hogy KISSÉ nyissa ki a száját. Figyeljünk arra, hogy ne TELJESEN nyissa ki a száját. 

Helyezzük a mutatóujjunkat a beteg álla fölé és a reflexkalapáccsal üssünk az ujjunkra. A legtöbb betegnél kis 

fokú rángást sikerül kiváltani. Ha élénk választ kapunk, az felső motoneuron károsodásra utalhat. 

7.2.10.4. 2.10.4. Felületes reflexek vizsgálata 

7.2.10.4.1. 2.10.4.1. Cornea-reflex vizsgálata 

Nem rutinszerűen vizsgáljuk a cornea-reflex jelenlétét. Azonban comatosus betegnél, Bell paresis esetén, sinus 

cavernosus károsodás vagy agytörzsi károsodás gyanúja esetén szükséges a vizsgálata. 

A reflex afferens szárát a trigeminus (n. ophtalmicus), míg az efferens szárát a facialis agyideg adja. 

Vattapamacs végével végezzük el a vizsgálatot. Nem comatosus beteg esetében magyarázzuk el, hogy mit 

fogunk csinálni. Kérjük meg a beteget, hogy nézzen az ellenoldalra, majd a vattával érintsük meg a corneat. 

Lehetőleg úgy végezzük el a műveletet, hogy a vatta és a kezünk a beteg látóterén kívül essék (ilyen módon 

nem az oculopalpebralis reflexet fogjuk kiváltani). 

Figyeljük meg, hogy a féloldali cornea-érintés mind a kétoldali pislogást kiváltotta–e. 

Kérdezzük meg a beteget, hogy mind a két oldalon egyformán érezte–e cornea megérintését. 

Kétoldali cornea-reflex kiesés oka: pons magasságú károsodás, de kontaktlencse viselésére is gondoljuk fiatal 

comatosus beteg vizsgálatakor. 

Féloldali cornea-reflex kiesés oka: féloldali n. trigeminus (V1), n. facialis kiesés, féloldali kisagy-híd szögleti 

térfoglalás. Ha a kiesett cornea-reflex mellett a fájdalomérzés is kiesett, akkor trigeminus érintettség 

vélelmezhető. Ha a fájdalomérzés megtartott, akkor inkább a n. facialis laesio magyarázza a tüneteket. 

7.2.11. 2.11. N. abducens (VI.) vizsgálata 

Tisztán motoros agyideg, a pons magasságában található a magja. A m. rectus lateralis izmot innerválja. 

7.2.11.1. 2.11.1. Bulbus elhelyezkedése 

Bénulás esetén az érintett szem befele áll és egyáltalán nem képes abdukálni. A beteg a horizontális kettőslátás 

kompenzációja miatt az érintett oldal felé fordítja a fejét. (6. ábra) 

9.67. ábra - 6. ábra: Jobb n. abducens bénulás esetén a pupilla normális nagyságú, 

bulbus mediálisan helyezett 
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7.2.11.2. 2.11.2. Szemmozgások vizsgálata 

A szemmozgások vizsgálatát a „Szemmozgások vizsgálata” című fejezetben részletezzük. 

7.2.11.3. 2.11.3. N. abducens károsodás okai 

fokozott intracranialis nyomás 

sclerosis multiplex 

stroke 

koponyaalapi törés 

meningitis 

sinus cavernosus területi gyulladás vagy trombózis – fájdalom, III, IV,V/1,VI érintettség 

Fissura oritalis superior szindróma – III, IV, V/1, VI érintettség 

7.2.12. 2.12. N. facialis (VII.) vizsgálata 

A n. facialis egy kevert agyideg: szomatomotoros, szomatoszenzoros, ízérzési és vegetatív funkciókat lát el: 

Arc mimikai izmainak (illetve a m. stylohyoideus, m. digastricus és a platysma egy részének) a szomatomotoros 

beidegzése 

M. stapedius beidegzése (stapedius-reflex) 

A külső fül egy részének, a dobhártya külső részének és a hallójárat egy részének szomatoszenzoros érzékelése 

Orrnyálkahártya, a könnymirigy és két nyálmirigy (sublingualis és submandibularis) paraszimpatikus 

beidegzése (orrnyálka termelése, könnyelválasztás, nyáltermelés) 

Nyelv elülső 2/3 ízérzése (chorda tympani) 

9.68. ábra - 7. ábra: Jobb oldali perifériás facialis paresis. A beteg egyszerre próbálja a 

homlokát ráncolni és a szájával szélesen elmosolyodni. Forrás: Wikipedia.org 
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7.2.12.1. 2.12.1. N. facialis szomatomotoros funkciójának vizsgálata 

Nézzük meg a beteg arcát. Vizsgáljuk meg, hogy van–e arcaszimmetria, különbség a homlokredőben, a szájzug 

állásában, a pislogásban. 
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Kérjük meg a beteget, hogy mutassa meg a fogait, fütyüljön, ráncolja a szemöldökét. Szintén keressünk 

aszimmetriát. 

Kérjük meg a beteget, hogy csukja be a szemét. Óvatosan próbáljuk meg kinyitni. Jegyezzük meg, hogy mind a 

két oldal egyformán erős–e. 

Bell-jelenség vizsgálata: A beteg szeme nyitva van, óvatosan fogjuk meg a felső szemhéjat és kérjük meg, hogy 

csukja be a szemét. Ép perifériás beidegzés mellett a szemgolyó felfele fordul. Ez a fiziológiás jelenség 

perifériás facialis paresisben láthatóvá válik a szemzárási zavar miatt. A m. rectus superior (n. III) 

károsodásakor a Bell-jelenség nem váltható ki. 

7.2.12.1.1. 2.12.1.1. N. facialis motoros funkciójának az értékelése 

A homlokráncolásért felelős izomzat és a szemkörüli izomzat kétoldali supranuclearis beidegzést kap 

(corticobulbaris pályák). Ezért egyoldali centrális facialis károsodásnál a homlokráncolás és a pislogás is 

normálisan kivitelezhető. A homlokráncolás és a szembecsukás zavara tehát csak azonos oldali perifériás 

facialis károsodásnál alakul ki. 

A szájkörüli izomzat és platysma csak féloldali beidegzést kap, ezért mind centrális, mind perifériás facialis 

paresisnél érintettek. Centrális facialis paresisnél ellenoldali supranuclearis károsodás, míg perifériás 

paresisnél azonos oldali károsodás feltételezhető. 

Féloldali perifériás facialis paresist Bell-paresisnek nevezzük. Perifériás facialis paresis bevezető szakaszában 

előfordulhat, hogy a beteg még jól be tudja csukni a szemét, de a pislogás sebessége már ekkor elmarad az 

ellenoldaliétól. Ha a beteg nem tudja a szemét teljesen becsukni, az a lagophtalmus. 

A n. facialis a szembecsukásért felel, ezért károsodása NEM okoz ptosist. Ptosist a n. oculomotorius, a 

szimpatikus rostok (Horner-triász), a neuromuscularis junctio károsodása vagy pedig myopathia okozhat. 

Kétoldali perifériás facialis paresis: neuroborreliosis, Miller-Fischer szindróma, vagy meningeosis 

carcinomatosa, esetleg neuromuscularis junctio zavara okozhatja. 

Féloldali centrális facialis paresis és azonos oldali végtaggyengeség: ellenoldali supranuclearis károsodás 

(stroke, tumor). 

9.69. ábra - 8. ábra: Perifériás facialis paresis vizsgálata. Spontán arckifejezés, 

szájmozgás (nevetés) és szembecsukás vizsgálata. A szembecsukásnál jól láttható, 

hogy a bulbus felfele mozdul el (Bell-jelenség). Forrás: A Text-book of the practice of 

medicine. Hermann Eichhorst, W.B. Saunders, 1901 
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Féloldali perifériás facialis paresis és ellenoldali oldali végtaggyengeség: agytörzsi károsodás (alternáló 

szindróma – Millard-Gubler szindróma). 

Kétoldali centrális facialis paresis mellett dysarthria, dysphagia és síráskényszer: pseudobulbaris paresis 

(kétoldali súlyos supranuclearis vascularis károsodás, mely gyakran vascularis demenciával és alsó 

agyidegkárosodás tüneteivel jár együtt). 

Enyhe facialis aszimmetria nem feltétlenül utal facialis károsodásra. Főleg akkor nem, ha akaratlagos 

innervációkor szimmetrikus mozgást észlelünk. Ez az alkati facialis aszimmetria. 

Annak megítélésére, hogy a facialis paresis vagy a facialis aszimmetria új keletű vagy régi, kérjük el a beteg 

egyik fényképes igazolványát. Ha azon is észlelhető, akkor az egy régi károsodás maradványának tekinthető. 

Parkinson-kórban csökkent mimikai gesztikuláció észlelhető. Nem tekinthető paresisnek, ezt hypomimia-nak 

hívjuk. 

Bizonyos dystonia, dyskinesia típusoknál akaratlan orofacialis túlmozgások (orofacialis dyskinesia) vagy 

szemhéjgörcs (blepharospasmus) alakulhat ki. 

Epilepsziás roham alatt arcrángások (clonisatio) jelenhet meg. Tourette betegségben tic-rángások észlelhetők. 

Synkinesia: korábbi perifériás facialis paresis után a reinnervatio nem jól alakul ki. Pl. elmosolyodás esetén a 

szem becsukódik, vagy étkezés esetén kicsordul a beteg könnye („krokodilkönny”). Ez utóbbi magyarázata az 

lehet, hogy a nyáltermelésért felelős rostok idegzik be újra a könnymirigyet. 

7.2.12.2. 2.12.2. N. facialis érzésfunkciójának vizsgálata 

Szomatoszenzoros érzés károsodása: a külső füljárat és a dobhártya külső részének tapintása (pl. vatta). Bell 

paresis esetében nézzük meg a dobhártyát (herpeses hólyagok jelenléte). 

Ízérzést rutinszerűen nem vizsgáljuk. Megkérdezhetjük a beteget, hogy érzi–e a sós és édes ízeket. Ha 

vizsgáljuk, akkor sós és édes folyadékba mártott fülpiszkálóval tehetjük. A beteg szeme legyen becsukva (ne 

tudja, hogy ízesített vagy nem ízesített fogpiszkálót használunk). Kérdezzük meg a beteget, hogy érez–e 

valamilyen ízt (érzékelés) és nevezze meg azt (kognitív folyamat). A két oldalt külön-külön kell vizsgálni. 

Minden egyes vizsgálat után a beteg addig öblítse ki vízzel a száját, amíg a korábban alkalmazott ízt már nem 

érzi. 

7.2.12.3. 2.12.3. N. facialis reflexei 

7.2.12.3.1. 2.12.3.1. Cornea-reflex 

Féloldali perifériás facialis károsodásnál a beteg mind a két oldalon egyforma mértékben érzi (fájlalja) a cornea 

megérintését, azonban a pislogás nem következik be a károsodott facialis oldalán. 

7.2.12.3.2. 2.12.3.2. Oculopalpebralis-reflex, pislogási-reflex 

Hirtelen a látótérbe vetülő tárgy váltja ki a pislogást. A reflex célja, hogy a szembe ne kerüljön idegen tárgy. 

Afferens szára a n. opticus (colliculus superior), az efferens szára a n. facialis. Az oculopalpebralis-reflexet 

nem kooperáló betegnél használhatjuk durva látótérkiesés megítélésére. 

7.2.12.3.3. 2.12.3.3. Stapedius-reflex 

Erős hangingernél a n. vestibulocochlearis (n. trapesius dorsalis) a facialis idegen keresztül szabályozza a m. 

stapedius összehúzódását vagy elernyedését. A reflex az erős hangok okozta zajártalom csökkentésében 

játszik szerepet. Fülészeten műszeresen vizsgálható. Kiesése hyperacusist vagy tinnitust okozhat. 

7.2.12.4. 2.12.4. Magassági lokalizáció perifériás facialis paresis esetében 

Foramen stylomastoideus után: csak motoros tünetek 

Chorda tympani szintjében: Ízérzészavar és motoros tünetek 

N. stapedius magasságában: Hyperacusis, ízérzészavar és motoros tünetek 
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N. petrosus maior magasságában: Nyál- és könnytermelés zavara, hyperacusis, ízérzészavar és motoros tünetek 

Belső hallójárat belső része: n. vestibulocochlearis károsodása (vertigo), hallásvesztés, nyál- és könnytermelés 

zavara, hallászavar, ízérzészavar és motoros tünetek 

7.2.13. 2.13. N. vestibulocochlearis (VIII.) vizsgálata 

Tisztán érző agyideg, mely a híd alsó részén ered. 

7.2.13.1. 2.13.1. Hallás vizsgálata 

A külső hallójáratot (pl. Bell paresis esetén) otoscoppal vizsgálhatjuk. 

A beteggel való beszélgetés alatt általában hamar kiderül, ha valakinek hallászavara van. 

A hallás legegyszerűbb vizsgálati módszere: A beteg befogja az egyik füljáratát. A hüvelyk- és mutatóujjunkat a 

másik füle előtt egymáshoz dörzsöljük, normálisan ezt a betegnek meg kell hallania. Majd a másik fület is 

megvizsgáljuk ilyen módon. 

Pontos, objektív hallásvizsgálat: audiometria, BERA. 

7.2.13.1.1. 2.13.1.1. Rinné-teszt 

A levegő és a csont által vezetett hallás összehasonlítása. Rezgő kalibrált hangvillát a beteg egyik mastoideusa 

fölé helyezünk, majd ha már nem hallja a csont által vezetett rezgést a külső hallójárat elé rakjuk. Normál 

esetben ilyenkor a beteg még a levegő által vezetett rezgést hallja. 

7.2.13.1.2. 2.13.1.2. Weber-teszt 

Rezgő kalibrált hangvillát a vertexre helyezzük. Normálisan a beteg mind a két oldalt egyformán hallja. 

Vezetéses hallásvesztésnél a beteg a hangot a kóros oldalon hangosabban hallja (Weber próbánál lateralizál). 

7.2.13.1.3. 2.13.1.3. Hallásvizsgálat értelmezés 

Vezetéses halláskárosodás: Weberen a rossz fület lateralizálja. Rinnével a csontvezetés jobb, mint 

levegővezetés, mert a fülzsír, középfülgyulladás a csontvezetést nem érinti, de a légvezetést rontja. 

Sensoneuralis hallásvesztés. Weberen a jól működő fület lateralizálja. Rinné pozitív az érintett oldalon (magas 

hangok jobban érintettek). 

7.2.13.2. 2.13.2. Vestibularis rendszer vizsgálata 

A „Szédülés és vestibularis tünetek vizsgálata” című fejezetben részletezzük. 

7.2.14. 2.14. N. glossopharingeus (IX.) vizsgálata 

Kevert szenzoros és motoros agyideg, mely a nyúltvelőből ered. 

Nyelv hátsó kétharmadának az ízérzése. 

Szomatoszenzoros: dobüreg, hátsó garatfal, a tonsillák és a lágyszájpad általános érzése. 

Szomatomotoros: m. stylohyoideus, a n. vagussal közösen a garat és gégeizmok beidegzése. 

Carotis elágazás vegetatív szenzoros beidegzése. 

Parotis nyálelválasztása. 

Neurológiai szempontból a szomatoszenzoros és szomatomotoros funkciója vizsgálható. 

Garat-reflex. 

Lágyszájpad-reflex. 
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7.2.15. 2.15. N. vagus (X.) vizsgálata 

Kevert agyideg a nyúltvelőben ered. 

Hátsó skála dura érzéseit 

Külső hallójárat hátsó falának érzése 

Garat és gégeizmok beidegzése 

Szív, tüdő, gyomor, máj, vese, vékonybél, vastagbél egyrészének paraszimpatikus beidegzése 

Klinikai gyakorlatban a motoros funkciók vizsgálhatók: 

7.2.15.1. 2.15.1. Uvula vizsgálata 

A beteg kinyitja a száját, megnézzük az uvula állását. megkérjük a beteget, hogy mondjon egy „áá”-t, és 

megfigyeljük, hogy az uvula elmozdul–e. 

Ha az uvula az innervatio alatt deviál, akkor az vagus károsodásra utal (ilyenkor az ép oldal felé deviál az 

uvula). 

7.2.15.2. 2.15.2. Köhögés 

Megkérjük a beteget, hogy köhögjön. Hangszalag beidegzési zavarnál „gyenge” köhögés észlelhető. 

7.2.15.3. 2.15.3. Beszéd 

Féloldali hangszalag-bénulásnál a beteg hangja „harsány”. Kétoldali bénulásnál csak suttogni képes. 

7.2.15.4. 2.15.4. Nyelés 

Megkérdezzük, hogy szokott–e félrenyelni. Evés vagy ivás alatt kell–e köhögnie? Szokott–e a folyadék az orrán 

visszajönni? 

Megkérjük a beteget, hogy igyon egy pohár vizet. Megfigyeljük, hogy le tudja–e nyelni köhögés nélkül. 

7.2.15.5. 2.15.5. Hangszalagok 

Fülészeti körülmények között direkt vagy indirekt laryngoscopiával vizsgálható. 

7.2.15.6. 2.15.6. Garat-reflex és lágyszájpad-reflex 

A beteg kinyitja a száját. Egy nyelvlapoccal a nyelvet lenyomjuk. Egy másik nyelvlapoccal vagy vatta végű 

pálcikával a lágyszájpad és a garatfal mind a két oldalát megérintjük. 

A reflex afferens szára a megérintés helyétől függően a n. trigeminus (n. mandibularis) vagy a n. 

glossopharingeus, míg az efferens szára a n. glossopharingeus és n. vaguson keresztül zárul. 

Egyformán érzi–e a beteg? Egyforma mértékű–e a garat-reflex. 

Hiányzó garat-reflex. Perifériás károsodásra utal (n. glossopharingeus az afferens és a n. vagus az efferens). 

Fokozott garat-reflex. Felső motoneuron károsodás, pseudobulbaris tünettan. 

Azonban a normális garat-reflex jelenléte nem zárja ki, hogy a betegnek nyelészavar legyen! 

7.2.16. 2.16. N. accessorius (XI.) vizsgálata 

Tisztán motoros agyideg. Két helyen erednek a rostok: nyúltvelő (intracranialis) és a myelon (C2-5, spinális). 

Az intracranialis rostok egy része a vagus rendszerhez csatlakozik és a gégeizmok beidegzésében vesznek részt. 

A neuroanatómiai tankönyvek között ellentmondás található a spinális rostok beidegzésére vonatkozóan, 

azonban levonhatjuk azt a konklúziót, hogy eltérő fokban de általában kétoldali beidegzést kapnak. 
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M. trapesius: döntően contralateralis beidegzésű 

M. sternocleidomastoideus: döntően ipsilateralis beidegzésű 

7.2.16.1. 2.16.1. M. trapesius vizsgálata 

Tapintsuk meg a trapesius izmot. Figyeljük meg egy esetleges vállcsüngés jelenlétét. Kérjük meg a beteget, 

hogy emelje meg a vállát, miközben a kezünkkel lenyomjuk azt. Hasonlítsuk össze a kétoldali izomerőt. 

7.2.16.2. 2.16.2. M. sternocleidomastoideus vizsgálata 

Tekintsük meg és tapintsuk meg a sternocleidomastoideus izmot. Kérjük meg a beteget, hogy fordítsa el úgy a 

fejét, hogy a temporomandibularis szöglet a vállához érjen, majd a kezünkkel próbáljuk meg a 

középhelyzetbe visszanyomni. Figyeljük meg az ellenállás mértékét, és az esetleges aszimmetriát. 

7.2.16.3. 2.16.3. A vizsgálat értékelése 

Féloldali sternocleidomastoideus és trapesius károsodás perifériás károsodásra utal. Gyakori okok: trauma, 

korábbi műtét vagy irradiatio. 

Féloldali sternocleidomastoideus és trapesius károsodás perifériás károsodás mellett vagus és glossopharingeus 

károsodás jelei észlelhetők: foramen jugulare lézió. 

Féloldali sternocleidomastoideus és ellenoldali trapesius károsodás a sternocleidomastoideus-lézió oldalával 

megegyező centrális károsodásra utal. 

Kétoldali sternocleidomastoideus atrófia és gyengeség: dystrophia myotonica, facioscapulohumeralis 

izomdystrophia, motoneuron betegség. 

Féloldali izolált trapesius gyengeség leggyakrabban perifériás eredetű, de ritkán lehet centrális is.. 

Ha perifériás n. accessorius károsodás afelelős a m. trapesius károsodásáért, akkor általában csak az izomfelső 

része atrofizál, mert az alsó részét a plexus cervicalis is beidegzi. 

Féloldali izolált sternocleidomastoideus gyengeség: leggyakrabban traumás. 

A sternocleidomastoideus féloldali fokozott trófiája és túlműködése: dystonia. 

7.2.17. 2.17. N. hypoglossus (XII.) vizsgálata 

Tisztán mozgató agyideg, melynek a magja a nyúltvelőben található. A motoros mag túlnyomó mértékben az 

ellenoldali, kisebb mértékben az azonos oldali féltekéből kapja a supranuclearis beidegzését. Kivételt jelent a n. 

hypoglossusnak a m. genioglossust beidegző ága, mely csak ellenoldali supranuclearis beidegzést kap. Ennek 

következménye, hogy féltekei folyamat esetén a nyelv az ellenoldal felé deviál (centralis hypoglossus paresis). 

7.2.17.1. 2.17.1. A nyelv vizsgálata 

Nyissa ki a beteg a száját, a nyelv maradjon nyugalomban, így lehet a fasciulatiot és az atrophiat megítélni. 

Nyelv atrophia esetén a középső árok kiszélesedik, szemből nézve a nyelv széle kezd el először sorvadni, illetve 

a nyelv kontúrján számos behúzódás jelenik meg. 

Nyújtsa ki a beteg a nyelvét. Figyeljük meg, hogy deviál–e. 

Kérjük meg a beteget, hogy jobbra-balra és felfele-lefele mozgassa a nyelvét. Figyeljünk meg az eseteges 

aszimmetriát. 

9.70. ábra - 9. ábra: N. hypoglossus perifériás paresise 
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7.2.17.1.1. 2.17.1.1. A vizsgálat értelmezése 

A nyelvtremor gyakori a nyelv kinyújtáskor, amit gyakran fasciculatioval kevernek össze. Fasciculatio jelenlétét 

ezért csak a nyelv nyugalmi helyzetében vizsgáljuk. 

Féloldali alsó motoneuron károsodás: a nyelv a károsodás oldala felé deviál. 

Féloldali felső motoneuron károsodás: a nyelv a károsodás oldalával ellentétes irányba deviál, gyakran kíséri 

hemiparesis. 
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Kétoldali alsó motoneuron károsodás: Kifejezett atrófia és fasciculatio, nyelvgyengeség. 

Kétoldali felső motoneuron károsodás: Nyelvgyengeség, nyelészavar, beszédzavar. Nincs atrófia vagy 

fasciculatio. Gyakran fokozott masseter és garat-reflex kíséri (pseudobulbaris paresis) . 

7.2.18. 2.18. Szem vizsgálata 

A szem vizsgálata során több agyidegfunkciót vizsgálunk. 

7.2.18.1. 2.18.1. Szemhéj vizsgálata 

A szemet megnézzük, megkérjük a beteget, hogy pislogjon sokat. Ptosis felfele tekintéssel provokálható 

(fárasztásos teszt). 

Lagophtalmus. A szemhéjzáródás zavara, a perifériás facialis paresisre jellemző elváltozás. Gyakran csökkent 

vagy az ellenoldalihoz képest lassabb pislogással jár. 

Ptosis. Szemhéjcsüngés izomgyengeség miatt. 

Szemhéjnyitási apraxia. A szem akaratlanul lecsukódik, melyet a beteg akaratlagosan nem tud kinyitni. Ha 

manuálisan kinyitja, akkor –legalábbis egy darabig- rendesen tud pislogni. Nem perifériás izomgyengeség, 

illetve beidegzési zavar, hanem kortikális működészavar (apraxia). 

Blepharospasmus. Akaratlan kényszeres szembecsukás (főleg a m. orbicularis oculi izmot érinti), egyfajta 

dystonia. 

Szemhéj vizsgálat értelmezése 

Ptosist nemcsak a n. oculomotorius károsodás okozhat, hanem a szimpatikus beidegzés vagy a neuromuscularis 

junctio károsodása, illetve myopathia. 

Izolált, féloldali, régóta fennálló ptosis leggyakoribb oka korábbi trauma vagy congenitalis eredet amennyiben 

nem jár szemmozgás-zavarral. 

Féloldali ptosis abnormális pupillával vagy az oculomotorius ideg vagy a szimpatikus rostok károsodására utal. 

N. III érintettségnél a pupilla tág (mydriasis), míg a Horner-szindrómában szűk (miosis). 

Kétoldali ptosis esetén myopathia, neuromuscularis junctio károsodása merül fel. 

Idősebb betegeknél kétoldali kissé csüngő szemhéj lehet normális is. Azonban ilyen esetekben sem a klinikum, 

sem a fárasztásos teszt nem utal egyéb betegségre. 

Féloldali vagy kétoldali, fluktuáló ptosis neuromuscularis junctio zavarra utalhat. 

Felfele tekintéssel (fárasztással) a ptosis myasthenia gravisban fokozódik, edrophonium (Tensilon) iv. adására 

javul vagy megszűnik. 

7.2.18.2. 2.18.2. Pupilla vizsgálata 

Közepesen megvilágított szobában megnézzük a pupillák alakját, nagyságát, aszimmetriáját. 

7.2.18.2.1. 2.18.2.1. Pupilla mérete 

Isocoria: egyenlő méretű pupillák. Anisocoria: Eltérő átmérőjű pupillák. (10. ábra) 

Normál tudatú embernél a 2 mm-nél kisebb anisocoria normális variáns lehet. Comatosus betegnél a 2 mm-nél 

kisebb anisocoriát is kórosnak tartjuk addig, amíg az ellenkező nem kerül bizonyításra. 

féloldali, maximálisan tág, fénymerev pupilla: tentorialis beékelődés (n. III) 

kétoldali, maximálisan tág, fénymerev pupilla: agytörzsi funkciózavar, vagy atropinszerű anyag került mindkét 

szembe – pl. szemészeti vizsgálat alkalmával 
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Közepes méretű, fixált pupilla: középagyi laesio 

apró, tűhegynyi pupilla: pons laesio, opioidok 

kicsi, de reagáló pupilla: thalamus laesio 

9.71. ábra - 10. ábra: Anisocoria 

 

7.2.18.2.2. 2.18.2.2. Pupilla-reflex vizsgálata 

Sötét vagy elhomályosított szobában vizsgáljuk. Tenyerünket tegyük a két szem közé. 

Nézzük meg a pupilla alakját, méretét és anisocoria jelenlétét. 

Nézzük meg mind a két szemen a direkt és konszenzuális pupilla-reflexet. Ha belevilágítunk az egyik szembe, 

akkor nemcsak az adott szem pupillája szűkül (direkt pupilla reakció), hanem az ellenoldali is (indirekt vagy 

más néven konszenzuális pupilla reakció). 

Gyorsan, felváltva, folyamatosan világítsunk bele előbb az egyik, majd a másik szembe. Figyeljük meg, ha az 

egyik pupilla tágabb marad az ellenoldalinál (Marcus-Gunn pupilla), n. opticus chiasma előtti károsodásra 

utal. 

Pupilla-reakció értelmezése 

Normálisan mind a direkt, mind az indirekt (konszenzuális) pupilla-reakció pupilla szűkületet (miosis) okoz. 

N. opticus károsodás: Az érintett oldalról sem a direkt, sem az indirekt pupillareakció nem váltható ki. Az 

ellenoldali szemből viszont mind a direkt és az indirekt pupillareakció kiváltható. Ez arra utal, hogy az 

érintett oldalon megtartott az efferens szár (n. III) funkciója. 

Marcus-Gunn pupilla: Afferens (prechiasmalis n. II) károsodás. Az érintett oldali pupilla nem szűkül olyan 

mértékben, mint az ellenoldali, ha a lámpát felváltva világítjuk a két szembe. 

Abszolút pupillamerevség: A beteg a fényt látja, de sem a pupilla-reakció, sem az accomodatio nem váltható 

ki. Botulizmus, cocain intoxikáció, a n. III paraszimpatikus rostjainak teljes károsodása okozhatja. 

N. oculomotorius károsodás: Dilatált, fényre nem reagáló pupilla. Ha a külső szemizmok is érintettek, ptosis 

és lefele-kifele deviáló bulbussal társul az érintett oldalon. A féloldali tág, fénymerev pupilla tudatzavar 

esetében tentoriális beékelődésre utalhat. 

Horner-szindróma: Szűk (myosis), fényre reagáló pupilla, enophtalmus, ptosis, anhydrosis. Hypothalamus, 

ggl. cervicale superior, carotis ágrendszer dissectioja, nyaki térfoglalás, pancoast tumor okozhatja. 

Hippus. A pupilla ritmusos, de irreguláris, fényingertől függetlenül jelentkező összehúzódása és kitágulása. 

Lehet normális, de uraemias és májcirrhosisban is megjelenhet. 

7.2.18.2.3. 2.18.2.3. Convergentia vizsgálata 
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Kb. 1 méterre a beteg szem elé helyezzük az ujjunkat. Megkérjük a beteget, hogy nézzen az ujjunkra. Ezt 

követően az ujjunkat a beteg arca felé mozgatjuk lassan. Ezzel párhuzamosan accomodatio és pupillaszűkület 

alakul ki. 

7.2.18.2.4. 2.18.2.4. Accomodatio vizsgálata 

Megkérjük a beteget, hogy nézzen a távolba. Ujjunkat tegyük a beteg szeme elé a középvonalba, és kérjük meg, 

hogy nézzen az ujjunkra. Ezáltal a szemek konvergálnak, a pupilla szűkül. 

7.2.19. 2.19. Szemmozgások vizsgálata 

A szemmozgások több fajtáját érdemes megkülönböztetni: 

Spontán, fürkésző szemmozgások: A beteg spontán szemmozgása, pl. körülnéz a rendelőben. A fürkésző 

szemmozgásokat az anamnézis felvételekor is meg tudjuk ítélni. 

Utasítást követő szemmozgások: Megkérjük a beteget, hogy nézzen mind a négy irányba (felfele, lefele, jobbra 

és balra). 

Vezetett szemmozgások (smooth pursuit). 

Reflexes szemmozgások. Öntudatlan betegeknél az oculocephalicus–reflex (babaszem-tünet) fontos 

információt szolgáltat az agytörzs funkciójára vonatkozóan. Megtartott tudatú betegnél, ha tekintészavart 

találunk (pl. vertikális tekintés bénulást), a reflexes szemmozgások vizsgálata segíthet a károsodás helyének 

meghatározásában. 

7.2.19.1. 2.19.1. Szemmozgásért felelős központok 

Akaratlagos szemmozgások: frontális lebeny (Brodmann 8). 

Occipitális lebeny: vizuális reflex szemmozgások (a tárgy képnek fixálása a fovean). 

Horizontális reflexes szemmozgás: pontin tekintésközpont. 

Vertikális reflexes szemmozgás: mesencephalicus tekintésközpont (nucl. interstitialis Cajal). 

Fasciculus longitudinalis medialis: Szemmozgató magvak közötti pálya, felelős az összehangolt szemmozgásért. 

7.2.19.2. 2.19.2. Szemmozgások vizsgálata 

7.2.19.2.1. 2.19.2.1. Szemek együttállása 

Nyugalomban és a széli helyzetekben figyeljük meg a szemek együttállását (conjugalt szemállás vagy 

dysconjugalt szemállás). 

Dysconjugalt szemállás: strabismus (nincs kettőslátás) vagy perifériás agyideg tünettan (kettőslátással jár). 

Skew-deviation: vertikálisan dysconjugalt szemállás, agytörzsi lézióra utal, lehet supranuclearis. 

7.2.19.2.2. 2.19.2.2. Fixáció 

Fixáció során 15-30 sec-ig nézessünk egy pontot a beteggel. Horizontális squarewave jerk mozgások 

megjelenése cerebelláris, MSA és PSP betegség jelenlétére utalhat. 

7.2.19.2.3. 2.19.2.3. Utasított szemmozgás. 

Kérjük meg a beteget, hogy nézzen felfele, lefele, jobbra és balra. 

7.2.19.2.4. 2.19.2.4. Vezetett szemmozgás (smooth pursuit). 

A betegtől max. 1 m-re helyezkedünk el, az állát az egyik kezünkkel óvatosan megfogjuk, hogy a fej ne 

mozduljon el. Megkérjük a beteget, hogy az ujjunkat (vagy egy tárgyat) kövessen a szemével. Mind a négy 
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irányba (felfele, lefele, jobbra és balra) lassan mozgassuk a kezünket. A vezetett szemmozgásokat mind a két 

szermen külön-külön, illetve együttesen is vizsgáljuk meg. 

Folyamatosan és egyenletesen mozog–e a szem. Vannak–e megakadások, melyek aspecifikusan kisagyi 

károsodásra vagy gyógyszer (antiepileptikum) mellékhatásra utalhatnak. 

Nystagmus jelen van–e? 

Agyidegbénulás jelei jelen vannak–e? 

A beteg észlel–e diplopiat? 

Tekintés-bénulás jelen van–e? 

7.2.19.2.5. 2.19.2.5. Saccade (gyors conjugalt szemmozgás). 

A beteg látóterének két szélére helyezzük a jobb és a bal mutatóujjunkat. Kérjük meg a beteget, hogy nézzen 

arra az ujjunkra, amelyiket megmozgatjuk. Egyszer a jobb, majd a bal ujjunkat mozgassuk meg. Kérjük meg 

a beteget, hogy a szemmozgás alatt a fejét ne mozgassa. Ha szükséges, többször és felváltva nézessük a 

beteget jobb és baloldalra. Figyeljük meg a következőket: 

Latencia. Milyen gyorsan indítja el a szemmozgást. 

Sebesség. Lassú vagy gyors a szemmozgás sebessége. 

Pontosság. 

Normális: Pontosan a célpontra érkezik a tekintet. 

Undershoot saccade: A célpont előtt áll meg, majd korrigál. Lehetséges okok: Parkinson-kór, Huntington-

kór, bizonyos kisagyi folyamatok. 

Overshoot saccade. A célponton túl áll meg, majd korrigál. Ok: kisagyi károsodás. 

7.2.19.3. 2.19.3. Kettőslátás 

Kettőslátás (diplopia) esetén mindig végezzük el egy szemmel is a vezetett szemmozgásokat. Ha a beteg egy 

szemmel is kettősen lát, az leggyakrabban szemészeti eredetű (lencse, üvegtest, macula), ritkán kétoldali 

occipitalis lebeny károsodására utalhat, de a pszichogén eredetet is fel kell vetni. 

Perifériás (mozgató agyideg magja, agyideg, neuromuscularis junctio, szemizom) károsodás kettőslátást okoz. 

Ezzel szemben a szupranukleáris vagy az internukleáris károsodás általában nem okoz kettőslátást. 

A kettőslátás a paretikus izom irányában a legnagyobb mértékű. Horizontális kettőslátást a III és VI agyideg, 

míg vertikális kettőslátást a III és IV agyidegkárosodás okoz. 

Egy agyidegbénulás esetében diabetes, vasculitis, migrénes roham, neuritis, aneurysma, intracranialis 

nyomásfokozódás, vagy trauma állhat. 

7.2.19.4. 2.19.4. Tekintésbénulás 

Frontális tekintésközpont károsodás: A beteg a „gócát nézi”, akaratlagosan nem képes az ellenkező irányban 

tekinteni. Azonban reflexesen (oculocephalicus-reflex, kalorikus ingerlés) minden irányban kiváltható a 

szemmozgás. 

Szupranukleáris vertikális tekintésbénulás: A beteg nem képes vertikálisan tekinteni, általában a lefele tekintés 

jobban érintett. Azonban reflexesen (oculocephalicus-reflex) minden irányban kiváltható a szemmozgás. 

Mesencephalicus tekintésközpont károsodás: vertikális tekintésbénulás, mely reflexesen sem váltható ki. 

Pontin tekintésközpont károsodás: horizontális tekintésbénulás, mely reflexesen sem váltható ki. 

7.2.19.5. 2.19.5. Nystagmus értékelése 
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Akaratlan oszcilláció, melyet a szem lassú elmozdulása indukál (lassú komponens) és egy gyors korrekció 

(gyors komponens) követ. 

Részletes értékelést ld. „Szédülés és vestibularis tünetek vizsgálata” című részben 

7.2.19.6. 2.19.6. Reflexes szemmozgások 

7.2.19.6.1. 2.19.6.1. Oculocephalicus-reflex (doll’s eye phenomen) 

Az oculocephalicus-reflex célja a fixált tárgy foveán tartása. A kiválthatóságának alapvető feltétele, hogy az 

agytörzsi reflex-központok épsége megmaradjon. 

Csak olyan betegnél vizsgáljuk, akinél a nyaki gerincsérülés, -törés vagy ízületi instabilitás kizárható. Ellenkező 

esetben súlyos myelon léziót okozhatunk! 

Ha a beteg nem kooperál (pl. comatosus), akkor a szemhéj óvatos felemelésével kezdjük a vizsgálatot. A hanyatt 

fekvő beteg fejét hirtelen fordítsuk el jobbra! Ha az agytörzs ép, a szem a kiindulási célterületre fixálva 

marad, ha károsodott, akkor a fejjel együtt passzívan mozog. A manővert ismételjük meg a másik irányba 

(balra) is. 

Az oculocephalicus-reflex alkalmas supranuclearis tekintésbénulások diagnosztizálásra is. Pl. PSP-ben, ahol 

vertikális supranuclearis tekintészavar alakulhat ki, a beteg nem képes akaratlagosan lefele tekinteni. Ilyenkor 

a kooperáló beteget, megkérjük, hogy nézzen a homlokunk közepére. Ha fejet felfele kibillentjük és a reflexes 

agytörzsi szemmozgások rendben vannak, akkor a beteg képes a homlokunkra figyelni, azaz reflexes módon 

lefele tekinteni. 

7.2.19.6.2. 2.19.6.2. Oculovestibularis-reflex 

Először megbizonyosodunk, hogy a beteg dobhártyája intakt. 

20-50 ml jeges hideg vizet fecskendezzünk a külső hallójáratba. 

Normálisan a bulbusok az inger felé deviálnak, majd gyors nystagmoid rángással el (azaz a nystagmus 

ellentételes az ingerlés irányával). 

Kóros: ha nem váltható ki vagy dysconjugalttá válik a szemállás. 

7.2.19.7. 2.19.7. Internuclearis ophtalmoplegia (INO) 

Fasciculus longitudinalis medialis (FLM) károsodás okozza. Mivel a két FLM közel van egymáshoz, ezért 

gyakran együtt sérülnek (kétoldali INO alakul ki). 

Az érintett FLM oldalán a szem nem képes adductiora, a másik abductiot végző szemen nystagmus jelenik meg. 

Supranuclearis károsodás egyik fajtájának tekinthető, ezért általában nem jár diplopiával. 

Fiatal betegnél SM, agytörzsi glioma, idősebbeknél agytörzsi stroke a leggyakoribb oka. 

Ha a kétoldali FLM mellett ez egyik abducens mag is károsodik, akkor a beteg az egyik szemével egyáltalán 

nem képes horizontálisan tekinteni, a másikkal pedig csak laterálisan képes kitekinteni miközben monocularis 

tekintésirányú nystagmus alakul ki. „One and a half” syndromanak is nevezik, SM válthatja ki. 

7.2.20. 2.20. Szédülés és vestibularis tünetek vizsgálata 

Nystagmus. Szemtekerezgés. A bulbus akaratlan ritmusos oszcillációja. A szem lassú elmozdulása (lassú 

komponens) okozza, melyet egy gyors korrekciós mozgás (gyors komponens) követ. 

Vertigo. Forgó szédülésérzés, melyet a kétoldali vestibularis rendszer közötti tónus felborulása okoz, és 

vegetatív tünetekkel jár. 

Dizziness. Bizonytalan szédülésérzés. Nem forgó jellegű. 

7.2.20.1. 2.20.1. Spontán nystagmus és tekintés provokált (gaze-evoked) nystagmus jellemzése 
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Patofiziológia alapján a nystagmus lehet 

fiziológiás (pl. optokinetikus nystagmus), illetve 

patológiás (vestibularis, agytörzsi, cerebellaris, vagy retinalis a fixálási képtelenség miatt, illetve gyógyszer 

okozta). 

Kialakulás alapján 

örökletes (congenitalis) és 

szerzett. 

centrális vagy 

perifériás eredetű (1. Táblázat.) 

Megjelenés alapján 

Spontán nystagmus. Ha a betegnél nyugalmi (alap) helyzetben előre tekintéskor is észlelhető. 

Provokált nystagmus. Nystagmus spontán helyzetben nem észlelhető, azonban tekintéssel vagy egyéb teszttel 

kiváltható. 

Tekintés provokált nystagmus. Nystagmus spontán helyzetben (előre tekintéskor) nem észlelhető, de 

valamelyik irányba tekintéskor igen. 

Nystagmus iránya és fokozatai 

Nystagmus iránya lehet horizontális, vertikális, rotatoros vagy ezek kombinációja. 

A nystagmus irányát a gyors komponens adja meg. 

Pendularis nystagmus. Ha mind a kétirányú elmozdulás egyforma gyorsaságú. Gyakran centrális. 

Irányváltó nystagmus. Más néven bidirectionalis nystagmus, ha irányát megváltoztatja ellenkező irányba 

tekintés esetén. Például ha jobbra tekintéskor jobbra irányuló, balra tekintéskor balra irányuló a nystagmus. 

Irányváltó nystagmus gyakran centrális eredetű. 

1 fokú nystagmus, ha csak az egyik irányba tekintéskor és a tekintés irányába ütve jelentkezik, 

2 fokú nystagmus, ha spontán előre tekintéskor is látható, 

3 fokú nystagmus, ha irányával ellentétes irányba tekintéskor is észlelhető. 

A szerzett vertikális nystagmus leggyakrabban agytörzsi károsodás vagy gyógyszerkiváltott (pl. 

antiepileptikum). 

Összetett nystagmus hátterében: gyógyszer, kábítószer, alkohol vagy hátsó skálai térfoglalás állhat. 

7.2.20.2. 2.20.2. Vestibularis tüneteket vizsgáló klinikai módszerek 

7.2.20.2.1. 2.20.2.1. Fixáció vizsgálata 

A vizuális fixáció gátolja, felfüggesztése felerősíti a perifériás nystagmust. 

A fixáció csak a perifériás nystagmust gátolja ezért a fixáció hatására megszűnő vagy csökkenő amplitúdójú 

nystagmus számit az egyik legbiztosabb perifériás lokalizációs jelnek szédülésben. 

Fixációt gátolni legjobban a Frenzel szemüveggel lehet, mivel a lencsék megakadályozzák a beteg fixációját, 

a vizsgáló viszont nagyítva látja a beteg szemét. 

Pupilla lámpával is elérhetjük ugyanezt: a beteg egyik szemét letakarja, a másikba belevilágítunk a 

lámpával. A corneán tükröződő fénypont jól érzékelhetővé teszi a nystagmust. 
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Szemtükörrel is vizsgálhatunk fixációra bekövetkező változást: a beteg egyik szemét letakarja, a másikban a 

szemfenéken észlelt mozgásból ítéljük meg a nytagmust. Arra vigyázzunk ilyenkor, hogy a bulbus túlsó 

„félgömbjén” észlelt mozgás éppen ellentétes irányú a szabad szemmel megítélt mozgással! 

7.2.20.2.2. 2.20.2.2. Optokinetikus nystagmus vizsgálata 

Fiziológiás nystagmus. A beteg egy mozgó tárgyat néz, pl. egy forgó, csíkos dobot. A szem követi a mozgást, 

majd egy gyors korrekció követi. Kiváltható úgy is, hogy a beteget forgatjuk. A vestibuloocularis reflex célja, 

hogy a látás céltárgyát a foveán tartsa. Jelenlétét rutinszerűen nem vizsgáljuk, azonban kiváltása pszichogén 

„vakság” esetén indokolt lehet. 

7.2.20.2.3. 2.20.2.3. Dix-Hallpike manőver (ritkábban Nylen-Bárány manőver) 

Benignus paroxysmalis vertigo megítélésére szolgáló teszt. Az ágyon ülő beteg fejét az egyik oldalra 45 fokban 

elfordítjuk. Ezt követően a két kezünkkel fixálva a fejállást, a beteget gyorsan hátrafektetjük, olyan módon, 

hogy a beteg feje az ágy síkjától kb. 45 fokban hátrafele lelógjon. Ha a rendelő elhelyezkedése miatt a beteg 

fejét nem lehet az ágyról lelógatni, akkor a beteg vállmagasságába helyezünk párnát. Ilyen módon a beteg 

hirtelen lefektetésekor a fej hátra tud lógni. 

Pozitív esetben pár másodperces latenciával a beteg vertigot panaszol, a vizsgáló rotatoros, verticalis nystagmust 

észlel, ami spontán megszűnik. 

7.2.20.2.4. 2.20.2.4. Halmágyi-féle head impulse test 

Perifériás vestibularis (laterális ívjárat, n. VIII) károsodásra utaló teszt. A beteg fejét két kezünk közé vesszük és 

kb. 30 fokkal előre döntjük. Megkérjük a beteget, hogy nézzen az orrgyökünkre és megkérjük, hogy a fej 

forgatásakor is próbáljon oda fixálni. A beteg fejét hirtelen kb. 15 fokkal jobb oldalra fordítjuk és 

megfigyeljük, hogy a beteg hogyan képes a homlokunkra fixálni. A manővert a másik irányba (balra) is 

megismételjük. A tesztet többször megismételhetjük, ha az értékelés nem egyértelmű. 

Normális esetben a beteg képes végig a vizsgálóra fixálni. 

Féloldali perifériás károsodás esetén az érintett oldalra fordítva a beteg szeme „elfordul”, majd egy saccad-szerű 

korrekciót végez. 

Centrális vestibularis tünetegyüttesnél a Halmágyi teszt általában negatív. 

Ritkán centrális károsodásnál (pl. AICA infarctus, ami ellátja a belső fület) is pozitív lehet a Halmágyi teszt, de 

ebben az esetben halláskárosodás is kialakul. 

7.2.20.2.5. 2.20.2.5. Alternáló lefedési teszt (alternating cover test) 

Skew deviáció kimutatására szolgáló teszt. 

A beteg a szemben ülő vizsgáló orrára fixál. A vizsgáló fixálás közben lefedi a beteg egyik szemét, majd 

hirtelen a fedést áthúzza a másik szemére. A vizsgáló ilyenkor a szabaddá vált szemet elemzi, látható-e 

vertikális korrekciós saccade. 

Ha nincs korrekciós mozgás a vizsgálat negatív, ha van, skew deviáció áll fenn. 

A skew deviáció specificitása centrális lézióban 98%. 

7.2.20.2.6. 2.20.2.6. HINTS, head impulse test, nystagmus, skew deviation test 

Összevont Halmágyi teszt, nystagmus és skew deviáció teszt (angol irodalomban HINTS, head impulse test, 

nystagmus, skew deviation test összevonásából adódó mozaikszó). Centrális vestibularis tünetek esetében a 

három teszt közül legalább az egyik centrális eredetre utal, azaz 100%-os a szenzitivitása! A HINTS ezáltal 

érzékenyebb módszer a diffúziós MRI vizsgálatnál és mindössze 1 perc alatt elvégezhető a betegágy mellett! 

7.2.20.2.7. 2.20.2.7. Bárány teszt 

A beteg ül vagy áll. Megkérjük, hogy a kartávolságnyira levő mutatóujjainkat érintse meg a mutatóujjaival. Ezt 

követően csukja be a szemét, tegye le a kezét az ölébe, vagy a test mellé, majd csukott szemmel próbálja meg 
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visszatenni a kezét az eredeti pozícióba. Pozitív esetben mind a két ujj közel egyforma mértékben egy irányba 

deviál (lateralizál). 

7.2.20.2.8. 2.20.2.8. Romberg-teszt 

A beteg áll. Megkérjük, hogy zárja össze a két lábát (a lábfejét is), majd csukja be a szemét. Pozitív esetben 

oldalra dől vagy törzsben ataxia jelenik meg. A teszt kivitelezésekor készüljünk fel arra, hogy a beteg akár el 

is eshet, és ezt meg tudjuk időben akadályozni. 

Nehezített Romberg. Megkérjük az álló beteget, hogy helyezze a jobb lábát a bal láb elé úgy, hogy a jobb sarok 

a bal lábujjak előtt legyenek. Megfigyeljük, hogy törzsataxia vagy dőlés megjelenik–e. Ezt követően arra 

kérjük a beteget, hogy szintén csukott szemmel a bal lábát helyezze a jobb elé. Kóros esetben függetlenül 

attól, hogy a jobb vagy a bal láb van elől, a beteg ugyanabba az irányba dől. Pszichogén esetekben gyakran 

észleljük, hogy a beteg más-más irányba dől attól függően, hogy a jobb vagy a bal lába van elől. 

7.2.20.2.9. 2.20.2.9. Vakjárás 

A beteg álljon egyenesen és megkérjük, hogy az előtte kb. 5 méterre levő célponthoz menjen csukott szemmel. 

Normálisan iránytartó a járás, pozitív esetben egyik irányba eltér. Készüljünk fel arra, hogy a beteget időben 

elkapjuk, ha elesne! 

7.2.20.2.10. 2.20.2.10. Tandemjárás (Heel-to-toe test) 

Megkérjük a beteget, hogy egyenesen menjen úgy, hogy a sarkát a lábujjai elé tegye. Kóros esetben féloldali 

eldőlés alakul ki. A vizsgálat során álljunk készen arra, hogy szükség esetén a beteget elkapjuk. 

7.2.20.2.11. 2.20.2.11. Kalorikus ingerlés 

Először megbizonyosodunk, hogy a beteg dobhártyája intakt. 

20-50 ml jeges hideg vizet fecskendezzünk a külső hallójáratba. 

Normálisan a bulbusok az inger felé deviálnak, majd gyors csapással a másik irányba mozdulnak el, azaz a 

nystagmus iránya az ingerlés oldalával ellentétes. 

Kóros: ha nem váltható ki vagy ha dysconjugalt lesz a szemállás. 

7.2.20.3. 2.20.3. A vestibularis vizsgálómódszerek eredményeinek értékelése 

7.2.20.3.1. 2.20.3.1. Normális állapot 

Sem spontán, sem tekintés-provokációra nystagmus nem észlelhető. 

Fiziológiás (pl. optokinetikus vagy kalorikus ingerléssel kiváltott) nystagmus normális megjelenésű, a bulbusok 

nem válnak dysconjugalttá. 

Széli helyzetben néhány átmeneti horizontális nystagmoid rángás normális jelenség lehet. 

Tekintés gyengeséges nystagmus főleg strabismusban normális jelenség lehet (ez az egyetlen olyan irányváltó 

nystagmus, mely nem utal akut centrális történésre). 

7.2.20.3.2. 2.20.3.2. Kóros nystagmus 

A legfontosabb annak eldöntése, hogy a nystagmus (vertigo) hátterében perifériás vagy centrális ok áll. (1. 

táblázat) 

9.4. táblázat - 1. táblázat: Perifériás és centrális nystagmus elkülönítése 
 

Perifériás nystagmus Centrális nystagmus 

Egyirányú, a károsodott vestibularis 

rendszerrel ellentétes irányú a gyors 

komponens 

Lehet egy, vagy többirányú is 
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Perifériás nystagmus Centrális nystagmus 

Tekintés irányának megváltoztatása a 

nystagmus irányát nem befolyásolja 
Tekintés irányának megváltoztatása a 

nystagmus irányát befolyásolhatja 

(bidirectionalis, multidirectionalis) 

Súlyos vertigo, hányás kíséri Enyhébb vegetatív tünetek is kísérhetik 

A gyors komponens irányába tekintve az 

amplitúdó megnőhet 
Tekintés-provokált nystagmus gyakran 

centrális (kivéve tekintés gyengeséges 

nystagmus) 

Több komponensből állhat (horizontális, 

rotatoros vagy vertikális) 
Tisztán vertikális vagy tisztán rotatoros 

nystagmus gyakran centrális 

Fixáció csökkenti Fixáció nem csökkenti 

7.2.20.3.3. 2.20.3.3. Harmonikus és diszharmonikus vestibularis tünetegyüttes 

Harmonikus vestibularis tünetegyüttes = Perifériás vestibularis tünetegyüttes 

Diszharmonikus vestibularis tünetegyüttes = Centrális vestibularis tünetegyüttes 

A harmonikus és disharmonikus tünetegyüttest a legtöbb esetben a klinikai tünetek alapján el lehet egymástól 

különíteni. (2. táblázat) 

9.5. táblázat - 2. táblázat: Perifériás és centrális vestibularis tünetegyüttes elkülönítése 
 

  Perifériás = Harmonikus 

vestibularis tünetegyüttes 
Centrális = Diszharmonikus 

vestibularis tünetegyüttes 

Nystagmus Károsodott oldallal ellentétes irányú 

(contralateralis) 
Károsodott oldallal azonos irányú 

(ipsilateralis) 

Bárány Nystagmus lassú komponense felé 

irányul 
Nystagmus gyors komponense felé 

irányul 

Romberg Nystagmus lassú komponense felé 

irányul 
Nystagmus gyors komponense felé 

irányul 

Vakjárás Nystagmus lassú komponense felé 

irányul 
Nystagmus gyors komponense felé 

irányul 

Centrális tünetek Nincsenek Legtöbbször cerebelláris, piramis, 

vagy agytörzsi károsodás egyéb 

tünetei 

Összefoglalás Nystagmus ellentétes irányú a többi 

lateralizációs teszt eredményéhez 

képest - 

Nystagmus és a lateralizációs 

tesztek is ugyanabba az irányba 

mutatnak- 

7.2.20.3.4. 2.20.3.4. Neuronitis vestibularis 

A szédülés lassabban, több óra alatt fokozatosan alakul ki. Többnyire forgó jellegű. Neuronitis esetén szinte 

soha nem fordul elő, hogy vestibularis tünet a hallászavarral együtt forduljon elő. Harmonikus tünetek 

jellemzőek, lézió oldalával ellentétes irányú nystagmus, azonos irányban dőlés. Skew deviáció, irányváltó 

nystagmus ebben a kórképben soha nincs jelen, Halmágyi 85%-ban pozitív. 

7.2.20.3.5. 2.20.3.5. AICA infarctus 

Az anterior inferior cerebellaris artéria (AICA) az artéria basilaris caudális harmadában ered. Az AICA végága 

látja el a belső fület, ez az oka a belső fül infarctusának kialakulásakor észlelhető perifériás és centrális tünetek 

keveredésének. Elzáródása esetén szédülés (98%) mellett centrális szemmozgató tünetek (96%-ban) észlelhetők. 

Skew deviáció, negatív Halmágyi teszt és irányváltó nystagmus tünetek egyike 100%-ban jelen van. 

Az esetek közel felében halláskárosodás is kialakul, ezekben az esetekben pozitív Halmágyi tünet észlelhető és 

nincs skew deviáció. Ritkán az AICA infarctus egyetlen tünete lehet a hirtelen halláscsökkenés is. 
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7.2.20.3.6. 2.20.3.6. PICA infarctus 

A posterior inferior cerebellaris artéria (PICA) területi ischaemia vagy infarctus is mindig akut vestibularis 

szindróma tüneteit hozza létre. Az izolált PICA infarctusra jellegzetes az úgynevezett ”pseudo-vestibularis 

neuronitis” azaz a tünetei megtévesztésig hasonlítanak a valódi neuronitis vestibularis tüneteihez. 

PICA területi infarktusban a betegeknél hirtelen fellépő szédülés és kifejezett egyirányú dőlés észlelhető, 

azonban a Halmágyi teszt negatív. A spontán nystagmus irányváltó vagy tekintés provokálta egyirányú 

nystagmus jelenik meg. A poszturális instabilitás súlyos fokú, nem tudnak segítség nélkül járni. 20%-ban 

észlelhető skew deviáció, 30%-ban alakulnak ki kísérő agytörzsi tünetek. A kórkép felismerését nehezíti, hogy 

nagyon ritkák az egyéb centrális idegrendszeri tünetek, és hiányoznak, vagy nagyon diszkrétek a cerebelláris 

tünetek is. Enyhe végtag ataxia jelen lehet. A kórkép veszélye, hogy megközelítően 30%-ban alakul ki kisagyi 

térfoglaló ödéma. 

7.2.20.3.7. 2.20.3.7. Superior cerebellaris artéria (SCA) infarctus 

Hirtelen kialakuló súlyos járási és végtag ataxia elkent beszéddel a jellemző klinikai kép. Csak az esetek felében 

kíséri szédülés, néha a szédülés nélküli hányás lehet az első tünet. 40%-ban fejfájással, 50%-ban agytörzsi 

tünetekkel, 70%-ban végtagataxiával jár. Legnagyobb részben kardiális embólia áll a háttérben. A szemmozgás 

zavar az esetek felében észlelhető, irányváltó nystagmus formájában. (Skew deviáció, negatív Halmágyi teszt és 

irányváltó nystagmus tünetek egyike az esetek 100%-ában jelen van.) 

7.2.20.3.8. 2.20.3.8. Benignus paroxysmalis vertigo (BPV) 

A BPV a forgó jellegű szédüléssel járó kórképek közül a leggyakoribb. Hirtelen fejmozgás, helyzetváltoztatás 

provokálta, paroxysmalisan jelentkező vertigo. Dix-Hallpike és Halmágyi teszt pozitív. Alternating cover test 

negatív. Halláspanaszok nem fordulnak elő. Maga a szédüléses roham nystagmussal, erős vegetatív tünetekkel 

jár. A helyzetváltoztatás után latenciával indulnak a tünetek, melyek fokozatosan, de viszonylag gyorsan 

lecsengnek, ha a fej nyugalomban marad. Egyéb centrális tünet nem észlelhető. 

7.2.21. 2.21. Motoros rendszer vizsgálata 

Motoros rendszer vizsgálata során az izom méretét (trófiáját), tónusát és erejét értékeljük. Azonban ennek 

eredményét mindig a többi neurológiai tünettel (pl. mély reflexek, piramis jelek, érzészavar jelenlétével) együtt 

szabad csak értékelni. 

7.2.21.1. 2.21.1. Izomerő vizsgálata 

Paresis. Izomgyengeség. 

Plégia. A legsúlyosabb fokú izomgyengeség, semmilyen akaratlagos mozgás nem észlelhető. 

7.2.21.2. 2.21.2. Izomerő mértékének jellemzése 

A gyengeség mértéke a Medical Research Council Scale alapján osztályozható 0 és 5 fokú skálán. 

5: Normális izomerő. 

4: Erő ellenében észlelhető kis fokú izomgyengeség. 

3: Gravitáció ellenében is képes mozgásra. 

2: Kizárólag a gravitáció kikapcsolásakor képes mozgásra. Vízszintes síkban akkor képes mozgásra, ha a 

végtagot a gravitációval szemben megtartjuk. Önállóan a gravitáció ellenében nem képes mozogni. 

1: Tapintható vagy látható izom-összehúzódás, ami nem képes az ízület megmozdítására még tehermentesített 

helyzetben sem. 

0: Egyáltalán nincs mozgás (plégia). 

7.2.21.2.1. 2.21.2.1. Izomgyengeség vizsgálata 
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Az izomgyengeségnél nagyon fontos felmérni, hogy tényleg izomgyengeséget észlelünk, vagy pedig a kifáradás 

vagy a fájdalom miatt nem tudja a beteg a megfelelő erőt kifejteni. 

Határozzuk meg a gyengeség kialakulási idejét, gyorsaságát és eloszlását. 

Monoparesis: egy végtagot érintő izomgyengeség 

Hemiparesis: egyik oldalon a felső és az alsó végtagot érintő izomgyengeség 

Paraparesis: a két alsó végtagot érintő izomgyengeség 

Tetraparesis: mind a négy végtagot érintő izomgyengeség 

Faciobrachialis paresis: azonos oldali facialis izomzat és a felső végtag izomgyengesége 

Disztális hangsúlyú paresis. A végtag disztális izomzatában a gyengeség kifejezettebb, mint a proximális 

izmokban. 

Proximális hangsúlyú paresis. A végtag proximális izomzatában a gyengeség kifejezettebb, mint a disztális 

izmokban. 

Az izomerő-csökkenés lehetséges okai: 

Alsó motoneuron károsodás (perifériás, az α-motoneuron, az axonja, a neuromuscularis junctio vagy az 

izom károsodása): normális vagy csökkent izomtónus, hypo- vagy areflexia, atrófia, fasciculatio. 

Felső motoneuron károsodás (centrális): izomtónus lehet hypoton az akut szakban, később spaszticitás, 

hyperreflexia, piramis jelek. 

Funkcionális: nem követi az anatómiai viszonyokat, diszkrepancia észlelhető a tényleges mozgások, illetve a 

vizsgálat során észlelt izomerő között, normális reflexek, normális izomtónus, nincs kóros reflex. 

Hoover-jel. Pszichogén eredetű alsó végtagi gyengeség kimutatására alkalmas. A beteg hanyatt fekve 

fekszik. Egyik tenyerünket tegyük a beteg „gyenge” lábának sarka alá. Kérjük meg a beteget, hogy a 

másik lábát emelje magasra (csípőben hajlítsa be), miközben a másik kezünkkel megpróbáljuk lenyomni 

azt. 

Ha az érintett végtag paretikus, akkor végig nyomást érzünk a kezünkkel. 

Ha nem érzünk nyomást a beteg „paretikus” végtagja alatt, akkor az érintett végtag nagy valószínűséggel 

nem paretikus. A jelenség magyarázata az, hogy a synergista tükörmozgások miatt a „gyengébb” 

végtagját is akaratlanul emeli a beteg 

Az izomerő vizsgálatát érdemes szisztematikusan kivitelezni (pl. felülről lefele), illetve a két oldalt egymással 

összevetve értékelni. (3. táblázat) 

9.6. táblázat - 3. táblázat: Főbb izomcsoportok, melyek működését rutinszerűen 

vizsgáljuk 
 

Vizsgált funkció Izmok Utasítás 

Nyak flexio, extensio, 

elfordulás 
Mély nyakizmok, 

strenocleidomastoideus és trapesius 
Hajtsa a fejét előre, hátra, jobbra és balra. 

Fordítsa a fejét jobbra és balra. 

Váll abductio Deltoideus és supraspinatus Emelje fel a karját oldalra 

Váll adductio Pectoralis és latissimus Szorítsa a karját a törzséhez 

Váll anteflexio Deltoideus, biceps caput longum Emelje előre a karját 

Váll retroflexio Deltoideus Emelje hátra a karját 

Váll kifele rotatio Subscapularis és teres maior Könyökben hajlítva fordítsa kifele a karját 

Váll befele rotatio Teres minor és infraspinatus Könyökben hajlítva fordítsa befele a karját 

Könyök flexió Biceps Könyökben hajlítsa be a karját 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2178  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Vizsgált funkció Izmok Utasítás 

Könyök extensio Triceps Nyújtsa ki a karját 

Csukló flexio Alkar flexorok Csuklóban hajlítsa be a kezét 

Csukló extensio Alkar extensorok Csuklóban hajtsa hátra a kezét 

Supinatio Supinator Fordítsa a tenyerét felfele 

Pronatio Pronator teres Fordítsa a tenyerét lefele 

Kézujj flexio Felületes és mély ujj flexorok Markolja meg a kezemet 

Kézujj extensio Felületes és mély ujj extensorok Nyissa ki a tenyerét és nyújtsa ki az ujjait 

Kézujj abductio Ventralis interosseusok Terpessze szét az ujjait 

Kézujj adductio Dorsalis interosseusok Zárja össze a kiegyenesített ujjait 

Hüvelykujj abductio Abductor pollicis Terpesze szét a hüvelykujját 

Hüvelykujj adductio Adductor pollicis Szorítsa a hüvelykujját a mutatóujjához 

Hüvelykujj oppositio Opponens pollicis Hüvelykujjával érintse meg tenyerét 

Csípő anteversio (flexio) Iliopsoas Emelje fel a lábát (háton fekve) 

Csípő retroversio 

(extensio) 
Gluteus maximus Nyújtsa hátra a lábát. (Hason fekve 

vizsgálható) 

Csípő abductio Gluteus medius Emelje oldalra a lábát 

Csípő adductio Comb adductorok Csípőben mozgassa befele a lábát 

Térd flexio Biceps femoris, semitendinosus, 

semimembranosus 
Hajlítsa be térdben a lábát 

Térd extensio Quadriceps femoris Nyújtsa ki térdben a lábát 

Lábfej dorsalflexio Tibialis anterior, lábujj extensorok Pipáljon a lábfejével (emelje hátra a 

lábfejétmintha sarkon állna) 

Lábfej plantarflexio Triceps surae, lábujj flexorok Spicceljen, mintha lábujjhegyen állna 

7.2.21.2.2. 2.21.2.2. Látens paresis próbák 

Latens paresis próbák segítségével bizonyos típusú enyhébb paresisek is észrevehetők. Ha a beteget arra kérjük, 

hogy bizonyos helyzetben tartsa meg a végtagjait, a paretikus izmok hamarabb fáradnak, és ezért jellegzetes 

tüneteket észlelhetünk: 

Pronator drift sign. Felső végtag latens paresis próbája. Megkérjük a beteget, hogy csukja be a szemét. Ha ül, 

akkor arra kérjük, hogy derékszögben, tenyérrel felfele nyújtsa ki a felső végtagjait, olyan módon, hogy 

egymással párhuzamosan legyenek és az ujjakat is terpessze szét. Ha a beteg háton fekszik, akkor arra kérjük, 

hogy kb. 45 fokban tenyérrel felfele nyújtsa ki a felső végtagjait és az ujjait terpessze szét. Normális 

helyzetben a végtagokat a beteg stabilan meg tudja tartani. Paresis esetén az érintett végtag süllyed és pronál. 

Ha az érintett végtag csak süllyed és nem pronál, az felveti a funkcionális eredet lehetőségét. 

Mingazzini-jel. A beteg háton fekszik. Megkérjük, hogy csukja be a szemét. Mind a két alsó végtagot csípőben 

és térben is 90-90 fokban behajlítjuk olyan módon, hogy a két végtag egymással párhuzamos és nem ér össze. 

Pozitív esetben az érintett alsó végtag süllyed, főleg a lábszár. 

Barré-jel. A beteg hason fekszik. Térdeit 45 fokban behajlítja. Pozitív esetben a paretikus végtag süllyed. 

7.2.21.2.3. 2.21.2.3. Minimális alsó végtagi gyengeséget is kimutató próbák 

Lábfej dorsalflexios erejének vizsgálata. Megkérjük a beteget, hogy járjon sarkon. 

Lábfej plantarflexios erejének vizsgálata. Megkérjük a beteget, hogy járjon lábujjhegyen. Ezt követően álljon 

lábujjhegyre tízszer. Ezt a próbát egy, illetve két lábon is elvégeztethetjük. 

Gluteus izmok vizsgálata: Guggoljon le, majd álljon fel. Normálisan kapaszkodás nélkül fel tud állni. Gowers-

jel, ha saját combjára támaszkodva tud csak felállni. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2179  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7.2.21.3. 2.21.3. Izomtónus vizsgálata 

Izomtónus a passzív ízületi mozgások során észlelt ellenállást jelenti, melynek a hátterében az izmok 

alapállapoti összehúzódása áll. 

7.2.21.3.1. 2.21.3.1. Izomtónus vizsgálata 

A vizsgálat előtt megkérjük a beteget, hogy üljön vagy feküdjön le és lazítsa el az izmait. 

A felső végtagoknál a könyök- és a csuklóízület szimultán hajlítását és kinyújtását végezzük. 

Az alsó végtagoknál pedig a csípő és a térd szimultán hajlításával és kinyújtásával vizsgálhatjuk. 

Érdemes lassan (rigiditás jobban észlelhető), illetve gyorsan (spaszticitás jobban észlelhető) is megvizsgálni. 

A két oldal izomtónusát mindig egymás után hasonlítsuk össze. 

7.2.21.3.2. 2.21.3.2. Izomtónus értékelése 

Normotonia. Minimális ellenállás észlelhető. A passzív ízületi mozgás teljes mozgásterjedelemben elérhető. 

Hypotonia. Csökkent izomtónus. 

Flaccid hypotonia. Súlyos fokban csökkent izomtónus. Ha a beteg végtagját passzívan megrázzuk, a disztális 

végtagrészek szabadon kilengenek. 

Spaszticitás. Egy izomcsoportot (flexor vagy extensor csoportot) érintő izomtónus fokozódás. A spaszticitás 

sebességfüggő és legyőzhető. A mozgás kezdetén kifejezettebb, de gyors passzív mozgatásnál akár hirtelen le 

is csökkenhet a tónus. 

Wernicke-Mann spaszticitás felső végtagban a flexorok, míg az alsóban az extensorok tónusa spasztikus. A 

Wernicke-Mann spaszticitás jellemzően féloldali megjelenésű, melynek a hátterében az érintett végtaggal 

ellenoldali szupplementer és premotoros területek, azok összeköttetéseinek, a corticospinalis, valamint 

reticulospinalis pályák laesioja állhat. Megjegyezendő, hogy a primer motoros kéreg kizárólagos sérülése 

nem okoz spaszticitást. 

Decorticatios spaszticitás. Kétoldali tetraspaszticitás egyik jellemző formája. A felsővégtagok szimmetrikus 

flexiós, az alsóvégtagok szimmetrikus extensiós tónusfokozódása az agykéreg vagy a fehérállomány 

kétoldali kiterjedt pusztulása miatt. 

Decerebratios spaszticitás. Mind felső, mind az alsó végtagokban extensios tónusfokozódás (spaszticitás). 

Agytörzsi szintű felső motoneuron károsodásra jellegzetes. 

Rigor, rigiditás. Mind a flexorok, mind az extensorok izomtónusa megnő. Lassú passzív mozgatáskor 

vizsgálható a legjobban. A rigiditás nem sebességfüggő, mindvégig egyenletes. 

Provokált rigor. Spontán nem észlelhető rigor a vizsgált végtagban. Azonban az ellenoldali végtagok 

mozgatásakor (pl. ökölbe szorítás és kinyitás folyamatos végzésekor, Froment-manőver) enyhe fokú rigor 

jelenik meg. 

Paratonia (gegenhalten) Demenciákra jellegzetes izomtónus fokozódás. Rigorhoz hasonlóan a flexor és 

extensor izmok tónusa is megnő, de az nem állandó mértékű, hirtelen meg is szűnhet. 

7.2.21.3.3. 2.21.3.3. Fokozott izomtónusra emlékeztető jelenségek 

Fogaskerék-tünet (cogwheel phenomen). Nyugalmi tremor mellett észlelhető intermittáló ellenállás. Amíg a 

végtag passzív mozgatása a remegés irányával ellentétes, addig fokozott rezisztenciát érzékelünk. Amikor a 

remegés iránya a végtag passzív mozgatásának irányával megegyezik, ez a rezisztencia lecsökken. Mivel a 

tremor egy sinusoid mozgás, ezért olyan érzésünk van a végtag lassú passzív mozgatásakor, mintha egy 

fogaskereket mozgatnánk. 

Myotonia. Az aktivált izom elernyedése késik, ez fokozott izomtónus érzetét keltheti. 
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Dystonia. Akaratlan agonista és antagonista izomkontrakció, mely repetitív mintázatot mutató hyperkinesiseket 

vagy abnormális testtartást eredményez. 

7.2.21.4. 2.21.4. Izomtrófia 

Az izomtömeg (izomtrófia) hasznos információt jelent az alsó motoneuron betegségekben. A trófiát inspectio, 

palpatio és a végtagkörfogat objektív mérésével ítélhetjük meg. 

Mivel a leggyakoribb perifériás idegrendszeri betegségek distalis hangsúlyúak, a kiskézizmok és a kislábizmok 

trófiájának megítélése nagyon fontos. Kiskézizom-hypotrophia már akkor is észlelhető lehet, amikor még a 

beteg végtaggyengeséget nem is észlel a hétköznapi tevékenységei során. 

Normotrophia. Normális izomméret. 

Hypotrophia. Csökkent izomtömeg. 

Atrophia. Igen súlyos mértékben csökkent izomtömeg. 

Dystrophia. Az izomméret nagyobbnak tűnik a normálisnál, de ezt nem az izomszövet, hanem a kötőszövet 

felszaporodása okozza. 

Inaktivitásos atrófia (disuse atrophy). Az izomzat nem használatából (pl. egy stroke-t követően kialakult 

paresis miatt) fakadó atrófia, ami nem perifériás idegrendszeri eredetű. 

Izomatrófia esetében mindig vizsgáljuk meg, hogy az érintett izomban észlelhető-e fasciculatio (az alsó 

motoneuron spontán depolarizációja által kiváltott izomrost összehúzódása, ami nem képes aktív mozgást 

előidézni, de a bőrön vagy a nyelvfelszínen szabad szemmel, vagy EMG-vel is detektálható). Ehhez kitartó 

szemrevételezés szükséges. Legkönnyebben úgy vehető észre, hogy a bőr kontúrját a végtag magasságából 

nézzük. 

Fasciculatiot utánozhatja a myokymia, ami a harántcsíkolt izomzat akaratlan, lokalizált, rángása, mely szintén 

nem képes ízületi mozgást létrehozni. Típusos példája az alsó szemhéj kifáradáskor, kialvatlanságkor vagy 

túlzott koffeinbevitelt követő rángása. 

7.2.22. 2.22. Reflexek vizsgálata 

A reflexek vizsgálata fejezetben ismertetjük az ínreflexeket (deep reflexes), a felületes reflexeket (superficial 

reflexes) és a patológiás reflexeket. 

7.2.22.1. 2.22.1. Ínreflexek (mélyreflexek) 

Fiziológiás reflexeknek tekinthetők. Monoszinaptikus reflexek, melyek a gerincvelőben zárulnak. A reflex 

afferens szárát a proprioceptív információt szállító vastag myelinisalt rostok adják, míg az efferens szára az alsó 

motoneuron. Ezért általánosságban elmondható, hogy csökkent reflexválasz egyaránt kialakulhat a vastag 

myelinisalt érzőrostok, illetve az alsó motoneuronok károsodása esetén is. Fokozott és élénk reflexek pedig felső 

motoneuron betegségre utalhatnak. 

Fontosabb tanácsok a reflex vizsgálatok kiváltásához és értékeléséhez: 

Minden harántcsíkolt izomnak meg van a saját ínreflexe, azonban a klinikai gyakorlatban megelégszünk a 

radialis-, a biceps-, a triceps-, a patella- és az Achilles-reflex kiváltásával. Speciális esetekben a masseter-

reflex megítélése is szükségessé válhat. 

A legtöbb ínreflex egyaránt kiváltható ülő helyzetben, illetve hanyatt fekvő helyzetben. 

A reflexkalapáccsal történő ütés előtt érdemes kézzel az ínat kitapintani. 

Kérjük meg a beteget, hogy lazítsa el magát. Érdemes középállásba (se nem teljesen extendált, se nem teljesen 

flektált helyzetben) beállítani a vizsgált ízületet. 

Lendítsük meg a reflex kalapácsot, ne csak megérintsük vele a beteg bőrét. 
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A reflex válasz állhat a végtag megrándulásából, illetve az érintett izmok összehúzódásából. Normálisan a 

válaszok közepesen élénkek, illetve szimmetrikusak. 

Mindig egymást követően a két oldal azonos reflexét vizsgáljuk meg, így az aszimmetria jobban észrevehető. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy mind a két oldalon közel azonos mértékben hajlítsuk be az ízültet, illetve közel 

azonos sebességgel üssük meg az inat. Ha nem szimmetrikusan váltjuk ki az ínreflexeket, akkor a két oldal 

között aszimmetrikus reflexválaszt kaphatunk! 

Hyporeflexia. Csökkent reflexválasz. 

Areflexia. Hiányzó reflexválasz. 

A hypo- és hyperreflexia mindig csak egyéb vizsgálatokkal együtt értékelhető. 

Kétoldali Achilles és brachioradialis reflex csökkenés vagy kiesés 60 éves kor felett normális is lehet, ha más 

neurológiai tünettel nem párosul és polyneuropathia jelenléte kizárható. 

Féloldali reflexkiesés mindig kóros. 

Mielőtt kimondjuk, hogy egy reflex nem kiváltható, többször ismételjük meg a vizsgálatot. Használjunk 

műfogásokat is. 

Jendrassik-műfogás (reinforcement). Alkalmazásával a reflexválasz amplitúdója növelhető. Arra kérjük a 

beteget, hogy a kézujjait félig behajlítva akassza egymásba, illetve próbálja meg azokat széthúzni. 

Reflex aszimmetria csak akkor tekinthető kórosnak, ha többször ismételve is reprodukálható. 

Élénk-reflex (brisk reflex): A normálisnál nagyobb mértékű reflexválasz, gyakran piramis jelekkel társul. 

Fokozott reflex: A reflexogén zóna kiterjedt. Pl. Fokozott patella-reflex esetén a tibia felső harmadára mért 

ütéssel is kiváltható a reflexválasz, míg normálisan nem. 

7.2.22.1.1. 2.22.1.1. Radius-reflex (Brachioradialis-reflex) kiváltása 

A beteg feküdjön a hátán, kérjük meg, hogy lazítsa el magát. A karokat kb. 90 fokban szimmetrikusan 

behajlítjuk úgy, hogy a beteg könyöke a vizsgálóágyon legyen, a kezeit pedig a hasra helyezzük.A jobb kezes 

vizsgáló a bal kezét tenyérrel felfele a beteg kézujjai alá helyezi. A reflexkalapáccsal az alkar disztális, radiális 

oldalára mérjünk egy finom, de határozott ütést. A két oldalt egymás után vizsgáljuk, így az aszimmetria 

könnyebben észlelhető. A reflexív a C5-6 szegmensben záródik. 

Normális: Alkar hajlítása. . 

Élénk: Könyökhajlítás és/vagy a beteg ujjainak a flexiója. Nem feltétlen jelent piramis pálya laesiot. 

7.2.22.1.2. 2.22.1.2. Biceps-reflex kiváltása 

A beteg feküdjön a hátán, kérjük meg, hogy lazítsa el magát. A karokat kb. 90 fokban szimmetrikusan 

behajlítjuk úgy, hogy a beteg könyöke a vizsgálóágyon legyen, a kezeket a hasra helyezzük. A jobb kezes 

vizsgáló a bal hüvelykujját helyezze a biceps-ínra, majd a reflexkalapáccsal egy finom, de határozott ütést 

mérjen az ujjára. A két oldalt egymás után vizsgáljuk, így az aszimmetria könnyebben észlelhető. A reflexív a 

C5-6 szegmensben záródik. 

Normális: Könyökhajlítás. 

Élénk: Normálisnál kifejezettebb könyökhajlítás és/vagy kiterjedt reflexogén zóna. 

7.2.22.1.3. 2.22.1.3. Triceps-reflex kiváltása 

A beteg feküdjön a hátán, kérjük meg, hogy lazítsa el magát. A karokat kb. 90 fokban szimmetrikusan 

behajlítjuk úgy, hogy a beteg könyöke a hason helyezkedjen el. Határozzuk meg a triceps-ín helyzetét a könyök 

felett 1-2 cm-rel. A reflexkalapáccsal mérjünk egy finom, de határozott ütést. A két oldalt egymás után 

vizsgáljuk, így az aszimmetria könnyebben észlelhető. A reflexív a C6-7 szegmensben záródik. 
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Normális: Könyök extensio. 

Élénk: Normálisnál kifejezettebb könyök extensio. 

7.2.22.1.4. 2.22.1.4. Patella-reflex kiváltása 

A beteg feküdjön a hátán, kérjük meg, hogy lazítsa el magát. A jobb kezes vizsgáló a bal karját helyezze a beteg 

vizsgált térde alá úgy, hogy a térd kissé behajlik, de a beteg sarka még a vizsgáló ágyon nyugszik. A vizsgáló 

tapintsa ki a m. quadriceps inát, majd azt egy finom, de határozott mozdulattal üsse meg. A két oldalt egymás 

után vizsgáljuk, így az aszimmetria könnyebben észlelhető. A reflexív a L2-4 szegmensben záródik. 

Normális: Térd extensio. 

Élénk: Normálisnál kifejezettebb térd extensio. Kétoldali élénk patella-reflex anxietasban is megjelenhet. 

Fokozott. Tibiára mért ütéssel is térd extensio váltható ki (kiterjedt reflexogén zóna). 

A patella-reflex ülve is vizsgálható. Ilyenkor a reflex választ két módon ítélhetjük meg: 

Ha a beteg lába nem ér le a földre (pl. vizsgáló asztalról lóg le), akkor a térd extensio mértéke alapján ítélhetjük 

meg a reflex választ. 

Ha a beteg lába leér a földre, akkor a vizsgáló a bal kezét a m. quadricepsre helyezi és az izom összehúzódása 

alapján méri a reflex választ.. 

7.2.22.1.5. 2.22.1.5. Achilles-reflex kiváltása 

A beteg feküdjön a hátán, kérjük meg, hogy lazítsa el magát. A reflex kiváltására alapvetően két módszer 

használata ajánlott: 

A beteg lábát a vizsgáló olyan pózba emeli, hogy a beteg csípője és a térde is 90 fokban be legyen hajlítva. A 

jobbkezes vizsgáló a beteg térdét a hónalja alá veszi, amit a felkarral rögzít. A vizsgáló a bal kezét a beteg 

lábujjainak talpi felszínére helyezi úgy, hogy a lábfej közel 90 fokos szöget zárjon be a lábszárral. 

A beteg a térdét kb. 30 fokban behajlítja, a vizsgáló a bal kezével a beteg talpát megtámasztva szintén közel 90-

os helyzetbe hozza a bokaízületet. 

A vizsgáló egy finom, de határozott mozdulattal üsse meg az Achilles ínat. Normális válasz egy plantarflexiós 

mozgás. A két oldalt egymás után vizsgáljuk, így az aszimmetria könnyebben észlelhető. A reflexív a L5-S1 

szegmensben záródik. 

Normális: Plantarflexio. 

Élénk: Normálisnál kifejezettebb plantarflexio. 

Többes válasz. Egy ütésre több, spontán lecsengő válasz jelentkezik. Kóros, corticospinalis pálya érintettségre 

utal. 

Hiányzó vagy renyhe reflex. Leggyakrabban polyneuropathia mellet észlelhető, azonban a kétoldali Achilles és 

brachioradialis reflex csökkenés vagy kiesés 60 éves kor felett normális is lehet, amennyiben más neurológiai 

tünettel nem párosul és polyneuropathia jelenléte kizárható. 

7.2.22.2. 2.22.2. Felületes reflexek 

A felületes reflexeket poliszinaptikus reflexeknek is nevezzük, mivel az afferens szár (mely fájdalomingert 

közvetít) és az efferens szár (mely elhárító vagy következményes mozgást közvetít) között interneuronok 

modulálják a folyamatot. A főbb felületes reflexek a következők: 

7.2.22.2.1. 2.22.2.1. Cornea-reflex 

A cornea megérintése a szemhéj becsukását (pislogás) eredményezi. A reflex afferens szára a n. ophtalmicus 

(trigeminus) és az efferens szára a n. facialis. Kiváltását a n. trigeminus fejezetben részleteztük. 
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7.2.22.2.2. 2.22.2.2. Lágyszájpad-reflex 

A lágyszájpad féloldali megérintése a lágyszájpad összehúzódását, illetve az uvula érintett oldal felé elhúzódását 

eredményezi. A reflex afferens szára a megérintés helyétől függően a n. trigeminus (n. mandibularis) vagy a n. 

glossopharingeus, míg az efferens szára a n. glossopharingeus és n. vaguson keresztül zárul. Kiváltását a n. 

vagus című fejezetben részleteztük. 

7.2.22.2.3. 2.22.2.3. Garat-reflex 

A pharinx hátsó falának megérintése a pharingeális izomzat kontrakcióját eredményezi, ami klinikailag 

öklendezésben nyilvánul meg. A reflex afferens szára a n. glossopharingeus, míg az efferens szár a n. vagus. 

Kiváltását a n. vagus című fejezetben részleteztük. 

7.2.22.2.4. 2.22.2.4. Hasbőr-reflex 

A hasbőr középről oldalra történő megkarcolása egy fogpiszkálóval az abdominális izomzat féloldali 

összehúzódását és a köldök elhúzódását eredményezi. Más szerzők azt ajánlják, hogy a reflexet oldalról-középre 

történő karcolással váltsuk ki, mert így megelőzhető, hogy a vizsgáló húzza félre a bőrt, köldököt azt a látszatott 

keltve, hogy van hasbőr reflex A reflexív a thoracalis myelon szegmentumokban zárul. Normálisan 

szimmetrikusan észlelhető. Szintén normális lehet, ha az egyik oldalon sem váltható ki (pl. obes beteg laza 

hasfallal). Azonban a féloldali kiesését kórosnak értékeljük. 

A karcolás helyétől függően beszélhetünk: 

Felső hasbőr-reflex. Köldök feletti terület karcolása. Th7-8 

Középső hasbőr-reflex. Köldök tájék karcolása. Th9-10 

Alsó hasbőr-reflex. Köldök alatti terület karcolása. Th11-12 

7.2.22.2.5. 2.22.2.5. Talpi hajlítás 

Az egyik legfontosabb felületes reflex. Ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Babinski jelet: A beteg háton fekszik, a 

bokáját a másik kezünkkel magasba emelve megtartjuk. A betegnek elmagyarázzuk, hogy mit fogunk tenni, 

majd a laterális talp szélt végig karcoljuk. A reflex az S1-2 szegmentumokban kapcsolódik át. 

Normális: (1.) plantar flexió: Az összes lábujj behajlik, (2) csiklandós elhárítás. 

Kizárólag az öregujj extendál, a többi lábujj nem mozog. Babinski-jel, felső motoneuron károsodásra utal. 

Típusosan az öregujj lassú tónusos dorsaflexiója nem azonnal a talp karcolásának kezdetekor, hanem pár 

centiméteres karcolást követően alakul ki. 

Az öregujj extendál, a többi ujj terpeszt: Babinski–jel legyező tünettel, ami szintén felső motoneuron 

károsodásra utal. 

Triflexiós válasz. Lábfej dorsalflexio, térdflexió és csípőflexió. Normálisan akkor jelenik meg, ha igen erős 

fájdalom éri a talpat (pl. szögbe lépünk). Ha közepes erősségű fájdalom (pl. a talp karcolása) is kiváltja, akkor 

kórosnak tekinthető és felső motoneuron károsodásra utal. 

Néma talp. Egyik ujj sem mozog. Kóros, előfordulhat perifériás és centrális károsodásban is. 

7.2.22.2.6. 2.22.2.6. Cremaster-reflex 

A cremaster-, bulbocavernosus- és anális-reflexet rutinszerűen nem vizsgáljuk, azonban a megítélésük vizelési, 

vizelettárolási és székelési zavarokban fontos. Javasolt, hogy a vizsgálat során asszisztens személyzet mindig 

legyen jelen az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett. Neuro-urológiai betegségek kivizsgálásáról, illetve 

fizikális vizsgálatáról a 4d fejezetben írtunk. 

Férfiak belső combjának megkarcolása az azonos oldali cremaster izomzat összehúzódását váltja ki, ami a here 

féloldali felemelkedésében nyilvánul meg. Reflexív az L1-2 szegmensben zárul. 

7.2.22.2.7. 2.22.2.7. Bulbocavernosus-reflex (Osinski-reflex) 
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Férfi betegeknél a glans penis megszorítása kontrakciót vált ki az anális sphincterben. Hasonló hatást vált ki egy 

Foley katéter kihúzása a húgycsövön keresztül. Ez a reflex reprezentálja legjobban a sacralis vizelési központ 

állapotát. Épsége kizárja a medencefenéki izomzat denervációját és a petyhüdt sphincterműködés lehetőségét. 

(L5-S5). 

7.2.22.2.8. 2.22.2.8. Anális reflex 

A perianális bőr érintése a külső sphincter kontrakcióját eredményezi. A reflex az S2-4 szegmentumot 

reprezentálja. 

A végbél sphincter nyugalmi tónusának és akaratlagos kontrakciós képességének ujjal történő megbecslése 

szintén fontos a neuro-urológiai kórképek differenciál-diagnosztikájában, hiszen a rectum paraszimpatikus és 

szomatomotoros beidegzése is az S2-3 szegmentumokból ered. A csökkent tónus alsó motoneuron lézióra, a 

fokozott felső motoneuron lézióra utalhat. 

7.2.23. 2.23. Patológiás reflexek 

Patológiás reflexek normálisan nem észlelhetők (kivéve a korai csecsemőkort), jelenlétük idegrendszeri 

károsodásra utal. 

7.2.23.1. 2.23.1. Piramis jelek 

A piramis jelek a corticospinalis-pálya károsodására utalnak. Annak ellenére, hogy a pozitív piramis jel jelenléte 

supranuclearis funkciózavarra utal, nem mutatja meg, hogy mikori a lézió. A klinikai gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy pl. a sürgősségi ambulancián vizsgált betegnél észlelhető Babinski-jel nem feltétlenül utal friss akut 

neurológiai eseményre, elképzelhető, hogy korábbi esemény maradványtünete. 

7.2.23.1.1. 2.23.1.1. Babinski-jel és a triflexiós válasz 

Az egyik legfontosabb piramis-jel. Ugyanúgy kell vizsgálni, mint a talpi hajlítást: A beteg háton fekszik, a 

bokáját a másik kezünkkel megtartjuk. A betegnek elmagyarázzuk, hogy mit fogunk tenni, majd a laterális talp 

szélt lentről felfele végig karcoljuk. 

Normális plantar flexió: Az összes lábujj behajlik. 

Babinski-jel. Kizárólag az öregujj extendál, a többi lábujj nem mozog. Típusosan az öregujj lassú és tónusos 

dorsaflexiója nem azonnal a talp karcolásának kezdetekor, hanem pár centiméteres karcolást követően alakul 

ki. 

Babinski–jel legyező tünettel. Az öregujj extendál, a többi ujj terpeszt. Szintén felső motoneuron károsodásra 

utal. 

Triflexiós válasz. Lábfej dorsalflexió, térdflexió és csípőflexió. Normálisan akkor jelenik meg, ha igen erős 

fájdalom éri a talpat (pl. szögbe lépünk). Ha közepes erősségű fájdalom (pl. a talp karcolása) is kiváltja, akkor 

kórosnak tekinthető és felső motoneuron károsodásra utal. 

Néma talp. Egyik ujj sem mozog. Kóros, előfordulhat perifériás és centrális károsodásban is. 

Az öregujj dorsalflexióját több módon is kiválthatjuk: 

Chaddock-jel a lábfej dorsolaterális szélének megkarcolásával 

Schaeffer-jel Achilles-ín megszorításával 

Gordon-jel a triceps surae megnyomásával 

Oppenheimer-jel a tibia elülső szélének nyomásával 

7.2.23.1.2. 2.23.1.2. Achilles-clonus 

Clonus. Egyetlen nyújtási ingerre kiváltódó, nem csillapodó reflexválasz. Neurofiziológusok a clonus 

megjelenését a megnövekedett izomtónus (spaszticiztás) következményének tartják. 
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Achilles-clonus. A lábfejet gyorsan és közepes erővel hátrarántjuk, amit clonus követ. 

Corticospinalis-pálya károsodásra utal. 

Ritkán, súlyos esetben, akkor is megjelenhet, ha a beteg ül és a lábait a padlóra helyezi. Ez „tremor” jellegű 

mozgást kölcsönözhet az alsó végtagnak. 

7.2.23.1.3. 2.23.1.3. Patella-clonus 

Quadriceps clonus, amit a patella gyors, közepes erővel a boka felé történő elmozdítása vált ki. 

Corticospinalis-pálya károsodásra utal. 

7.2.23.1.4. 2.23.1.4. Hoffmann-jel 

A középső ujj disztális ujjpercének hirtelen lenyomása a hüvelykujj disztális percének flexióját váltja ki. A 

corticospinalis pálya károsodására utalhat. Kétoldali jelenléte normális jelenség lehet, azonban a féloldali 

jelenléte kóros. 

7.2.23.1.5. 2.23.1.5. Trömner-jel 

A középső ujj disztális ujjperc tenyéri felszínének pöccintésekor jelentkező hüvelykujj flexió. A Hoffman-jelnél 

kevésbé megbízható módon utal corticospinalis-pálya károsodásra. Kétoldali jelenléte normális jelenség lehet, 

azonban a féloldali jelenléte kóros. 

7.2.23.2. 2.23.2. Liberációs jelek 

A liberációs reflexek elsősorban a frontalis lebeny kiterjedtebb bántalmai esetén alakulnak ki, sőt a frontális 

lebenyen belül vannak kitüntetett áreák, melyek liberációs reflexek kialakulásához vezetnek. A liberációs jeleket 

gyakran frontális liberációs jeleknek is hívják. Egy részük csecsemőkorban és kisgyermekkorban fiziológiásan 

is jelen lehet. A liberációs jelek nagy része nem szenzitív, azaz bizonyos esetekben neurológiai betegség 

hiányában is jelen lehetnek. 

7.2.23.2.1. 2.23.2.1. Fogó reflex 

A kézujjak tenyéri felszínének megérintése az ujjak reflexes hajlítását váltja ki. 

7.2.23.2.2. 2.23.2.2. Orális beállítódás 

A szájzug megérintése a szájzug elmozdulását váltja ki. 

7.2.23.2.3. 2.23.2.3. Bulldog-reflex 

A szájba dugott lapocra reflexesen ráharap a páciens. 

7.2.23.2.4. 2.23.2.4. Palmomentalis-jel 

A thenar megkarcolásakor azonos oldali m. mentalis összehúzódás jelenik meg. Nem specifikus, nemcsak 

demenciában, hanem akár normális embereknél is előfordulhat. 

7.2.23.2.5. 2.23.2.5. Glabella reflex 

A glabellára való ütés mindkét oldalon szemhéjzárást okoz. Többszöri próbálkozásnál a glabella-reflex kimerül. 

Ha nem merül ki, akkor azt kórosnak tekintjük. Frontális lebeny károsodás mellet Parkinson-kórban is gyakran 

észlelhető. 

7.2.23.2.6. 2.23.2.6. Gegenhalten 

A passzívan mozgatott végtagban mindig a mozgatás irányával ellentétesen nő meg az ellenállás. 

7.2.24. 2.24. Szenzoros rendszer vizsgálata 

Az anatómiai ismeretek részletezése nélkül az alábbi érzéskvalitások vizsgálata javasolt: 
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Hő és fájdalom (exteroceptive, protopathias érzések). A hő és fájdalom érzékelő rostok még spinálisan 

átkereszteződnek és az ellenoldali tractus spinothalamicus rendszeren jutnak el a thalamusba (11. ábra). A 

harmadlagos rostok a gyrus postcentralisba jutnak. 

Finom tapintás, nyomás, vibráció (epicriticus érzéskvalitasok) és ízületi helyzetérzés (propriocpetive 

érzések). Az epicriticus és proprioceptive érzéseket szállító rostok az azonos oldali hátsókötél pályákon 

(fasciculus gracilis et cuneatus) jutnak fel a nyúltvelő szintjéig, ahol átkapcsolódnak és átkereszteződnek, 

majd a lemniscus medialis rendszeren az ellenoldali thalamusba juttatják az információt (11. ábra). A 

harmadlagos rostok a thalamocorticalis pályát alkotva a gyrus postcentralisba futnak. 

Stereognosia, graphesthesia, két pont diszkrimináció (felsőbb rendű corticalis funkciók vizsgálata). 

Amennyiben a primer szenzoros rendszerek épek, úgy alapvetően parietális lebeny funkcióra utalnak. 

9.72. ábra - 11. ábra: Gerincvelő főbb pályarendszerei. Kékkel jelöltük a felszálló 

pályákat. Jól látható, hogy az anterolaterális és hátsókötél rendszer egymástól 

anatómiailag jól elkülönült. (Forrás: Wikipedia.org) 

 

A szenzoros rendszer vizsgálatánál ajánlatos az alábbi irányelveket betartani: 

A betegnek mindig magyarázzuk el, hogy mit teszünk és mit várunk tőle. 

A vizsgálatot ajánlatos egy logikus szisztéma alapján elvégezni. 

Javasolt, hogy a tapintás, vibráció és ízületi helyzetérzés vizsgálatával kezdjünk, mivel ez kevésbé terheli meg a 

beteget. 

A két oldalt mindig hasonlítsuk össze. 

A szenzoros rendszerben észlelt eltéréseket mindig vessük össze a motoros rendszer vizsgálatával kapott 

eredményekkel. 

El kell döntenünk, hogy normális vagy egyértelműen kóros érzékeléssel állunk szemben. Ha kóros jelet 

észlelünk, meg kell határozni, hogy az 

egyoldali vagy kétoldali, 

ha kétoldali, akkor szimmetrikus vagy pedig nem, 

egy perifériás ideg ellátási területére korlátozik vagy nem, 

megfelelhet–e polyneuropathianak vagy nem 

megfelelhet–e plexus károsodásnak vagy nem 

megfelelhet–e gyöki károsodásnak vagy nem 
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megfelelhet–e spinális károsodásnak vagy nem 

megfelelhet–e agytörzsi károsodásnak vagy nem 

megfelelhet–e féltekei károsodásnak vagy nem 

Klinikai (orvostanhallgatói) gyakorlatban elegendő a gyakoribb gyöki károsodások (C5-7, L4-S1) és a fontosabb 

perifériás idegek (n. medianus, n. radialis, n. ulnaris, n. peroneus, n. femoralis) működésének ismerete. 

Gerincvelői zónák anatómiai képletekhez való viszonya: 

C4: váll 

Th4: emlőbimbó 

Th10: köldök 

L1: lágyékhajlat (15. ábra) 

A főbb magassági diagnosztikai tüneteket a „Magassági diagnosztika, speciális tünetegyüttesek” c. részben 

foglaltuk össze 

7.2.24.1. 2.24.1. Finom tapintás vizsgálata 

Kérjük meg a beteget, hogy csukja be a szemét. Javasolt, hogy vattával vagy pedig az ujjbeggyel finoman 

érintsük meg a beteg bőrét és kérdezzük meg, hogy érezte–e. A beteg együttműködésnek ellenőrzésére 

érdekében elvégezhetjük úgy is, hogy néha nem érintjük meg a beteg bőrét és így kérdezzük meg. A két oldalt 

mindig hasonlítsuk össze. Minden egyes tapintás között pár másodpercet várjunk. Jegyezzük meg, ha kórosat 

észleltünk, illetve milyen eloszlásban jelent meg. 

Tactilis anesthesia. Hiányzó tapintásérzékelési képesség. 

Tactilis hypesthesia. Csökkent tapintásérzékelési képesség. 

Allodynia. Tapintás inger fájdalomérzetet vált ki. 

7.2.24.2. 2.24.2. Vibráció vizsgálata 

Használjunk egy (128 Hz-es) kalibrálható hangvillát. Először a vibráló hangvillát helyezzük a beteg homlokára 

és magyarázzuk el, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy érzi–e hogyan vibrál és nem arra, hogy megérintettük a 

testét. Ezt követően kérjük meg a beteget, hogy csukja be a szemét. Helyezzük a rezgő hangvillát a beteg 

lábfejére, ügyeljünk arra, hogy csontos alapra tegyük. Kérdezzük meg a beteget, hogy érzi–e a vibrációt és 

jelezze számunkra, hogy mikor szűnik meg ez az érzés. Határozzuk meg azt a legkisebb intenzitást, amit még a 

beteg érez. Ezt követően az ellenoldali szimmetrikus helyzetben is végezzük el a vizsgálatot. Miután a két 

oldallal végeztünk, proximálisabb helyen is ismételjük meg a vizsgálatot. 

A 6-8/8-os vibrációérzés az életkortól függően normálisnak tekinthető. Az ennél rosszabb érzésszint kórosként 

értelmezhető. Polyneuropathiaban a vibrációérzés csökkenés a bokáknál kifejezettebb, mint proximálisan (pl. a 

térdkalács felett). 

Pallhypesthesia. Csökkent vibrációérzékelési képesség. 

Pallanesthesia. Hiányzó vibrációérzékelési képesség. 

7.2.24.3. 2.24.3. Ízületi helyzetérzés 

Az ízületi helyzetérzést legegyszerűbben az ujjak és a lábujjak fel- és lemozgatásával vizsgálhatjuk. Először 

nyitott szemmel mutassuk be a betegnek a feladatot. Ezt követően kérjük, meg a beteget, hogy csukja be a 

szemét. Fogjuk a beteg öregujját a hüvelyk és mutatóujjunk közé, a másik kezünkkel pedig stabilizáljuk az 

ízületet. Óvatosan 1-2 mm-es mozgással a distalis ujjpercet mozgassuk random le- vagy felfele. A felső 

végtagon a 4. ujj distalis ujjpercén vizsgálhatjuk a legérzékenyebb módon az ízületi helyzetérzést. Normálisan 

1-2 mm-es elmozdulást is érzékeli a beteg. Ha ez nem megy a betegnek, akkor nagyobb mozgásokat, illetve más 

ízületeket (pl. boka) is megvizsgálhatunk. 
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Kinanesthesia. Hiányzó ízületi helyzetérzési képesség. 

Kinhypesthesia. Csökkent ízületi helyzetérzési képesség. 

7.2.24.4. 2.24.4. Karcolási irány teszt (Directional scratch test ) 

Amennyiben az ízületi helyzetérzés vizsgálat során a beteg nem kooperál megfelelően, vagy pedig ortopédiai 

okok miatt nem jól vizsgálható, akkor a hátsókötél pályák funkcióját az alábbi teszttel is megítélhetjük. 

Egy tompa tárggyal (pl. eltört nyelvlapoccal) 2-2 cm-es karcolást végezzünk különböző irányban (pl. jobbról 

balra vagy lentről felfele). A beteget kérjük meg, hogy csukott szemmel mondja el, milyen irányba történt a 

karcolás. 

7.2.24.5. 2.24.5. Fájdalomérzés vizsgálata 

A fájdalomérzés vizsgálathoz hegyes tárgyat (pl. fogpiszkálót) használjunk a higiénia betartása miatt. 

Magyarázzuk el a betegnek, hogy nem a tapintásra vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy hegyesnek vagy pedig 

tompának érzi–e a stimulust. Be is mutathatjuk nyitott szem mellett, hogy mit fogunk csinálni. 

Javasolt, hogy disztálisan kezdjük a vizsgálatot és onnan menjünk proximális irányba. A két oldalt mindig 

hasonlítsuk össze. Jegyezzük meg, ha kórosat észleltünk, illetve milyen eloszlásban jelent meg. 

A beteg együttműködését a fájdalominger (fogpiszkáló) és tapintásinger (pl. ujjbegyünkkel történő tapintás) 

random alkalmazásával is tesztelhetjük. 

Analgesia. Fájdalomérzés komplett hiánya. 

Hypalgesia. Csökkent fájdalomérzés. 

Hyperalgesia. Fokozott fájdalomérzés. 

7.2.24.6. 2.24.6. Hőérzés vizsgálata 

A hőérzést nem vizsgáljuk rutinszerűen. Bizonyos szerzők azonban a hőérzés vizsgálatát preferálják a 

fájdalomérzés vizsgálatával szemben, mert fájdalmatlan és ugyanazt az információt adja. 

Formálisan a hőérzést hideg és meleg vízzel töltött kémcsővel vizsgáljuk. Fontos, hogy a kémcsöveket szárítsuk 

meg a vizsgálat előtt. 

Tájékozódó hőérzés vizsgálatot a reflexkalapácsunkkal is végezhetünk. A kalapács fém részét a hideg, míg a 

gumi részét melegebb érzésként definiálhatjuk. 

A hőérzés vizsgálatot gerincvelő károsodás (nívó meghatározás és disszociált érzészavar gyanúja) esetén 

azonban kötelező elvégezni. 

Thermoanesthesia. Hiányzó hőérzékelési képesség. 

Thermohypesthesia. Csökkent hőérzékelési képesség. 

Thermohyperesthesia. Fokozott hőérzékelési képesség. 

7.2.24.7. 2.24.7. Graphesthesia vizsgálata 

Graphesthesia vizsgálata során a beteget megkérjük, hogy csukja be a szemét. Ujjunkkal a beteg bőrére 

számokat vagy pedig alakzatokat (pl. kör, négyzet) rajzolunk és megkérjük a beteget, hogy mondja meg, mit 

írtunk a bőrére. 

A graphesthesia egyaránt igényli az intakt hátsókötél funkciót és a megfelelő kortikális területek funkcióját. 

Tehát a csökkent graphesthesia egyaránt fakadhat a hátsókötél pályarendszer zavarából, illetve a parietális 

lebeny károsodásából. 

7.2.24.8. 2.24.8. Két pont diszkrimináció vizsgálata 
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Rutinszerűen nem vizsgáljuk. A beteget megkérjük, hogy csukja be a szemét. A beteg bőrét egyszerre két 

fogpiszkálóval, közel azonos nyomással érintjük meg, majd megkérjük, hogy egynek vagy kettőnek érzi–e. Az 

arcon és kézen 1-2 mm-es távolságot, a háton 1-2 cm-es távolságot kell két különböző stimulusnak érzékelnünk. 

A két pont diszkrimináció vizsgálat egyaránt igényli az intakt hátsókötél funkciót és a megfelelő kortikális 

területek működését. Tehát a csökkent két pont diszkrimináció egyaránt fakadhat a hátsókötél pályarendszer 

zavarából, illetve a parietális lebeny károsodásából. 

7.2.24.9. 2.24.9. Szimultán kettős inger vizsgálat 

Rutinszerűen nem vizsgáljuk. A beteget megkérjük, hogy csukja be a szemét. A beteg bőrét random testtájékon 

és random módon egy vagy pedig két fogpiszkálóval, közel azonos nyomással érintjük meg, A teszt abban 

különbözik a két pont diszkrimináció vizsgálatától, hogy a kettős ingert két különböző testtájékon alkalmazzuk 

egyszerre. Normális esetben a beteg jól el tudja különíteni, hogy egyszerre egy vagy két stimulust alkalmazunk. 

Intakt primer szenzoros rendszer esetén a hibás válaszok a nem domináns oldali parietális lebeny károsodásának 

lehetőségét vetik fel. 

7.2.25. 2.25. Centrális és perifériás károsodás elkülönítése 

A centrális és perifériás károsodás elkülönítése az alábbi jelek alapján általában nem nehéz. (4 táblázat) 

9.7. táblázat - 4. táblázat: Centrális és perifériás károsodás elkülönítése 
 

  Perifériás Centrális 

Izomerő Csökkent Csökkent 

Izomtónus Csökkent Fokozott (spaszticitás), azonban 

diaschisis alatt csökkent lehet 

Trófia Gyors atrófia Normális vagy inaktivitásos atrófia 

Mélyreflexek Renyhe vagy hiányzik Élénk vagy fokozott, de diaschisis 

alatt csökkent is lehet 

Érzészavar Ha van: gyöki, plexus, idegi, 

polyneuropathias eloszlást mutat, 

Szelektív  α-motoneuron-

károsodáskor, a neuromuscularis 

junctio vagy az izom betegségeiben 

nincs érzészavar. 

Klasszikusan hemi-, para- vagy 

tetrajellegű érzészavar, 

spinálisan: nívó vagy disszociált 

érzészavar 

Fontos kiemelni, hogy akut centrális károsodásnál (pl. stroke, spinális lézió) diaschisis jelenhet meg. Ilyenkor 

átmenetileg az izomtónus csökken vagy akár flaccid is lehet, a mélyreflexek csökkentek vagy akár teljesen 

hiányozhatnak is, illetve piramis jeleket sem észleljük annak ellenére, hogy képalkotókkal egyértelműen 

igazolható a centrális eredet. A diaschisis pár naptól pár hétig tarthat, majd ezt követően jelennek meg a 

klasszikus centrális károsodásra utaló tünetek (spaszticitás, fokozott mélyreflexek, piramis jelek). 

Gerincvelőkárosodások egy részénél (pl. kompressziós myelopathia esetén) a spasztcitás kifejezettebb lehet, 

mint a végtaggyengeség. Ezzel szemben agyi károsodások egy részénél a végtaggyengeség jóval kifejezettebb 

lehet, mint a spaszticitás mértéke. 

További nehézséget jelenthet, hogy bizonyos cerebelláris károsodások is perifériásnak tűnő paresist (hypotonia, 

renyhe reflexek) idézhetnek elő. Ilyenkor az egyéb cerebelláris tünetek jelenléte vagy az esetlegesen megjelenő 

piramis jelek utalhatnak a centrális eredetre. 

7.2.26. 2.26. Mozgászavarok fenomenológiai jellemzői 

Mozgászavaroknak azokat a kórképeket nevezzük, ahol a primer szenzoros és a primer motoros rendszer 

alapvetően jól működik, de a mozgáskivitelezés és a koordináció károsodik, illetve akaratlan mozgásmintázatok 

jelennek meg. Jelen fejezetben tüneteket vagy tünetegyütteseket mutatok be, nem pedig kórképeket (etiológiát). 

7.2.26.1. 2.26.1. Tremor 
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Tremor. A harántcsíkolt izomzat ritmusos, sinusoid jellegű, akaratlan mozgása. A leggyakoribb mozgászavar. 

7.2.26.1.1. 2.26.1.1. Klinikai leírás 

Érintett testrészek. Írjuk le mely végtagokon észlelhető tremor. 

Esszenciális tremorban típusosan mindkét felső végtagon posturalis-kinetikus tremor észlelhető, azonban 

emellett a fej (nyak) és a hangszál (vocalis) tremora is előfordulhat. Azonban az alsó végtagok és az ajak 

tremora nem típusos esszenciális tremorban. 

Parkinson-kórban féloldali hangsúlyú nyugalmi tremor észlelhető, azonban ajak és alsó végtag tremor is 

előfordulhat. Parkinson-kórban a fejtremor atípiaként értékelhető. 

Tremor intenzitása. Klinikailag az 1 cm-nél kisebb amplitúdójú remegést enyhe fokúnak, az 1-3 cm közöttit 

közepes, míg a 3 cm felettit nagy intenzitású tremornak tekintjük. 

Szimmetria. Esszenciális tremor inkább szimmetrikus, a Parkinsonos tremor aszimmetrikus. 

Frekvencia. Hozzávetőlegesen szabad szemmel is megállapítható. 

Ha <4 Hz, akkor lassú, ha >4 Hz, akkor gyors. 

Cerebelláris és a Holmes tremor igen lassú, kb. 2 Hz-es. 

Organikus eredet esetén a tremor frekvenciája többnyire állandó. 

Pszichogén tremornál ha az ellenoldali végtagnál eltérő frekvenciával alternáló mozgást végeztetünk, akkor a 

másik végtag „remegése” is átveheti ezt a frekvenciát. 

Megjelenési mód. 

Nyugalmi tremor. Teljesen nyugodt, nem innervált helyzetben jelentkező tremor. Parkinson-kórban 

jellegzetes. 

Poszturális tremor. A gravitáció ellenében megtartott helyzetben jelentkező tremor. Pl. stressz helyzetben 

(fokozott fiziológiás tremor) vagy hyperthyreosisban jelentkezik. Parkinson-kórban latenciával is 

megjelenhet poszturális tremor (re-emergent Parkinsonian tremor). 

Kinetikus tremor. Akaratlagos mozgás alatt jelentkező tremor. Pl. esszenciális tremorban jellegzetes. 

Intenciós tremor. Célirányos mozgásoknál az amplitúdó a cél elérése előtt a legnagyobb. Ujj-az-orrhoz 

manőverrel vizsgálható. Cerebelláris károsodásoknál gyakori, de évtizedek óta fennálló esszenciális 

tremorban is előfordulhat. 

Feladat specifikus tremor. pl. írás alatt vagy hangszerhasználat alatt jelentkező tremor és/vagy dystonia. A 

dystonia mellett gyakran észlelhető tremor, ezért a kórkép elnevezése kettős: feladat-specifikus tremor 

vagy feladat-specifikus dystonia (attól függően melyik tünet dominálja a képet). Egyéb cselekvéskor sem 

tremor, sem dystonia nem észlelhető. 

Állandóság. Parkinson-kórban a tremor intermittálóan és folyamatosan is jelentkezhet. A tremort a betegségről 

való beszélgetéssel, számolással provokálhatjuk. Pszichogén tremor kognitív feladatok végzése (pl. számolás) 

vagy figyelem eltereléskor megváltozhat vagy akár teljesen meg is szűnhet. 

7.2.26.1.2. 2.26.1.2. Gyakoribb kórképek 

Fiziológiás tremor (normális jelenség), fokozott fiziológiás tremor (pl. lámpaláz, hyperthyreosis), esszenciális 

tremor, gyógyszerek (L-thyroxin, betamimetikumok, pl. salbutamol, valproátsav, kolinészteráz-gátló 

gyógyszerek, lítium), dystonias tremor, neuropathias tremor, cerebelláris tremor, pszichogén tremor. 

7.2.26.2. 2.26.2. Parkinsonismus 

A magyar orvosi nomenklatúrában tradicionálisan a parkinsonismus alatt a másodlagos parkinsonismusokat, 

mint kórképeket (etiológiai kórokokat) értik. Azonban a nemzetközi irodalomban, a parkinsonismus egy 
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tünetegyüttest takar, mely önmagában nem utal etiológiára. Azaz, ha azt mondjuk, hogy a betegnél 

parkinsonismust találtunk fizikális vizsgálattal, akkor egy speciális tünetegyüttes jelenlétére gondolunk. 

Parkinsonismus vagy más néven akinetikus-rigid szindróma. Akinesia/bradykinesia és rigor kombinációja, 

melyhez nyugalmi tremor és más okkal nem magyarázható posturalis instabilitás is társulhat. (Mark Edwards, 

Niall P. Quinn, Kailash Bhatia: Parkinson's Disease and Other Movement Disorders, Oxford University Press, 

2008, p2). 

Bradykinesia nem egyszerűen meglassult mozgást jelent. Definíció szerint a gyors alternáló mozgások (pl. 

ujjösszeérintés) során észlelhető progresszív meglassultság és amplitúdócsökkenés kombinációja. Az 

amplitúdócsökkenés megfigyelése nagyon fontos. Parkinsonismusban nemcsak a mozgáskivitelezés sebessége 

lassú, hanem a feladat folyamatos kivitelezése során elakadások és/vagy amplitúdó-csökkenés is jelentkezik. 

Ezzel szemben, ha egy depressziós vagy hypothyreotikus beteget vizsgálunk, akkor náluk a mozgás sebessége 

lassú lehet, de nem társul amplitúdó csökkenéssel, azaz neurológiai értelemben ez nem tekinthető 

bradykinesiának. 

Rigor. Olyan izomtónus növekedés, mely egyszerre észlelhető az agonista és antagonista izmokban. A rigor 

mértékét a nagyobb ízületek lassú, passzív mozgatása alapján ítéljük meg. Először provokációs manőverek 

alkalmazása nélkül értékeljük a rigort. A nyakat és a végtagokat külön-külön vizsgáljuk. A felső végtag 

megítéléséhez egyszerre vizsgáljuk a könyök és a csukló ízületeket. Az alsó végtag megítélésekor egyszerre 

vizsgáljuk a csípő és a térd ízületeket. Ha ilyen módon rigor nem észlelhető, akkor provokációs teszteket is 

használunk (pl. Froment manőver), amikor is ujjösszeérintést, ökölbeszorítást és nyitást, vagy esetleg 

sarokérintést végeztetünk egy nem vizsgált végtagon. 

Hezitáció. A mozgásindítás nehezített, pl. a felállás vagy az elindulás során. 

Lefagyás. A járás során hirtelen leállás jelentkezik. Fordulásnál vagy szűk helyen (pl. ajtón) 

keresztülhaladáskor gyakrabban alakul ki. 

Festináció. Lefagyást követően hirtelen, akaratlan begyorsulás jelentkezhet, ami azért veszélyes, mert eleséshez 

vezethet. 

En bloc turning. A megfordulás 10-20 fokos lépésekben történik. 

7.2.26.2.1. 2.26.2.1. Parkinsonismusban alkalmazott leggyakoribb vizsgálati módszerek 

Tremor vizsgálata. Számlálás vagy a betegségről való beszélgetés vagy járás alatt a tremor amplitúdója 

rendszerint megnő (akcelerálódik), így könnyebben észrevehető. 

Rigiditás vizsgálata: nyakizomzaton és mind a négy végtagon külön-külön. 

Gyors alternáló mozgások vizsgálata. Ujjak összeérintése (mutató- és hüvelykujj folyamatos össze- és 

szétnyitása), az ujjak folyamatos ökölbeszorítása és szétnyitása, a kéz folyamatos pronációja és szupinációja, 

illetve a láb folyamatos felemelése és a padlóhoz ütése. Hangsúlyozzuk ki a beteg számára, hogy a lehető 

legnagyobb amplitúdóval és a lehető leggyorsabban végezze a feladatot. A gyorsaságot, az amplitúdó 

csökkenést, illetve az esetleges indítási nehezítettséget és lefagyást értékeljük. Érdemes bemutatni a feladatot 

a vizsgálat előtt. 

Testtartás vizsgálata. Gyakran görnyedt, előrehajoló. Kérjük meg a beteg, hogy egyenesedjen ki. 

Normális. Normális testtartás 

Enyhe esetben. Görnyedt testtartás, de a beteg utasításra teljes mértékben ki tud egyenesedni. 

Súlyos esetben. A beteg már akaratlagosan sem képes kiegyenesedni. 

Camptocormia. Jelentős fokban előre hajló gerinctartás, mely fekvés alatt javulhat. 

Járás vizsgálata. Keskeny alapú, rövid lépéshossz, megfordulás során elakadások, a kar együttmozgása 

(synkinesis) elmarad. 

Poszturális instabilitás. A beteg nyitott szemmel, kényelmesen szétterpesztett lábakkal áll, majd előzetes 

felkészítéssel a vállainál hátra rántjuk. 
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Normálisan 1-2 lépésből visszanyeri a testtartását. 

Abnormális, ha ennél több lépésből áll meg vagy segítséget igényel a megálláshoz. 

7.2.26.2.2. 2.26.2.2. Gyakoribb kórképek 

Parkinsonismus hátterében Parkinson-kór, Parkinson Plusz Szindrómák (pl. multiszisztémás atrófia, progresszív 

szupranukleáris bénulás, Lewy-testes demencia, corticobasalis szindróma), illetve másodlagos betegségek (pl. 

hydrocephalus, fejsérülés, korábbi encephalitis, Wilson-kór, frontális tumor) állhatnak. Parkinsonismus klinikai 

leírása és differenciál-diagnosztikája a „Funkcionális idegsebészeti beavatkozások a mozgászavarokban” c. 

fejezetben található. 

7.2.26.3. 2.26.3. Tic 

Tic. Rövid, sztereotíp, akaratlan mozgás. Akaratlagosan valamennyire a beteg el tudja nyomni, de ez a belső 

feszültséget növelheti. Stressz vagy pedig az egyedül maradás fokozhatja. 

7.2.26.3.1. 2.26.3.1. Klinikai jellemzés 

Szimpla motoros tic: egy-egy izomcsoport mozgása (pl. arcgrimasz, szipogás) 

Komplex motoros tic: összetett mozgásformák 

Szimpla vokális tic: egy-egy hang, szótöredék vagy hümmögés, köhögés 

Komplex vokális tic: összetett szavak, mondatok. Coprolalia (csúnya szavak kimondása) 

7.2.26.3.2. 2.26.3.2. Gyakoribb kórképek 

Gyógyszerek (neuroleptikumok), Guilles de la Tourette szindróma, Asperger betegség, fejsérülés, 

neuroacanthocytosis. 

7.2.26.4. 2.26.4. Myoclonus 

Myoclonus. Rövid, akaratlan, rángásszerű mozgás. 

7.2.26.4.1. 2.26.4.1. Klinikai leírás 

Patofiziológia 

Pozitív myoclonus: rövid izomkontrakció okozza. 

Negatív myoclonus: Az izomtónus hirtelen lecsökkenése okozza, asterixisnek is hívják. 

Érintett testrészek: fokális, multifokális, szegmentális, generalizált 

Megjelenés: Lehet folyamatos, cselekvések során megjelenő (ilyenkor nyugalomban nincs), illetve reflexes (pl. 

hanginger, tapintás által kiváltott) 

Generátor: 

cortex: általában mozgás vagy stimulus provokálja, EEG pozitív lehet, a disztális izmok jobban érintettek. 

agytörzs: Kétoldali, szinkron mozgásmintázat, gyakran a könyök behajlik, a karok a törzshöz addukálódnak, a 

törzs és a fej flexióba kerül. Az orr, az ajkak tapintása vagy erős hanginger provokálhatja. 

gerincvelő: Lehet ritmusos, kétoldali, alvás alatt is megjelenő vagy propriospinális (lefekvéskor kifejezettebb, 

általában stimulus szenzitív és a törzsizmokat érinti). 

7.2.26.4.2. 2.26.4.2. Gyakoribb kórképek 

Fiziológiás, pl. a csuklás 

Epilepszia: juvenilis myoclonus epilepszia 
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Metabolikus encephalopathia (máj és veseelégtelenség) 

Fertőzések: HIV, prion 

Hypoxiás agykárosodás 

Gyógyszerek (triciklikus antidepresszánsok, levodopa) 

Neurodegeneratív betegségek (Alzheimer-kór, multiszisztémás atrófia, corticobasalis szindróma) 

Neurogenetikai betegségek: tárolási betegségek, mitokondriális betegségek, myoclonus dystonia 

Fokális agyi vagy gerincvelői károsodások (stroke, demyelinisatio, trauma, tumor) 

Paraneoplázia 

7.2.26.5. 2.26.5. Dystonia 

Dystonia. Tartós akaratlan izom összehúzódás, ami csavaró, visszatérő mintázatot mutató mozgásokat vagy 

abnormális testtartást okoz. 

7.2.26.5.1. 2.26.5.1. Klinikai leírás 

Életkor. A tünettan kezdete alapján fiatalkori < 20 év és időskori > 20 év 

Etiológia: 

Primer dystonia. Nincs más megbetegedés a háttérben, pl. DYT-1 és DYT-6 génhiba által okozott dystonia. 

Dystonia Plusz Szindróma Dystonia mellett egyéb mozgászavarra jellegzetes jelenség (pl. parkinsonismus 

vagy myoclonus) észlelhető. Ilyen lehet a dopa-reszponzív dystonia, myoclonus dystonia, vagy a DYT3-

„Lubag”. 

Szekunder dystonia (pl. Wilson-kór, stroke, hypoxia, gyógyszerek által kiváltott dystonia). 

Érintett testrészek: fokális, multifokális, szegmentális, hemidystonia, generalizált 

Megjelenési mód: mobilis (fázisos) vagy tónusos 

A disztóniák okai, kivizsgálása és kezelése részletesebben a „Funkcionális idegsebészeti beavatkozások a 

mozgászavarokban” c. tankönyvfejezetben található. 

7.2.26.6. 2.26.6. Chorea és ballismus 

Chorea egy folyamatos, irreguláris, akaratlan, tánchoz hasonló túlmozgás. 

Ballismus egy nagy csapkodó, szintén irreguláris és akaratlan túlmozgás. 

Újabban a chorea és a ballismus jelenségét közösen choreoballisticus mozgásoknak is említik. A chorea inkább 

a végtagok disztális izomzatát érinti (ezért táncszerű a karaktere), míg a ballismus a proximális izomcsoportot 

(ezért csapkodó jellegű). A choreiform túlmozgások leggyakoribb oka a Parkinson-kórban megjelenő 

gyógyszer-kiváltott túlmozgások. 

7.2.26.6.1. 2.26.6.1. Gyakoribb kórképek 

Gyógyszer-okozta (pl. Parkinson-kórban dopaminerg kezelés, amphetamin, kokain) 

Metabolikus (hyperglycaemia, hypocalcaemia, hyperthyreosis) 

Autoimmun (SLE, antifoszfolipid szindróma, terhesség) 

Fertőzés (Sydenham-chorea: streptococcus fertőzés, HIV) 
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Cerebrovascularis (pl. szubtalamikus mag károsodása gyakran hemichorea vagy hemiballismus formájában 

jelenik meg) 

Örökletes (Huntington-kór, benignus örökletes chorea, neuroacanthocytois, Wilson-kór, spinocerebellaris 

ataxiák egy része, Leigh-betegség) 

7.2.26.7. 2.26.7. Athetosis 

Athetosis egy lassú, akaratlan, csavaró vagy kígyózó mozgás, ami leggyakrabban a kézfejet és a lábfejet érinti. 

Az athetosis egyik leggyakoribb oka a születéskori hipoxiás agykárosodás vagy újraélesztés. Felnőttkorban 

kialakuló athetosist bizonyos talamuszmagok károsodása (pl. stroke, szénmonoxid mérgezés) okozhat. 

Súlyos szenzoros (pl. polyneuropathias) károsodás mellett kinyújtott kartartásban a kézujjak akaratlan lassú 

hyperkinesise észlehető (pseudoathetosis). 

7.2.26.8. 2.26.8. Ataxia 

Az ataxia az akaratlagos mozgáskoordináció zavarát jelenti. Alapvetően két fő típus különböztethető meg: 

szenzoros ataxia (a proprioceptív információ eljuttatásának zavara) és cerebelláris ataxia (mozgáskoordinációért 

felelős struktúrák zavara). 

A cerebelláris és szenzoros ataxia klinikai elkülönítését az 5. táblázat összegezi. 

9.8. táblázat - 5. táblázat: A cerebelláris és szenzoros ataxia elkülönítése 
 

Tünet Cerebelláris ataxia Szenzoros ataxia 

Hypotonia + - 

Asynergia + - 

Dysmetria + - 

Nystagmus + - 

Tremor (intenciós) + - 

Pozitív Romberg-jel + + 

Ízületi helyzetérzés zavara - + 

Vibrációérzés zavara - + 

Renyhe vagy kiválthatatlan 

mélyreflexek 
- (+) + 

Szembecsukás vagy sötét környezet 

az ataxiát rontja 
- + 

Főbb kórokok 
Toxikus (alkohol) 

Gyógyszer (lítium, fenitoin) 

Stroke (cerebelláris lokalizációjú) 

Demyelinisatio 

Cerebelláris metasztázis 

Paraneoplázia 

Fertőzés (kanyaró) 

Prion 

Neurodegeneratív (multiszisztémás 

atrófia, spinocerebellaris ataxiák, 

Súlyos polineuropátia 

CIDP 

Paraproteinhez társuló neuropátia 

Paraneoplázia 

Hátsókötél pályák érintettsége 

Tabes dorsalis (szifilisz) 

Funicularis myelosis (B12 

vitaminhiány) 

Cervicalis myelopathia pl. canalis 

spinalis stenosis miatt 
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Tünet Cerebelláris ataxia Szenzoros ataxia 

Friedreich-ataxia) 

Vitamin-hiány (B1, E) 

Coeliakia 

HIV (myelopathia) 

A cerebelláris ataxiához társuló egyéb tünetek részletesen a „Cerebelláris tünetek” fejezetben kerülnek leírásra. 

7.2.27. 2.27. Cerebelláris tünetek 

7.2.27.1. 2.27.1. Szemmozgások vizsgálata 

7.2.27.1.1. 2.27.1.1. Fixáció 

Előre tekintéskor square wave jerk mozgás (hirtelen rövid ideig tartó laterális szemmozgás, amit gyors 

korrekció követ) jelenhet meg. 

7.2.27.1.2. 2.27.1.2. Vezetett szemmozgások 

Vezetett szemmozgásoknál gyakran elakadás, illetve spontán nystagmus látható. 

7.2.27.1.3. 2.27.1.3. Saccade vizsgálata 

Overshoot vagy undershoot saccade jelenhet meg. 

7.2.27.2. 2.27.2. Vestibularis tünetek 

Típusosan diszharmonikus (centrális) vestibularis tünetegyüttes észlelhető, mely „A szédülés és a 

vestibularis rendszer vizsgálata” című fejezetben került bemutatásra. 

7.2.27.2.1. 2.27.2.1. Spontán nystagmus 

Gyors komponens a károsodás oldalára mutat (ipsilateralis) centralis lézióban. 

Fixáció nem befolyásolja a nystagmus nagyságát. 

7.2.27.2.2. 2.27.2.2. Bárány-teszt 

Félremutatás a károsodás oldalára 

7.2.27.2.3. 2.27.2.3. Romberg-teszt, nehezített Romberg-teszt 

Félredőlés a károsodás oldalára. Szemkinyitás során a dőlés és törzsataxia érdemben nem javul. 

7.2.27.2.4. 2.27.2.4. Vakjárás 

A járás iránya eltér a károsodás oldalára. 

7.2.27.2.5. 2.27.2.5. Tandemjárás (Heel-to-toe test) 

Megkérjük a beteget, hogy egyenesen menjen úgy, hogy a sarkát a lábujjai elé tegye. Kóros esetben féloldali 

eldőlés. A vizsgálat során álljunk készen arra, hogy szükség esetén a beteget elkapjuk. 

7.2.27.3. 2.27.3. Beszéd vizsgálata 

Skandáló jellegű. Agytörzsi károsodás mellett dysarthria is észlelhető. 

7.2.27.4. 2.27.4. Proprioceptív tünetek 

Izomtónus: hypotonia az ipsilateralis oldalon 

Látens paresis próba: a kinyújtott felső végtag pronál és süllyed az ipsilateralis oldalon 
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Izomerő: Kis mértékben csökkenhet az izomerő (hemiparesis) az ipsilateralis oldalon. Gyakaran csak gyorsabb 

fáradás észlelhető, ezért a latens paresis próbánál süllyesztés és pronálás észlelhető. 

Mélyreflexek: renyhék az ipsilateralis oldalon 

7.2.27.5. 2.27.5. Ataxia vizsgálata 

7.2.27.5.1. 2.27.5.1. Ujj-az-orrhoz manőver (Ujj-orrhegy próba, finger-to-nose test) 

Egyszerre csak egy oldalt vizsgáljunk. A beteg üljön velünk szembe. Maradjunk a beteg előtt, a mutatóujjunkat 

kb. egy karnyújtásra helyezzük el a beteg előtt. Kérjük meg a beteget, hogy az egyik mutatóujjával érintse 

meg a mutatóujjunkat, majd a saját orrát. Többször, különböző sebességgel ismételtessük meg. 

Lassú sebességnél az akciós és az intenciós tremor könnyebben felismerhető. 

Gyorsabb kivitelezés esetén az ataxia válik könnyebben felismerhetővé. 

Miközben a beteg folyamatosan végzi a manővert, az ujjunkat gyorsan más-más helyre helyezhetjük. Enyhe 

ataxia sokkal könnyebben észre vehető ilyenkor, amikor a betegnek folyamatosan újabb és újabb célpontot 

kell megérintenie. 

Normálisan: megfelelő gyorsasággal és pontossággal. 

Kóros esetben akciós tremor, intenciós tremor, dysmetria (félremutatás) vagy ataxia észlelhető. 

Funkcionális (pszichogén) esetben, ha a beteg félremutat, gyakran nem korrigál vagy verbálisan sem jelzi, 

hogy rosszul végezte el a feladatot. 

7.2.27.5.2. 2.27.5.2. Gyors alternáló mozgások végzése 

A felső végtagon az ujjak folyamatos kinyújtása-ökölbecsukása, vagy az alkar folyamatos pronatioja-supinatioja 

vagy a mutató és a hüvelykujj folyamatos összeérintése és szétnyitása során vizsgálható. Az alsó végtagokon 

a láb ritmusos és folyamatos emelése vagy a lábujjakkal való dobolás vizsgálható. Mutassuk be a betegnek a 

feladatot, majd kérjük meg, hogy olyan gyorsan és nagy amplitúdóval végezze a manővert, amennyire csak 

tudja. 

Normális: Gyors, megfelelő szinkron a két oldal között (eudochokinesis). 

Parkinsonismus: lassú, amplitúdó lecsökken, illetve hesitatio és lefagyás jelentkezhet. 

Cerebelláris: irreguláris, koordinálatlan, gyors alternáló mozgások (dysdiadochokinesis). 

7.2.27.5.3. 2.27.5.3. Rebound-teszt 

A szükséges izomerő felmérése és a gyors adaptív változás elvégzése károsodik. Megkérjük a beteget, hogy az 

egyik karját könyökben hajlítsa be és álljon ellen annak, hogy mi ki próbáljuk egyenesíteni. Kérjük meg a 

beteget, hogy fordítsa a fejét ellenoldalra (hogy megvédjük egy esetleges arcon csapástól). Másik kezünket 

tegyük a beteg vállára, majd hirtelen engedjük el a beteg karját. 

Normális: a beteg karja az eredeti pózban marad (jó izomerő adaptációra utal). 

Kóros: A beteg megcsapja magát, akár többször is nagy mozgást végezhet. 

7.2.27.5.4. 2.27.5.4. Térd-sarok próba (Heel-to-knee-to-shin test). 

A beteg a hátán fekszik. Megkérjük, hogy az egyik lábát emelje a magasba, majd a sarkát tegye a másik térdére. 

Ezt követően a sarkát a lábszárcsonton húzza végig a bokájáig. Végeztessük el az ellenoldalon is. Kóros 

esetben dysmetria, ataxia észlelhető. 

7.2.27.5.5. 2.27.5.5. Járás vizsgálata. 

Széles alapú, imbolygó, ataxiás. Szembecsukás az ataxia mértékét nem fokozza. 
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Spontán járás vizsgálata mellett a tandem-járást és a vakjárást is vizsgáljuk. 

7.2.27.6. 2.27.6. Cerebelláris funkciók vizsgálatának értékelése 

Végtagi ataxia inkább a cerebellaris féltekék károsodásakor jelentkezik, ezzel szemben a törzsataxiát inkább a 

középvonali struktúrák (vermis) károsodása okozhat. 

Súlyos szenzoros károsodás úgynevezett szenzoros ataxiát okozhat. Szenzoros ataxiában a szembecsukás rontja 

a tüneteket, illetve pseudoathetosis is megjelenhet (kinyújtott karok esetében abnormális hyperkinesisek) 

Féloldali hemiparesis esetén a gyors alternáló mozgások kivitelezése is károsodik: Lassú, de nem irreguláris. Ez 

nem tekintendő cerebelláris tünettannak. 

Középvonali károsodás esetén a végtagi ataxiát vizsgáló manőverek normálisak lehetnek. 

Parkinsonismusban a gyors alternáló mozgások kivitelezése szintén károsodott: lassú, elakadások, indítási 

nehezítettség és amplitúdó redukció észlelhető. 

Charcot féle triász (intentios tremor, skandáló beszéd, nystagmus), mely sclerosis multiplexben fordulhat elő. 

7.2.28. 2.28. Járászavarok vizsgálata 

A járásvizsgálat alatt az egyik legösszetettebb idegrendszeri funkciót értékeljük. Bizonyos járászavarok 

megjelenése például nemcsak a motoros, a szenzoros, a vizuális és a vestibularis rendszer károsodására 

utalhatnak, hanem például előrevetítheti a beteg kognitív hanyatlását is. 

7.2.28.1. 2.28.1. Járás vizsgálata 

Figyeljük meg, hogy a beteg hogyan jön be a vizsgálóba. Használ–e segédeszközöket? Segítségre szorul? 

Miután a beteg leült, kérjük meg, hogy húzza le a cipőjét és a zokniját, illetve a nadrágját lehetőleg a térdig 

húzza fel. 

Kérjük meg, hogy álljon fel! Figyeljük meg, hogy kapaszkodnia kell–e a felálláshoz. 

Kérjük meg a beteget, hogy legalább 5 métert menjen. Amennyire ez biztonsággal megtehető, segédeszközök 

nélkül menjen. Ha segítségre szorul, kérjük meg a beteget, hogy kapaszkodjon belénk. Így érezhetjük, hogy 

mekkora segítséget igényel, és milyen mértékben támaszkodik ránk a beteg. 

Nézzük meg az elindulást (mozgásindítási hezitáció). 

Figyeljük meg a járás sebességét és a két láb közötti távolságot (szűk vagy széles alapú). 

Kérjük meg a beteget, hogy forduljon meg. Figyeljük meg, hogy egy lépésben képes–e megfordulni, vagy pedig 

több lépés szükséges ehhez. Észlelhető-e lefagyás (hirtelen leállás) a megfordulás alatt? 

Figyeljük meg a testtartást (előre dőlő–e), illetve a kezek együttmozgását (synkinesis). 

Figyeljük meg a lábmozgásokat, a térdhajlítást, a lábfejmozgásokat. 

Kérjük meg a beteget, hogy csukja be a szemét. Álljunk a beteg háta mögé készen arra, hogy elkapjuk, ha 

esetleg elesne. Kérjük, hogy induljon el előre. Nézzük meg a járás mintázatot, gyorsaságot illetve, hogy 

valamely irányba kitér–e a beteg. 

Ha a beteg segédeszközt használt, nézzük meg, hogy használatukkal a járás javul–e. Ha a beteg nem használ 

segédeszközt és a járása nem normális, akkor vizsgáljuk meg, emberi segítséggel (belekapaszkodva) javul–e a 

járása. 

A főbb járászavarokat a 6. táblázat ismerteti. 

9.9. táblázat - 6. táblázat: Főbb járászavarok jellemzői 
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Járás típusa Jellemző Kísérő tünet, panasz Teszt 

Antalgiás Bicegő, a fájdalmas 

végtagon csökkent állási 

fázis 

Fájdalom   

Szteppelő lábfej lóg, térdet magasra 

emeli 
n. peroneus károsodás 

vagy polyneuropathia 
sarokállás nem megy 

Trendelenburg 

(waddling gait) 
a csípő esését kacsázó 

mozgással kompenzálja 
m. gluteus medius 

károsodása, myopathia 
egy lábon álláskor a csípőt 

nem tudja vízszintesen 

tartani 

Spasztikus térdet nem hajlítja, 

circumductio, felső végtag 

flexióban 

korábbi centrális paresis, 

felső motoneuron tünettan, 

spaszticitás 

  

Ollózó (Scissoring) Lábakat egymás elé 

keresztezve jár 
Kétoldali felső 

motoneuron károsodás (pl. 

cerebral palsy) 

  

Vestibularis Vakjáráskor iránya deviál nystagmus kíséri   

Sensoros ataxiás imbolygó, széles alapú szenzoros tünettan Szembecsukás fokozza 

Cerebelláris ataxiás imbolygó, széles alapú cerebelláris tünettan Szembecsukás nem 

fokozza 

Hypokinetikus keskeny alapú, lassú, 

freezing, hesitatio, 

synkinesisek elmaradása 

Parkinsonismus külső ingerek segítik, 

kettős feladat alatt romlik 

Dyskinetikus hyperkinetikus 

mozgászavar 
dystonia, chorea stb. 

tünetei 
  

Apraxiás (higher level 

gait disorder) 
inadekvát synergia, 

szélesebb alapú, hesitatio 
Frontális tünettan, 

demencia 
ágyban a gyors alternáló 

mozgások (pl. biciklizés) 

jobban megy 

Pszichogén Bizarr megjelenésű   Figyelemelterelés vagy 

dual-task alatt megváltozik 

a karaktere 

7.2.29. 2.29. Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata 

7.2.29.1. 2.29.1. Apraxia 

Apraxiáról akkor beszélhetünk, ha a beteg éber, az utasítást megérti és a primer motoros rendszer ép. Apraxia a 

motoros cselekvések megtervezési és kivitelezési zavara, mely magasabb rendű kortikális funkciózavart jelent. 

7.2.29.1.1. 2.29.1.1. Ideatoros apraxia 

Domináns oldali parietális lebenykárosodás. A beteg nem tudja a cselekvést eltervezni, pl. hogyan kell egy 

bezárt ajtót kinyitni. 

7.2.29.1.2. 2.29.1.2. Ideomotoros apraxia 

Domináns oldali parietális lebenykárosodás. A beteg el tudja a cselekvést tervezni, de kivitelezni már nem tudja. 

Pl. nem tud pohárba vizet önteni. 

7.2.29.1.3. 2.29.1.3. Konstrukciós apraxia 

A beteg a 3 dimenziós rendszerben nem tud tájékozódni és cselekedni, de két dimenzióban viszont igen. Nem 

domináns oldali károsodásra jellegzetes. Pl. a kifordított ruhát nem tudja kezelni vagy nem tudja a 3D-s testeket 

lemásolni, vagy nem tud építőkockákból egy megadott alakzatot építeni. 

7.2.29.1.4. 2.29.1.4. Járási apraxia 
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Frontális lebeny funkció. A járás kivitelezése zavart szenved, azonban a beteg az ágyban jobban tud mozogni 

(pl. biciklizni). Járás szélesebb alapú, elindulási nehezítettség, nem tudja a lépéseket önállóan jól kivitelezni. 

Enyhe esetben kis segítséggel már el tudja végezni, azonban súlyosabb esetben már így sem megy. 

7.2.29.2. 2.29.2. Aphasia 

Aphasiáról akkor beszélhetünk, ha a beteg éber, a primer halló rendszer ép (pl. zajokra odafigyel), a 

beszédképzésért felelős izmok beidegzése rendben van, illetve korábban képes volt beszédre. Aphasia a beszéd 

megértésének, illetve kivitelezésének zavara. Magasabb rendű kortikális területek működési zavara. 

Figyeljük meg: 

Spontán beszédet (folyamatos vagy nem folyamatos) 

Az utasítás megértését 

Ismétlési képességeket 

7.2.29.2.1. 2.29.2.1. Broca (motoros) aphasia 

A beteg spontán nem vagy alig beszél. Az utasításokat megérti, követi azokat (pl. emelje fel a kezét, dugja ki a 

nyelvét). A mondatok ismétlésére azonban képtelen vagy csak korlátozottan képes. 

Domináns oldali frontális lebenyben található beszéd motoros funkciójáért felelős Broca mező károsodása 

okozza. 

El kell különíteni a következőktől 

Dysarthria. A beszéd létrejöttéért felelős izmok vagy beidegzésük zavara. 

Aphonia. Hangadási képtelenség. 

7.2.29.2.2. 2.29.2.2. Wernicke (szenzoros) aphasia 

A beteg spontán beszél, azonban gyakran hibásan. Az utasításokat nem érti meg és nem is képes a mondatok 

elismétlésére. 

Domináns oldali temporális lebeny beszédértési központjának károsodása okozza. 

7.2.29.2.3. 2.29.2.3. Globális vagy totális aphasia 

A beteg képtelen spontán beszédre, mondat ismétlésre, illetve az utasításokat sem érti meg. Domináns oldali 

kiterjedt kortikális (frontális és temporális) vagy pedig ezeket összekötő struktúrák károsodása okozza. 

7.2.29.3. 2.29.3. Agnosia 

Agnosia. Annak ellenére, hogy a primer szenzoros, halló, vagy látó rendszer ép, a beteg nem képes az ingerek 

felismerésére. Magasabb rendű kortikális területek működési zavara. 

7.2.29.3.1. 2.29.3.1. Astereognosia (taktilis agnosia) 

A beteg nem képes tapintás alapján felismerni a tárgyakat. 

7.2.29.3.2. 2.29.3.2. Autotopagnosia 

A beteg nem képes a saját testén tájékozódni. 

7.2.29.3.3. 2.29.3.3. Prosopagnosia 

A beteg képtelen az arcokat felismerni, gyakran a sajátját sem. 

7.2.29.3.4. 2.29.3.4. Vizuális agnosia 

Nem képes a látott tárgyakat felismerni. Domináns occipitalis és/vagy temporális lebeny károsodására utal. 
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7.2.29.4. 2.29.4. Anosognosia, neglect 

Szubdomináns oldali károsodás okozza. 

A tisztán szenzoros neglect esetében a beteg a bal oldali vizuális, akusztikus és taktilis ingereket ignorálja. A 

beteg külön-külön vizsgálva, mind a jobb és a bal oldali ingereket felismeri, azonban a két oldal együtt 

vizsgálatakor a bal oldalit hanyagolja. 

Hemispatialis neglect. A beteg az óra bal felét negligálja. 

7.2.29.5. 2.29.5. Egyéb gnosztikus zavarok 

7.2.29.5.1. 2.29.5.1. Agraphia 

Korábban írni tudó ember nem képes írni, annak ellenére, hogy a domináns kéz beidegzése rendben. 

7.2.29.5.2. 2.29.5.2. Alexia 

Korábban olvasni tudó ember nem képes az írott szöveg megértésére, annak ellenére, hogy a primer látó 

rendszer rendben. 

7.2.29.5.3. 2.29.5.3. Amusia 

Korábban zenélni tudó ember nem képes zenélni vagy a zenét felismerni. 

7.2.29.5.4. 2.29.5.4. Acalculia 

Korábban számolni tudó beteg nem képes a számolásra. 

7.2.29.5.5. 2.29.5.5. Gerstmann szindróma 

A domináns (bal oldali) gyrus angularis károsodás által kiváltott jobb-bal tévesztés, ujj agnosia, agraphia és 

acalculia. 

7.2.30. 2.30. Comatosus beteg vizsgálata 

Tudatzavart fontos tipizálni: 

arousal („ébrenlét”, felszálló retikuláris aktiváló rendszer) 

awareness (corticalis funkció) 

7.2.30.1. 2.30.1. A tudat éberségének zavarai 

Szinonímák: hypnoid tudatzavarok, alert, arousal, wakefulness 

Formatio reticularis működése szükséges a tudat éberségének fenntartásához. 

7.2.30.1.1. 2.30.1.1. Torpiditás, kábultság 

Az éberség legenyhébb szintű zavara. A beteg teljesen éber, de meglassult, figyelme nehezen tartható. 

7.2.30.1.2. 2.30.1.2. Somnolentia 

Felületes alváshoz hasonló állapot. A beteg könnyedén ébreszthető verbális vagy egyéb szenzoros ingerekkel. 

Akár teljesen adekvátan is viselkedhet. 

7.2.30.1.3. 2.30.1.3. Sopor 

A beteg csak erősebb ingerekkel ébreszthető, ritkán válik teljesen adekvát viselkedésűvé. Fájdalominegerre 

elhárító mozgással válaszolhat, hozzátartozóját felismerheti. 

7.2.30.1.4. 2.30.1.4. Coma 
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A beteg egyáltalán nem ébreszthető. Felszínesebb coma esetében a felületes reflexek (pl. cornea-reflex) 

kiválthatók, mélyebb coma esetén ezek már nem válthatók ki, illetve a légzés is elégtelenné válik. 

7.2.30.1.5. 2.30.1.5. Agyhalál 

Agyhalál egy olyan speciális állapot, melyben az agy irreverzibilisen károsodott. Az agyhalál megállapítását 

törvényi rendelkezések szabályozzák. 

Az agyhalál megállapítása három lépésben megy végbe. 

Az első lépés annak rögzítése, hogy nem állnak-e fenn olyan tényezők (például mérgezés, gyógyszerhatás, 

neuromuscularis blokád, sokkos állapot, metabolikus vagy endokrin eredetű coma, rectalisan mért 35 °C alatti 

hypothermia, bizonyos gyulladásos idegrendszeri megbetegedések), melyek az agyhalál megbízható 

diagnosztizálását kizárják. 

A felsorolt – az agyhalál megállapítását kizáró – tényezők hiánya esetén a második lépés az agyműködés 

hiányának bizonyítása. Az ezt bizonyító tünetek: 

Mély eszméletlenség. 

A spontán légzés hiánya és a légzőközpont bénulásának apnoe teszttel való igazolhatósága. 

Az alábbi agytörzsi reflexek mindkét oldali hiánya: 

pupillareflex 

corneareflex 

trigeminofacialis fájdalmi reakció 

vestibuloocularis reflex (kalorikus ingerléssel) 

köhögési reflex 

Az agyhalál megállapításának harmadik lépése a hiányzó agyfunkciók irreverzibilitásának a bizonyítása. Ez 

megfigyeléssel vagy műszeres vizsgálatokkal lehetséges. 

7.2.30.2. 2.30.2. A tudat integratív zavarai 

Szinonima: awareness. 

7.2.30.2.1. 2.30.2.1. Konfúzió (zavartság) 

Részleges vagy teljes térbeli-, időbeli- és allopsyches tájékozatlanság. A környezet ingereire korlátozottan 

reagálhat, illetve pszichomotoros nyugtalansággal járhat együtt. 

7.2.30.2.2. 2.30.2.2. Delirium 

Térbeli és időbeli tájékozatlansággal, nagyfokú nyugtalansággal, illetve kifejezett vegetatív tünetekkel járó 

állapot, mely adekvát kezelés nélkül életveszélyes is lehet. Gyakran kísérik hallucinációk. A delirium általában 

gyorsan (órák vagy napok) alatt alakul ki. Deliriumot gyakran a konfúzió legsúlyosabb fokának tartják. 

Gyakran alkohol, nyugtató, vagy kábítószer intoxikáció vagy pedig elvonás válthatja ki, de demenciához is 

társulhat. 

7.2.30.2.3. 2.30.2.3. Tenebrositas 

Ködös vagy homályállapotnak is nevezik. Általában epilepsziás rohamot követően alakul ki, de tranziens 

globalis amnéziában is megjelenhet. 

7.2.30.2.4. 2.30.2.4. Perzisztáló vegetatív állapot 
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A betegnek ébrenlét-alvás ciklusa többé-kevésbé megtartott, reflexmozgásokat végez, azonban tudatos 

tevékenységek elvégzésére képtelen. Gyakran comatosus betegek „javulása” esetén alakul ki. A beteg légzése 

reflexesen biztosított, néha akaratlagos tekintésnek vélik a valójában reflexes szemmozgásokat. Azonban sem 

verbális, sem non-verbális tudatos komunikációra képtelen. 

7.2.30.2.5. 2.30.2.5. Minimális tudatos állapot (minimally conscious state) 

Perzisztáló vegetatív állapothoz hasonló állapot, de a beteg minimális mértékű kommunikációra képes egy-egy 

rövid időszakban. 

7.2.30.2.6. 2.30.2.6. Akinetikus mutizmus 

Speciális figyelem és késztetés zavar, mely tudatzavarokhoz hasonló tüneteket mutathat. A beteg szeme nyitva 

van, konjugált szemmozgásokra képes. Azonban a kétoldali frontális lebeny károsodása miatt (pl. art. cerebri 

anterior területi stroke) nem beszél, kifejezett az iniciaszegénység. Azonban ezek a betegek képesek a 

környezetüket többé-kevésbé megérteni. 

7.2.30.2.7. 2.30.2.7. Locked-in syndroma 

Pons basisának károsodása miatt a beteg tetraplég, beszédképtelen. De klasszikus esetben szemével (pislogással) 

képesek kommunikálni. Mivel tudatuk megtartott lehet, ezért nem igazi tudatzavar. 

7.2.30.3. 2.30.3. Comatosus beteg vizsgálata 

A comatosus betegen elvégzendő teszteket és sorrendjüket mindig a klinikai helyzet szabja meg. Az alábbi lista 

egy didaktikai sorrendet követ. 

Gyors anamnesztikus adatok, inspectio (Fejsérülés, gyógyszer) 

Általános vizsgálat 

Pulzus: megtartott-e a keringés, frekvencia (shock, septicaemia) 

Légzés: megtartott–e a légzés 

periodikus légzés (Cheyne-Stokes légzés): agytörzsi károsodás, szívelégtelenség 

lassú felületes: gyógyszer, kábítószer 

gyors, felületes: agytörzsi 

gyors és mély légzés: metabolikus (acidosis, hyperglycaemia) 

Hőmérséklet (hypothermia, hyperthermia) pl. a bőr tapintásával 

Bőrszín: veríték, sápadt, tűnyomok, kiütések 

Lehellet (alkohol, keton, májelégtelenség, uraemia) 

Has: defense 

Neurológiai vizsgálat 

Meningeális izgalmi jelek (csak akkor végezhető, ha nyaktrauma kizárható): subarachnoideális vérzésben, 

foraminális beékelődésben és meningitis esetében lehet pozitív 

Szemfenék: papilla oedema, vérzés jelenléte 

Pupilla mérete és pupilla-reflex: 

féloldali, maximálisan tág, fénymerev: tentorialis beékelődés (n. III) 

kétoldali, maximálisan tág, fénymerev: agytörzsi károsodás, beékelődés, atropinszerű anyag 
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Közepes, fixált: középagy 

apró, tűhegynyi: pons, opioid 

kicsi, de reagáló: thalamus 

Horner-szindróma: hypothalamus, agytörzs, art. carotis int. dissectio 

Nyakbőr megcsípésére pupilla tágulat – ciliospinalis reflex 

Szemállás: 

conjugalt deviáció: ipsilateralis frontális tekintésközpont, vagy agytörzs 

dysconjugalt: III, IV és VI agyidegkárosodás vagy agytörzs 

Skew deviation: agytörzs 

Spontán szemmozgások: 

ismétlődő horizontális mozgás: ping-pong, agytörzsi 

lefele úszó bulbusok: pons 

Reflexes-szemmozgások 

Oculocephalicus reflex 

Oculovestibularis reflex 

Cornea-reflex 

Garat- és öklendezési-reflex: Ha a beteg intubált, a tubus óvatos mozgatásával vizsgáljuk. 

Izom-tónus 

decorticatios: féltekei 

decerebratios: agytörzs 

hypotonia 

Izommozgás 

spontán mozgások, esetlegesen epilepsziás clonisatio 

fájdalom-ingerre kiváltott mozgások: elhárítás, flexió, extensio, csavarás 

Pszichogenitás esetén: A beteg kezét a fejére ejtjük: ha a kéz „véletlenül” elkerüli az arcot, a 

pszichogenitás gyanúja megerősíthető. 

Mélyreflexek (renyhe, élénkek vagy. fokozottak) 

Piramis-jelek 

7.2.30.4. 2.30.4. Glasgow Coma Skála (GCS) 

A coma súlyosságának és a potenciális kimenetel meghatározására kidolgozott skála. Mivel eredetileg traumás 

fejsérülésekre fejlesztették ki, ezért bizonyos neurológiai megbetegedésekben (pl. myasthenias krízis) a GCS 

használata nem adekvát a prognózis megbecslésére. Szintén csak korlátozottan használható kisgyerekek 

esetében. 

7.2.30.4.1. 2.30.4.1. Legjobb szemnyitási válasz (E - eye) 
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Nem nyitja a szemét. 

Fájdalmas stimulusra nyitja a szemét. (Standard fájdalmat kiváltó stimulus a beteg körömágyának megnyomása, 

ha ez nem vezet eredményre, akkor supraorbitális (szem fölötti) és sternalis (szegycsonti) terület nyomása 

vagy bütyökkel való megdörzsölése). 

Megszólításra nyitja a szemét. (Azonban egy alvó, megtartott tudatú ember esetében 4 pontot adjunk, ne 

hármat!) 

Spontán nyitja a szemét. 

7.2.30.4.2. 2.30.4.2. Legjobb verbális válasz (V-verbal) 

A beteg semmilyen verbális kommunikációra nem képes. 

Érthetetlen hangok kiadása. 

Nem megfelelő szavak használata. (Random, feltörő artikulált beszéd, de összefüggések nélkül.) 

Zavart. (A beteg dezorientáltan és kissé zavartan, de válaszol a kérdésre.) 

Orientált. (A paciens összefüggően és megfelelően válaszol a kérdésre, olyanra mint: neve és kora, hol van és 

miért, év és hónap, stb.) 

7.2.30.4.3. 2.30.4.3. Legjobb motoros válasz (M-motor) 

Nincs motoros válasz. 

Extensio fájdalomra. (Decerebrált válasz: karok adducált, vállak berotált, alkarok pronált, csuklók extendált 

helyzetbe kerülnek. Károsodás az agytörzset érinti.) 

Abnormális flexio fájdalomra. (Dekortikált válasz: A felső végtagok flektáltak, az alsó végtagok pedig 

extendáltak. A károsodás az agytörzs felett található.) 

Flexio, visszahúzás fájdalomra. (Supraorbitalis nyomásra a könyököt flektálja, alkart supinálja, csuklót flektálja; 

a körömágy megcsípésére elhúzza ujját.) 

Lokalizálja a fájdalmat. (Céltudatosan távolít a fájdalmas stimulustól.) 

Utasítást végrehajtja. (A beteg kérésre egyszerű mozgásokat végrehajt.) 

7.2.30.4.4. 2.30.4.4. Értelmezése 

Az egyes elemek önálló értéke, és az összpontszám is fontos. Így a pont ebben a formában fejezendő ki: "GCS 

9=E2 V4 M3" 

2.30.4.4.1. Coma súlyosságának megbecslése 

Súlyos, GCS ≤ 8 (intubálás javasolt, mivel ilyenkor nagy az aspirációveszély) 

Mérsékelt, GCS 9-12 

Csekély, GCS ≥ 13 

7.2.31. 2.31. Magassági diagnosztika, speciális tünetegyüttesek 

7.2.31.1. 2.31.1. Hemispherialis károsodás 

Típusos: Ellenoldali hemiparesis és/vagy hemihypalgesia. 

Homunculus: középvonalban: alsó végtag; áthajlat: medence; convexitás: törzs, felső végtag, tenyér; a Sylvius 

árok környékén: arc és nyelv. (12. ábra) 
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9.73. ábra - 12. ábra: Szenzoros és motoros kéreg homunculusa. Bal oldalon (kékkel) a 

primer szenzoros, míg jobb oldalon (pirossal) a primer motoros kéreg homunculusa 

látható. A kéz, az arc és a nyelv reprezentációja mind szenzorosan és motorosan jóval 

nagyobb a többi testrészhez képest. Megjegyzendő, hogy az arc és az ujjak 

reprezentációja szomszédos, így magyarázható, hogy bizonyos epilepsziás rohamoknál a 

kezek rángását az arcizmok rángása követi miközben az epilepsziás működészavar a 

motoros kérgen belül terjed 

 

7.2.31.1.1. 2.31.1.1. Arteria cerebri media (ACM) terület 

faciobrachialis eloszlású tünetek 

7.2.31.1.2. 2.31.1.2. Arteria cerebri anterior (ACA) terület 

Alsó végtagi hangsúlyú paresist okozhat. 

Ha kétoldali (pl. paramedián térfoglalás) paraparesist is okozhat. 

7.2.31.1.3. 2.31.1.3. Arteria cerebri posterior (ACP) terület 

Homonim látótér defektus 

7.2.31.1.4. 2.31.1.4. Szubkortikális vs. kortikális 

Annak ellenére, hogy fontos a lokalizáció, elmondható, hogy szubkortikális károsodásnál 

gyakrabban fordul elő vizuális deficit (tractus vagy radiatio optica érintettség miatt), 

dysarthria gyakoribb 

7.2.31.1.5. 2.31.1.5. Lacunaris károsodás 

Lehet tisztán motoros monoparesis 

Lehet tisztán szenzoros egy végtagot érintő hypalgesia 

Lehet tisztán egy végtagot érintő ataxia 

Lehet dysarthria, dysphagia és ügyetlen kéz (pons, medulla oblongata területi lacunaris infarctus) 

7.2.31.1.6. 2.31.1.6. Speciális kortikális területek 
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apraxia, aphasia, agnosia stb. 

7.2.31.1.7. 2.31.1.7. Határterületi (watershed vagy borderzone) károsodás 

Végartériák által ellátott ACA-ACM és ACM-ACP közötti területek. Féloldali: stroke; kétoldali károsodás: 

hypoxia és hypotensio lehet az ok. 

7.2.31.2. 2.31.2. Agytörzsi károsodás 

7.2.31.2.1. 2.31.2.1. Jellegzetességek 

Agyideg érintettség 

Alternáló tünetek: Lézióhoz képest ipsilateralis agyidegtünet és contralateralis végtagi tünettan. 

Szemmozgás-zavar, skew-deviation, nystagmusCerebelláris tünetek 

Dysarthria, dysphagia 

Tudatzavar 

Légzés és keringési zavar. 

Lehet intra-axialis károsodás (az agytörzsön belüli) és extra-axialis (pl. meningeoma, aneurysma, neurinoma 

kívülről nyomja). 

Az intra-axialis agytörzsi károsodás is egyaránt okozhat klinikailag perifériásnak tűnő (ha a mozgató magot is 

érinti) és centrálisnak tűnő károsodást. 

A corticobulbaris pályák kétoldali súlyos károsodása (pseudobulbaris paresis) agytörzsi eredetet utánozhat 

annak ellenére, hogy leggyakrabban kétoldali hemispherialis károsodás okozza (dysarthria, dysphagia, fokozott 

garatreflexek, kényszersírások) 

7.2.31.2.2. 2.31.2.2. Agytörzsi alternáló szindrómák 

azonos oldali agyideg tünetek és ellenoldali végtagi tünetek 

Néhány fontosabb agytörzsi szindróma a 7. táblázatban található. 

9.10. táblázat - 7. táblázat: Főbb alternáló agytörzsi szindrómák 
 

Szindróma neve Lézió helye Ipsilateralis tünetek Contralateralis tünetek 

Benedikt-szindróma Mesencephalon (nucl. 

ruber) N. oculomotrius paresis Hemichorea vagy 

hemiathetosis (n. ruber) 

hemiparkinsonismus 

(subst. nigra) 

Hemihypesthesia 

(lemniscus medialis) 

Millard-Gubler-szindróma Pons 
Perifériás (nuclearis) n. 

facialis paresis 
Hemiparesis 

Féloldai szenzoros kiesés 

(lemniscus medialisés 

tract. spinothalamicus 

lateralis) 

Foville-szindróma Pons 
Perifériás (nuclearis) n. 

abducens 
Hemiparesis 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2207  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szindróma neve Lézió helye Ipsilateralis tünetek Contralateralis tünetek 

Wallenberg Nyúltvelő  laterálisrésze 

(PICA területe) Ipsilateralis nystagmus 

(nucl. vestib. inf) 

Hemiataxia (pedunculus 

cerebell. inf.) 

Ipsilateralis lágyszájpad, 

garat és gégebénulás, 

dysarthria (nucl. 

ambiguus) 

Hallásvesztés (nucl. 

cochlearis) 

Féloldali fájdalom és 

hőérzés kiesés az arcon 

(disszociált érzészavar) 

(nucl. spinalis nervi 

trigemini) 

Horner-szindróma 

(centrális szimpatikus 

rostok) 

Hemianalgesia és 

thermanesthesia 

disszociált érzészavar 

(tract. spinothalamicus 

lateralis) 

Jackson Nyúltvelú alsó része 
Perifériás n. XII Hemiparesis 

7.2.31.3. 2.31.3. Cerebelláris károsodás 

Centrális vestibularis tünettan (nystagmus, Romberg, Bárány, vakjárás) 

Ataxia (nem szenzoros) 

Rebound jelenség 

Dysmetria 

Dyssynergia 

Dysdiadochokinesis 

Intentios tremor 

Skandáló beszéd (scanning dysarthria) 

7.2.31.4. 2.31.4. Gerincvelő károsodás 

Agyidegtünet nem észlelhető (kivéve a nyúltvelőt is érintő cervicalis syringomyelia) 

Érzészavar: 

nívó (emlő: Th4, köldök Th10, ágyékhajlat: L1) 

Disszociált érzészavar 

Motoros tünettan 

Paraparesis (Th1-S2), 

Tetraparesis (Th1 vagy felette), 
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de lehet hemiparesis és monoparesis is 

Légzésbénulás: C4 vagy felette 

Akutan spinális shock: flaccid paresis, ami később spasztikus paresissé változik 

Vegetatív 

Gyakori a hólyag-funkciózavar (detrusor-sphincter dyssynergia, automata neurogén hólyag, túlfolyásos 

inkontinencia) 

Gyakori felfekvések, hőszabályozási zavar 

7.2.31.4.1. 2.31.4.1. Disszociált érzészavar 

Az epikritikus és a protopátiás érzések nem együtt esnek ki. 

Elülső pályarendszer károsodik, a hátsókötél rendszer ép: 

hő és fájdalom érintett 

Spinális anterior sy, syringomyelia 

Hátsókötél rendszer érintett, de az elülső rendszer ép marad: 

Ízületi helyzetérzés, vibratioérzés, finom tapintás károsodott 

Funicularis myelosis, tabes dorsalis 

7.2.31.4.2. 2.31.4.2. Brown-Séquard szindróma 

Féloldali transsectio, gyakran extramedulláris károsodás okozza 

Féloldali spasztikus paresis (lézió helyétől függően alsó végtagi monoparesis és/vagy hemiparesis) 

Az érintett szegmentumoknak megfelelőn perifériás paresis 

Azonos oldali epicriticus érzészavar 

Ellenoldali hő és fájdalomérzés (protopathias) zavar 

7.2.31.5. 2.31.5. Conus károsodás 

Motoros tünet 

gyakran nincs, 

de ha L5-S2 (epiconus) szegmentumokat is érinti, úgy perifériás paraparesis 

Érzészavar 

Lovaglónadrág (S3-S5) hypalgesia előfordulhat 

Vegetatív 

Hólyag incontinentia - detrusor areflexia (non-obstructive retentio vagy túlfolyásos incontinentia) 

Fecalis incontinentia 

Anális, bulbocavernosus reflex hiányozhat 

Szexuális zavar 

7.2.31.6. 2.31.6. Cauda károsodás 
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A lumbalis és sacralis gyökök (cauda equina) canalis spinalison belüli károsodása 

Gyakran lassan alakul ki 

Motoros tünet 

perifériás paraparesis, ami gyakran aszimmetrikus 

Patella és Achilles reflexek hiányozhatnak 

Érzészavar 

Lovaglónadrág hypalgesia előfordulhat, ami gyakran aszimmetrikus 

A fájdalom radicularisan is kisugározhat, ami gyakran aszimmetrikus 

Vegetatív 

Detrusor areflexia (non-obstructive retentio vagy túlfolyásos incontinentia) 

Fecalis incontinentia 

Anális, bulbocavernosus reflex hiányozhat 

Szexuális zavar 

7.2.31.7. 2.31.7. Plexus károsodás 

Plexusnak megfelelően szenzoros, motoros (perifériás) és vegetatív zavar. 

Általában féloldali és perifériás károsodásnak megfelelő tünettan. 

A sérülés pontos topográfiai meghatározása a karfonat bonyolult felépítése miatt nehéz. 

Plexus cervicobrachialis leggyakrabban vállsérülés, karrándulás és szülés kapcsán sérül. 

7.2.31.7.1. 2.31.7.1. Plexus cervicalis 

C3-5 

Főbb mozgató idege a n. phrenicus (rekesz). Sérülés leggyakoribb oka trauma vagy a mellkasi szakaszon 

tumoros infiltráció vagy kompresszió. 

Érzőidegek: n. occipitalis maior et minor és a n. cutaneus colli, melyek a nyak, a tarkó és a fej fül mögötti 

területének érző beidegzéséért felelősek. 

7.2.31.7.2. 2.31.7.2. Plexus brachialis 

C5-Th1 (13. ábra) 

Duchenne-Erb: Felső plexus (proximális eloszlás); C5-6; leggyakoribb; delta, biceps és alkar izmok perifériás 

paresise; szenzoros: váll és a felkar radiális oldala; gyakran traumás (pl. születéskori sérülés, motorkerékpáros 

sérülés, „hátizsákbénulás” – ekkor kétoldali is lehet). Az érintett kar kissé befelé rotáltan tónustalanul lóg. 

Biceps és radialis reflex kiesik. 

Dejerine-Klumpke: alsó (disztális) plexus; C8-Th1; ritkább mint a felső plexus sérülése; csukló, ujj flexorok és 

a kiskézizmok érintettek motorosan; szenzoros: ulnaris kézfél és alkar,Horner szindrómát mindig keressünk 

(e.g. Pancoast tumor, lymphomás beszűrődés) 

9.74. ábra - 13. ábra: Plexus brachialis. (Forrás: Wikipedia.org) 
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7.2.31.7.3. 2.31.7.3. Plexus lumbalis 

L1-3 

N. genitofemoralis, n. ilioinguinalis, n. femoralis, n. obturatorius, n. cutaneus femoris lateralis 

Alsó végtagi proximális perifériás paresis. 

N. cutaneus femoris lateralis károsodás (meralgia paresthetica)– fájdalom, zsibbadás a comb külső felszínén, 

melynek oka neuritis, kompresszió a lig. inguinale alatt, diabeteses polyneuropathia. 

N. femoralis károsodása a m. quadriceps femorist érinti, következményesen a térd feszítése és a csípő hajlítása 

gyengül. Elkölönítendő az L2/L3 vagy az L3/L4 porckorongsérvtől. 

7.2.31.7.4. 2.31.7.4. Plexus sacralis 

L4-S1 

N. gluteus superior, n gluteus inferior, n. ischiadicus - n. peroneus communis, n. tibialis 

Alsó végtagi disztális perifériás paresis és érzészavar. 

7.2.31.8. 2.31.8. Gyöki károsodás 

Egy gyöknek megfelelő szenzoros, motoros és vegetatív zavar észlelhető. Egy dermatomát érintő érzészavar 

nem mindig észlelhető a fizikális vizsgálattal, mert a dermatómák gyakran átfedik egymást. Összesen 31 pár 

gerincvelői gyök létezik. Annak ellenére, hogy 7 nyaki csigolyánk van, 8 nyaki gyök létezik (az első gyök az 

első nyaki csigolya felett lép ki, a nyolcadik nyaki gyök a hetedik nyaki csigolya alatt lép ki. A háti, ágyéki és 

keresztcsonti gyökök viszont már az azonos számú csigolya alatt lépnek ki. (14. és 15. ábra) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2211  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9.75. ábra - 14. ábra: Csigolyák számozása. A cervicalis gyökök kivételével a gyökök az 

azonos számú csigolya alatt lépnek ki 
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7.2.31.8.1. 2.31.8.1. C5 gyöki károsodás 

Szenzorosfelkar radiális részébe sugárzik ki a dermatómának megfelelően, de nem az ujjakbavagy az alkarba! 

Motorosm. deltoideus és m. biceps brachii érintett 

Reflex-kiesésbiceps-reflex gyengül meg 

7.2.31.8.2. 2.31.8.2. C6 gyöki károsodás 

Szenzorosfelkar, alkar radialis része, hüvelykujjba sugárzik ki a dermatómának megfelelően 

Motorosm. brachioradialis és m. biceps brachii 

Reflex-kiesésbiceps-reflex gyenge vagy kiesett 

7.2.31.8.3. 2.31.8.3. C7 gyöki károsodás 

Szenzorosközépső ujjba sugárzik ki a dermatómának megfelelően 

Motorosm. triceps brachii, m. pronator teres 

Reflex-kieséstricepsreflex esik ki 

7.2.31.8.4. 2.31.8.4. C8 gyöki károsodás 

Szenzoroskisujjba sugárzik ki a dermatómának megfelelően 

Motoroshypothenar izmai, kéz kisizmai gyengék és atrófizálnak 

Reflex-kieséstriceps-reflex gyengül meg 

7.2.31.8.5. 2.31.8.5. L4 gyöki károsodás 

Szenzorosa comb külső oldalától a patellán és a lábszár elülső-belső odalán át a belső bokáig sugárzik ki (a 

lábujjakba nem) a dermatómának megfelelően 

Motorosm. quadriceps femoris, m. tibialis anterior 

Reflex-kiesés patella-reflex esik ki 

N. Femoralis és L3-4 gyöki károsodás között a comb adductio vizsgálatával lehet különbséget tenni. Tisztán n. 

femoralis károsodásnál comb adductio nem károsodik, míg gyöki kiesésnél igen. 

7.2.31.8.6. 2.31.8.6. L5 gyöki károsodás 

Szenzorosa femur lateralis condylusa felett indul a lábszár elülső-külső oldalán az öregujjba sugárzik ki a 

dermatómának megfelelően 

Motorosm. extensor hallucis longus 

Reflex-kiesésmind a patella és az Achilles-reflex normális (csak a tibialis posterior reflex esik ki) 

Esőláb esetén az L5 radix károsodás és a n. peroneus károsodás között az ujjflexió és az öregujj extensio 

vizsgálatával lehet különbséget tenni. Az L5 gyöki károsodásnál az lábujjflexió (flexor digitorum longus) és 

az öregujj extensio (extensor hallucis longus) is gyenge, míg a n. peroneus károsodásnál nem. 

7.2.31.8.7. 2.31.8.7. S1 gyöki károsodás 

Szenzorosa comb hajlító oldalától a lábszár hátsó oldalán a külbokán át a III-V lábujjakba sugárzik ki a 

dermatómának megfelelően 

Motorosm. peronei, néha m. triceps surae 
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Reflex-kiesés:Achillesreflex esik ki 

7.2.31.8.8. 2.31.8.8. Gyöki érintettséget vizsgáló manőverek 

2.31.8.8.1. Patrick-jel 

Elkülöníti a lumbosacralis gyöki károsodást a sacroiliacalis ízületi problémától. Az érintett alsó végtagot a 

hanyatt fekvő beteg térdben behajlítja, a sarkát az ellenkező alsó végtag térdére helyezik. Ha a láb lenyomása 

ebben a helyzetben fájdalmat vált ki, az a sacroiliacalis ízület fájdalmára utal. 

2.31.8.8.2. Lasegue-jel (straight leg-rising test) 

A beteg háton fekszik. Az egyik alsó végtagot a saroknál fogva megemeljük, úgy hogy a beteg térde végig 

nyújtva maradjon. 

Normálisan a művelet fájdalmatlan. 

Pozitív esetben bizonyos fokot elérve a beteg derékfájdalmat, illetve az alsó végtagba sugárzó fájdalmat jelez. 

Lumbalis és sacralis gyöki irritációra/kompresszióra utalhat. 

Keresztezett Lasegue-jel. Nemcsak az azonos oldali, hanem az ellenoldali alsó végtagba is kisugárzik a 

fájdalom. Mediális hernia disci intervertebralis esetében jelentkezhet. 

Kernig-jel esetében a fájdalommmal párhuzamosan térdhajlítást észlelünk, a fájdalom pedig nem radikuláris 

jelleggű. 

9.76. ábra - 15. ábra: Dermatómák és főbb szenzoros idegek (Forrás: Wikipedia.org) 
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7.2.31.9. 2.31.9. Idegi károsodás 

A szenzoros, a motoros és a vegetatív károsodás egy perifériás ideg területébe esik 

7.2.31.9.1. 2.31.9.1. N. medianus károsodás. 

Leggyakoribb károsodás a carpalis alagút szindróma 

Szenzoros: tenyér felszínén I-III és a IV ujj radialis felének, illetve a thenar területe érintett (16 ábra) 

Motoros: hüvelykujj oppositio, flexio és abductio, valamint az I-III ujjflexió károsodik 

Atrófia: thenar izmok 

Tartás: eskü-kéz (ha n. ulnarissal sérül: majom-kéz) 

Vegetatív: komplex regionális fájdalom szindróma fejlődhet ki 

Tinel-jel. A csukló voláris felszínének óvatos nyomása a n. medianus szenzoros ellátási területében paresztéziát 

okoz. Carpalis alagút szindróma jelenlétére utalhat. 

7.2.31.9.2. 2.31.9.2. N. ulnaris károsodás 

Leggyakoribb károsodás a könyök magasságú alagút szindróma 
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Szenzoros: a IV ujj ulnaris felének és az V ujj tenyéri, kézháti felszíne érintett (16. ábra) 

Motoros: hüvelykujj adductio károsodik, Froment jel, IV-V ujjflexió, interosseusok 

Atrófia: Hypothenar izmok, interosseusok 

Tartás: karomkéz (claw hand): 

Froment-jel. Kinyújtott ujjak mellett a hüvelykujj és a mutatóujj közé egy lapot helyezünk. A betegnek azt a 

feladatot adjuk, hogy tartsa meg a lapot, miközben ki akarjuk azt húzni. Normálisan a beteg meg tudja tartani 

a lapot. Pozitív esetben a hüvelykujj behajlik, mivel a n. ulnaris könyök magassági károsodásánál az adductor 

pollicis brevis izom gyengébb és ilyen esetben a hosszú flexor izmokkal kompenzál a beteg. 

7.2.31.9.3. 2.31.9.3. N. radialis károsodás 

Leggyakrabban felkar törésekor, vagy egy padon felkarra támaszkodva elalvónál tartós nyomás miatt sérül, 

esetleg a supinator csatornában 

Szenzoros: kézhát radiális része (16 ábra) 

Motoros: ujj extensorok, csukló extensorok 

Atrófia: ujj extensorok 

Tartás: esőkéz (drop hand): 

9.77. ábra - 16. ábra: Felső végtag bőridegei 
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7.2.31.9.4. 2.31.9.4. N. peroneus profundus károsodás 

Leggyakoribb károsodás a fibulafejecsnél 

Szenzoros: II-III ujj közötti kis terület 

Motoro: stibialis anterior (dorsalfexio) és lábujj extensorok 

Atrófia: tibialis anterior 

Tartás: esőláb, steppelő járás 

7.2.31.10. 2.31.10. Polyneuropathia (PNP) 

Több ideg ellátási területét érintő szenzoros, motoros és vegetatív zavar 

Általában az alsó végtagokon kifejezettebb, disztális hangsúlyú 

Disztális hangsúlyú, alsó végtagi perifériás paresis (pl. lábfej dorsalflexió) 

Kesztyű-harisnya eloszlású érzészavar 

Vastag-rost PNP esetében vibratio hamar kiesik 
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Vékony-rost PNP esetében: ENG negatív, csak fájdalom jelentkezik, vibratioérzés megtartott lehet 

Gyakran fájdalmas (allodynia) 

Törzs és has felett általában nincs érzészavar 

Vegetatív zavar 

Vizelés és székelés általában megtartott 

Bőrfekélyek gyakoriak 

7.2.31.11. 2.31.11. Neuromuscularis junctio zavar 

Általában nincs szenzoros és vegetatív zavar 

Általában tetraparesis, ami legtöbbször proximális 

Agyideg: Fluktuáló súlyosságú ptosis, szemmozgás-zavar, kettőslátás (diplopia), dysarthria, dysphagia 

Lehet gyors lefolyású, hirtelen rosszabbodás, fizikai terhelés rontja, pihenés javíthatja 

A ptosis legtöbbször provokálható 

7.2.31.12. 2.31.12. Myopathia 

Nincs szenzoros és vegetatív zavar 

Általában tetraparesis, ami legtöbbször proximális, de lehet distalis is és végtagővi vagy faciohumeroscapularis 

eloszlású is 

Agyideg: ptosis, dysarthria, dysphagia, szemmozgás-zavar (pl. ophtalmoplegia externa) 

Szívizom is érintett lehet 

Gyakran lassan progrediál 

7.2.31.13. 2.31.13. Paraparesis lehetséges okai 

Gerincvelő károsodás: (Th1 alatt) 

Agytörzsi károsodások egy része 

Parasagittalis folyamatok : pl. ACA vagy falx meningeoma 

7.2.32. 2.32. Negatív státusz mintája 

Koponya-gerinc ép, külsérelmi jel nem látható. Tarkó szabad, meningeális izgalmi jel nincs. Visus ép, 

konfrontalis látótér teljes. Isocoria, kp. tág pupillák, megtartott, fényreakciók. Szemmozgások szabadok, 

kettőskép, nystagmus nincs. N. trigeminus, facialis eltérés nélkül. Szimmetrikus szájpadívek, szájpad- és 

garatreflexek, uvula nem deviál. Nyelv a középvonalban, mozgásai szabadok. Izomzat normotrophiás, 

normotoniás, paresis nincs. Kp. élénk, szimmetrikus mélyreflexek, piramis jel, kóros reflex nincs. Érzészavart 

nem jelez. Koordináció ép. Állás, járás, beszéd ép. Éber, orientált. 

7.3. 3. Elektromyographia 

Az elektromiográfia részletes ismertetése a 9f fejezetben található. 

7.4. 4. Transcranialis mágneses stimuláció – mágneses kiváltott 
válasz 
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Motoros kiváltott válasz a corticospinalis pályák funkcionális állapotának vizsgálatára alkalmas noninvazív 

electrophysiologiai módszer, mely a motoros cortex és a spinalis motoros gyökök transcranialis mágneses 

stimulusával (TMS) történik. 

A TMS elektromágneses indukció a rapidan megváltozó mágneses térerő révén gyenge elektromos impulzust 

hoz létre, mely a motoros cortex neuronjainak depolarisatioját okozza, ami végső soron akciós potenciált 

generál. 

Az adott izomválasz kiváltáshoz használhatunk kortikális (primer motoros cortex feletti) és gyöki (a kilépő 

szegmentális gyöki) ingerlést. A két válasz közötti latencia-különbség adja a centrális vezetési időt. (17. ábra). 

9.78. ábra - 17. ábra: Felső végtagi MEP elvezetés 
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A MEP vizsgálata alkalmazási területei: 

Corticospinalis pályák funkciójának a megítélése – TMS (ALS, gerincvelő sérülés, műtét-sérülés után a motoros 

cortex és a pyramis pályák reorganizációja) 

Intraoperatív monitorozás (aorta aneurysma, intramedullaris gerincvelői tumor, hátgerinc deformitás, hátsó 

skálai tumor, intracranialis aneurysma, perirolandicus agyműtét) 

Terápia - rTMS (motoros gyengeség - stroke, Parkinson kór, dystonia, migrén, tinnitus, chr. fájdalom, 

depresszió, acusticus hallucináció), 100-1000 impulzus alkalmanként, stimulus helye és frekvenciája függ a 

kórképtől 
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A MEP vizsgálat ellenjavallatai: 

Epilepszia 

Megnövekedett intracranialis nyomás 

Koponyacsont defektus 

Intracranialis beültetett eszköz (pl. mély agyi stimulátor, motoros cortex stimulátor) jelenléte 

Intracranialis vascularis clip, korábbi shunt műtét 

Rossz cardialis status (syncope veszély) 

Pacemaker jelenléte 

7.5. 5. Tremor analízis 

A tremor kvalitatív és kvantitatív meghatározását végző elektrofiziológiai módszereket tremor analízisnek 

nevezzük. Klinikai gyakorlatban a leghasznosabb, ha az izomaktivitást (felületes EMG-vel) és a mozgást leíró 

(elmozdulás, gyorsulás, sebesség) változókat együtt regisztráljuk. A mozgást érzékelő technikák egy része a 

testrészre erősíthető mérőműszerek által, míg más részük videofelvétel alapján képesek a mozgásmintázatot 

felismerni és jellemezni. 

Tremor analízis indikációja: 

Fiziológiás és patológiás tremor fajták elkülönítése. 

Bizonyos patológiás tremorok elkülönítése. 

A terápiás beavatkozások (pl. gyógyszeres kezelés, műtéti kezelés) hatékonyságának megítélése. 

A tremor kialakulásának kutatása. 

Pszichogén tremor gyanúja. 

  

Köszönetnyilvánítás 

A kézirat összeállításához szeretném megköszönni Prof. Nagy Ferenc és Dr. Pfund Zoltán segítségét. Szintén 

szeretnék köszönetet mondani Dr. Fehér Nórának és Dr. Horváth Krisztinának a kézirat átolvasását követő építő 

megjegyzéseikért. Dr. Gárdián Gabriellának külön köszönettel tartozok a lektorálásáért és az észrevételeiért. 

7.5.1. Tesztkérdések 

Meningális izgalmi jel (D) 

Tarkó kötöttség 

Kernig-jel 

Brudzinsky-jel 

Mindegyik 

Külső szemmozgató izom beidegzése (D) 

N. oculomotrius 

N. trochlearis 

N. abducens 
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Mindegyik 

Szemmozgató központok (D) 

Frontális (akaratlagos) 

Mesencephalicus (vertikális) 

Pontine (horizontális) 

Mindegyik 

Perifériás facialis paresisre jellemző (D) 

Azonos oldali szájzug csöng 

Azonos oldali szembecsukás károsodása 

Azonos oldali homlokráncolás károsodása 

Mindegyik 

Centrális facialis paresisre jellemző (A) 

Azonos oldali szájzug csöng 

Azonos oldali szembecsukás károsodása 

Azonos oldali homlokráncolás károsodása 

Mindegyik 

Perifériás izombénulásra jellemző (D) 

Hypotonia 

Piramis jelek hiánya 

Csökkent vagy hiányzó mélyreflexek 

Mindegyik 

Centrális izombénulásra jellemző (D) 

Spaszticitás 

Piramis jelek jelenléte 

Élénk vagy fokozott mélyreflexek 

Mindegyik 

Agytörzsi alternáló szindrómákra jellemző (D) 

Ipszilaterális agyidegtünet 

Kontralaterális végtagi tünetek 

Általában agytörzsi magasságú károsodás okozza 

Mindegyik 

Piramis jelként értékelendő (D) 
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Babinski-jel 

Achilles clonus 

Trriflexiós válasz 

Mindegyik 

Parkinsonismusra jellemző (D) 

Rigiditás 

Bradikinézia 

Nyugalmi tremor 

Mindegyik 

Aphasia jellemzői (D) 

Kortikális funkciózavar 

Lehet motoros, szenzoros vagy globális 

Akut kialakulás esetén a leggyakoribb ok a stroke 

Mindegyik 

Ataxia vizsgálható (D) 

Ujj-az-orrhegyhez manőverrel 

Sarok-térd próbával 

Romberg.helyzettel 

Mindegyik 

Perifériás vestibuláris szindrómákra jellemző (D) 

Halmágyi- teszt pozitív 

Lehet paroxismalis 

Lehet positionalis 

Mindegyik 

Cubitalis alagút szindrómára jellemző (D) 

N. ulnarisnak megfelelő érzéskiesés a tenyéren és kézháton 

Alkaron nincs érzéskiesés 

Pozitív Froment-jel 

Mindegyik 

Carpalis alagút szindrómára jellemző (D) 

N. medianusnak megfelelő érzéskiesés a tenyéren 

A kézháton nincs érzéskiesés 
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Hüvelykujj oppositio gyengült lehet 

Mindegyik 
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8. 9.h. A komplex agyi tevékenység elektrofiziológiai 
vizsgálata (EEG). – Trischlerné Gyimesi Csilla 
[Szakmai lektor: Szok Délia] 

8.1. 1. Bevezetés 

Az agytevékenység valószínűleg az általunk ismert legkomplexebb jelenség. 

Az agy komplex tevékenységének vizsgálatára többféle elektrofiziológiai módszer létezik. Széles körű 

használatával kiemelkedik közülük az elektroencephalographiás (EEG) vizsgálat, mely az agytevékenységet 

kísérő elektromágneses változásokat leképező vizsgáló módszer. Az egyetlen rutin diagnosztikai eljárás, mely 

az idősík érdemi megszakítása nélkül képes az agy funkcionális állapotát annak dinamikus változásaival együtt 

visszatükrözni, úgy, hogy az agytevékenység mind globálisan, mind kiemelt részjelenségeiben 

tanulmányozható. Az első humán elektroencephalogramokról Hans Berger közölt tudományos adatokat (1929) 

és az ő nevéhez fűződik számos EEG alapjelenség leírása is. 

Az EEG hullámok (EEG grafoelemek sorozatai) a hajas fejbőrön (non-invazív EEG) vagy intrakraniálisan 

(invazív EEG) elhelyezett elektródák által közvetített potenciálkülönbség változásokból speciális átalakítással 

nyert vizualizált jelek, melyek a kortikális sejtcsoportok funkcióváltozásait (gátlás és facilitáció) kísérő fluktuáló 

elektromágneses-térből adódnak. Az egyes hullám-aktivitások bizonyos határokon belül, adott személyben, 

életkor-, és állapot specifikus módon fiziológiásan viszonylag állandóak, ugyanakkor inter-individuálisan 

különbségeket mutatnak. A klinikai gyakorlatban a patológiás EEG elkülönítése a fiziológiás EEG-től a 

konzekvensen megmutatkozó patológiás minták megállapításán alapul. 

Módszertani korlátaiból adódóan az EEG csak az agytevékenység töredékéről nyújt információt. Mégis 

egyedülálló abban, hogy non-invazív módon (is) jellemezhető vele az agy globális és regionális funkcionális 

állapota. Ezáltal a módszer betekintést enged fiziológiás folyamatok történéseibe, továbbá bizonyos 

kórállapotokban mással nem helyettesíthető vagy célszerű kiegészítő diagnosztikai eljárásként alkalmazható. 

E fejezetben szó lesz az EEG vizsgálat neuro-fiziológiai alapjairól röviden, a vizsgáló eljárás technikai 

hátteréről, majd a mindennapi gyakorlatot előtérbe helyezve leírjuk a rutin EEG vizsgálat értékelésének főbb 

szempontjait, részletesen ismertetjük a fiziológiás EEG főbb jellegzetességeit, az ezektől elkülönítendő 

leggyakoribb patológiás EEG jelenségeket, végül röviden írunk a továbbfejlesztett EEG módszerek adta újabb 

lehetőségekről. 

8.2. 2. Az EEG neuro-fiziológiai alapjai 
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Az EEG hullámok valószínűleg az agykéreg felsőbb rétegeiben zajló neurofiziológiai folyamatokat - közülük is 

döntően az excitatorikus post-szinaptikus potenciálokat - kísérő elektromágneses mezőpotenciál ingadozással 

összefüggő jelenségek. 

Az EEG az elektródák közvetítésével az elektródák környezetében lévő agyterület ún. közeli mezőpotenciáljait 

érzékeli és a belőlük származó jeleket rögzíti és jeleníti meg. E folyamatba az extracelluláris tér változásai és 

természetesen az agykéreggel folyamatos kapcsolatot tartó agykéreg alatti struktúrák is beleszólnak. (Az egy 

adott helyről elvezetett EEG jelenség részben helyben keletkezett, részben odavezetett elektromos jelenségek 

együttese.) Az egyes grafoelemek ritmicitása, „oszcillációja” az agy pillanatnyi funkcionális állapotának 

függvénye; az egyes oszcillációk származási helyei, ún. generátorai részben feltártak csak. Közülük igen 

nevezetes például az ún. thalamocortikális rendszer, mely aktivitásának fiziológiás EEG korrelátuma az alvás 

alatti delta hullám tevékenység, epilepsziásan módosult változata a generalizált 3/sec tüske-és-hullám komplex 

aktivitás. 

Attól függően, hogy milyen kiterjedésű és hol elhelyezkedő agyterületet kívánunk vizsgálni, többféle vizsgáló 

módszer létezik, melyek alapvetően összefüggenek az alkalmazandó elektróda jellegével. Figyelembe kell venni 

azt is, hogy például egy-egy felszíni (skalp) EEG jel kialakulásához legalább 6-10cm2-nyi agykéregterület 

(szinkron) potenciálváltozásainak észlelése szükséges a hajas fejbőr, a koponya, az agyhártyák jelcsillapító 

hatása miatt. Ezért a skalp EEG felbontása körülírt, finom folyamatok tanulmányozására nem alkalmas. A fent 

említett anatómiai-fizikai tényezőket küszöbölhetjük ki és jóval kisebb felbontású, azaz lokalizáltabb 

jelenségeket detektálhatunk közvetlenül az agyfelszínre helyezett elektródákkal (elektrocorticogram). Mélyen 

fekvő struktúrák folyamatairól kaphatunk információt a sztereotaxiás módszerrel implantált intracerebralis 

mélyeketródákkal. Sejtszintű pontossággal nyerhetünk adatokat egy-sejt elvezetésre alkalmas micro-elektródák 

használatával. A különféle EEG eljárások a fiziológiás neurobiológiai alapfolyamatok tanulmányozásán 

túlmenően lehetőséget adnak számos betegség, például az epilepszia jobb megértésére is. 

8.3. 3. Az EEG technikai háttere 

Az EEG készülékek technikai szempontból a következő nagy funkcionális és szerkezeti egységekre bonthatóak: 

a jel érzékelését, továbbítását, a jel erősítését és egyes jel-összetevők kiemelését, míg mások elnyomását 

létrehozó berendezések, speciális szűrők, végül a jel megjelenítését szolgáló berendezések alkotják. 

A biológiai, analóg szignál a hagyományos írókaros EEG készülékeken szintén analóg formában jelent meg. A 

manapság használatban lévő computerizált EEG készülékekben azonban az analóg szignál egy un. analóg-

digitális átalakító segítségével (a gyűjtőfejben található) további digitális feldolgozásra és tárolásra alkalmas 

szignállá alakul. 

8.3.1. 3.1. Elektródák 

Az elektródák használatuktól függően különféle anyagból és formában állnak rendelkezésre. 

A skalp elektródák vonatkozásában is a legeredményesebb az un. ezüst/ezüstklorid (Ag/AgCl) elektródák 

használata, melyek formájára jellemző egy lapos, kerek, tálszerű rész, mellyel a bőrre illeszkednek. Az Ag/AgCl 

elektródákkal (melyek az un. nem polarizáló elektródák közé tartoznak) stabilan felvehető a rutin EEG teljes 

frekvencia-spektruma. (Az ún. polarizáló elektródák a mindennapokban szintén használhatóak, bár a fém-

elektrolit határon kialakuló kettősrétegük a töltéshordozók számára kevésbé jól átjárható). Szabály, hogy az 

egyszerre alkalmazott elektródák ellenállásának hasonlónak (pl. skalp EEG esetén leggyakrabban 1 és 5 kΩ 

közöttinek) kell lenni, illetve fontos, hogy az identikus és az egymással összeköttetésben lévő elektródák 

ellenállása között ne legyen érdemi eltérés. 

8.3.2. 3.2. EEG erősítők 

Az EEG un. „differencia-erősítők” sorozatait használja fel az agyi elektromágneses jelenségek 

megjelenítéséhez. Minden egyes erősítőnek két bemenete van („bemenet 1”, „bemenet 2”), az ezekre érkező 

potenciálok egymásból kivonódnak, és a különbségek felerősített jelei észlelhetőek az erősítők kimenetein. 

Csatorna: egy differencia-erősítő kimeneti jelének a megjelenítése. (Az EEG-ben sosem egy adott elektróda 

abszolút feszültsége jelenítődik meg, hanem mindig két elektróda feszültségkülönbsége.) 

8.3.3. 3.3. EEG szűrők 
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A szokásos EEG vizsgálat rutinszerűen beállításra kerülő frekvencia spektruma: 0.5-70/sec (Hz) közötti. 

(Agyhalál megállapítás esetén ez módosítandó 0.1-70/sec (Hz)-re.) 

A felső frekvencia-szűrő (=mélyáteresztő szűrő) a magasabb frekvenciákat szűri ki (a felső határfrekvencia 

70Hz). 

Az alsó frekvencia-szűrő (=felüláteresztő szűrő) az alacsonyabb frekvenciákat szűri ki (az alsó határfrekvencia 

0.5Hz). 

Az un. időállandó (τ) az alsó frekvencia-szűrő határfrekvenciájával korrelál: alsó frekvencia-szűrő 

határfrekvenciája = 1 / (2π x τ). A szokásos időállandó 0.3 s, amely 0.53 Hz-es alsó frekvencia-szűrésnek felel 

meg (1 / (2 x 3.14 x 0.3 s) = 1 / (1.884 s) = 0.53 Hz). 

50 Hz-es frekvencia szűrő: a Magyarországon használatos hálózati váltakozó áram frekvenciája 50Hz, mely 

mint műtermék jelenhet meg az EEG-n, kiszűrésére használatos az 50Hz-es pont-szűrő. 

8.3.4. 3.4. Elektróda-pozíciók és elnevezésük, viszonyítási pontok 

Az elektródák elnevezése pozíciójukra utal. Az elnevezés betűből és számból áll; a betűk a megfelelő agykéreg 

részletre utalnak, a számok az oldaliságra, ahonnan a jel származik. A következő elnevezések használatosak: Fp: 

frontopoláris; F: frontális; C: centrális; P: parietális; O: okcipitális elektróda; Z: középvonali elektróda (zero). A 

páros számok a jobb féltekét, a páratlan számok a bal féltekét jelölik. 

Az egyes elektródák pozíciója, egymástól való távolsága – lévén hogy az individuális fejméret ellenére is a 

legnagyobb pontosságot igyekszik a standardizálás biztosítani-, nem abszolút értékek meghatározásán, hanem az 

elektródák egymáshoz való távolság arányán alapszik. Az elektródák pozícionálása rutin-szerűen az un. 10-20-

as nemzetközi rendszer alapján történik, mely az elektródák lokalizációját - standard viszonyítási pontok és 

távolság-arányok alapján - szabja meg, individuálisan. Az elektródák elhelyezése szempontjából a következő 

kiinduló pontok mérvadóak: az un. nasion (a homlok és az orr közötti legmélyebb bemélyedés-pont), az inion 

(a protuberantia occipitalis externa – az okcipitális lebeny középvonalában jól kitapintható kiemelkedés-pont), a 

jobb és bal oldali preaurikuláris pont (rögtön a tragus felett-előtt tapintható bemélyedés-pont). A négy 

kiindulópont összekötve meghatározza a vertex pontot, illetve a vertexen áthaladó alapvonalakat. Az egyes 

elektródapontok a kiindulási pontokból és az alapvonalakból határozhatóak meg, a vonalak 10 és 20%-ainak 

megfelelő távolságban lévő szakasz(metszés)pontok kijelölésével. (Kép 1.,, Kép 2., Kép 3.) 

9.79. ábra - 1. ábra: A 10-20-as elektróda-elhelyezési rendszer kiindulópontjai és 

elektródapontjai 
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9.80. ábra - 2. ábra: A 10-20-as elektróda rendszer kialakításának sémája 
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9.81. ábra - 3. ábra: Példa az EEG elektródák elhelyezkedésére a hajas fejbőrön a 

gyakorlatban 

 

A 10-20-as rendszerben elhelyezett elektródákon túlmenően további elektródák alkalmazásával, sok-csatornás 

elevezetésekkel növelhetjük (bizonyos határig) az EEG felbontóképességét. A 10-20-as rendszer analógiája 

alapján kivitelezhető un. 10-10-es rendszer számos elektródája alkalmazott pl. a preoperatív kivizsgálások során. 

Az alkalmazandó elektródák és montázsok egyrészt a standard ajánlások alapján, másrészt kiegészítésképpen 

mindig a rendelkezésre álló információk alapján célirányosan választandóak ki. 

8.3.4.1. 3.4.1. Montázsok 

Montázsnak nevezzük több csatorna egyidejű megjelenítését. 

A montázsok főbb típusai: 
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I. Bipoláris montázsok 

A szomszédos csatornák egy közös elektródával rendelkeznek, de nincs olyan elektróda, amely az összes 

csatorna kialakításában részt vesz. A bipoláris montázsok ezáltal elektróda-láncolatokat alkotnak. Számos 

variációjuk ismert, a klinikai gyakorlatban leggyakrabban a longitudinális, un. „banán” kapcsolást és egy 

transzverzális kapcsolást használnak. 

II. Referencia montázsok 

Korábbi elnevezésük: „unipoláris montázsok”. A referencia montázsokban minden egyes elektróda a neki 

megfelelő differenciál erősítő 1-es bemenetéhez ad jelet, míg az összes differenciál erősítő 2-es bemenetéhez 

egy meghatározott elektróda (un. referencia elektróda) ad jelet. (Lényegében egy kiválasztott jelhez viszonyítjuk 

az összes többit.) Un. számított referenciát is lehet alkalmazni, mint a „közös átlag referencia” montázsban, ahol 

az egyes elektródák potenciál értékeinek számtani középértéke lesz a (virtuális) referencia elektróda értéke. 

8.3.4.2. 3.4.2. Invazív és non-invazív elvezetések, elektródák 

Az EEG lehet: 

non-invazív: az agyi elektromos tevékenységből eredő szignálok extracranialis felvétele (skalp EEG) révén, és 

lehet 

invazív EEG: az agyi elektromos tevékenységből eredő szignálok intracranialis felvételével (extracerebralis: 

sphenoidalis, foramen ovale, epiduralis, subduralis; intracerebralis elvezetés). 

8.4. 4. EEG leletezés 

Az egyes EEG grafoelemek egymás után következő sorozatait nevezzük EEG elvezetésnek, melyet 

szisztematikusan elemzünk a következő hullám paraméterek megadásával: 1) frekvencia, 2) amplitúdó, 3) 

lokalizáció (elhelyezkedés, eloszlás), 4) morfológia, 5) időtartam, 6) reagibilitás. 

A hullámok alapvető jellemzője a frekvenciatartományuk, amely alapján elnevezték őket: alpha (8-13/sec), beta 

(14-40/sec), gamma (>40/sec), theta (4-7/sec), delta (<4/sec) hullámoknak. 

Az EEG leletezésekor jellemezni kell a háttértevékenységet és az ebben megjelenő tranzienseket a fenti 

szempontok alapján. Az EEG leletezéshez bizonyos klinikai információkat figyelembe kell venni, melyek az ún. 

EEG vizsgálati beutalón szerepelnek (ismerni kell a vizsgált személy életkorát, tudatállapotát, az alkalmazott 

gyógyszerelést, valamint a klinikai állapotot, mely jellemzi a pácienst). Fontos, hogy az EEG vizsgálat milyen 

kérdésfeltevés céljából készült. 

Az EEG lelet tartalmazza az EEG vizsgálat során észlelt tevékenységek mindegyikét. A véleményben ez 

összefoglalásra kerül, megállapítva hogy fiziológiás vagy patológiás-e az EEG tevékenység (a patológiás 

jelenségek kiemelésével), végül mindezek alapján a klinikai kérdésfeltevésnek megfelelő válaszadás történik. 

Az EEG leletezés egyik kulcsa az EEG hullámokat alkotó grafoelemek ismerete, illetve jártasság abban, hogy az 

adott grafoelem mely jelenség leképeződése lehet. A következőkben az EEG grafoelemek részletes 

ismertetésével foglalkozunk: az EEG-ben leggyakrabban megjelenő műtermékek rövid leírása után bemutatjuk 

az agyi eredetű fiziológiás és a kóros grafoelemeket. 

8.4.1. 4.1. Graphoelemek 

8.4.1.1. 4.1.1. Műtermékek 

A műtermékek eredetük szerint lehetnek ún. technikai műtermékek. Számos műtermék sorolható ide, mint pl. a 

kábelmozgásból eredő műtermék, az ún. elektróda műtermékek, a váltóáram okozta műtermék. Ezek a 

műtermékek külső elektromos mezők által vagy a vizsgált személy környezetében történt mozgások által jönnek 

létre. Kiküszöbölésükre kellően kialakított helységekben, homogénen alacsony elektróda-ellenállás beállítást és 

nyugodt környezetet szükséges biztosítani. Az ún. biológiai műtermékekhez tartoznak az EKG, a 

szemmozgásból, nyelvmozgásból, vázizom-mozgásból eredő műtermékek. A műtermékek ismerete fontos, 

hiszen a mindennapokban gyakran találkozunk velük és ismeretük szükséges az agyi eredetű grafoelemektől 

való elkülönítésükhöz. (Kép 4.) 
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9.82. ábra - 4. ábra: Étkezés, rágás során kialakuló műtermék 

 

8.4.1.2. 4.1.2. A fiziológiás, felnőttkori, extrakraniális (skalp) EEG fő jellegzetességei 

A felnőttek egész napos fiziológiás EEG aktivitása különböző EEG grafoelemek sorozata: rutin EEG 

regisztrátumon az alap-, és háttértevékenység a beta tartománytól a delta tartományig terjed és ezen túlmenően 

jellegzetes aktivitás-mintázatok észlelhetőek. 

Éber állapotban jellemző az alfa-, és my-ritmus, továbbá a lambda-hullám a beta-tevékenység mellett. Nem 

kóros regionális lassulás mutatkozhat fiatalkorban az ún. fiatalkori okcipitális lassú hullám (POSWY: posterior 

slow waves of youth), valamint időskorban alacsony arányú temporalis theta aktivitás formájában. Alvásban, az 

alvás mélységével összefüggésben a theta / delta hullám tevékenység mellett típusos mintázatok jelennek meg: a 

vertex-hullám, a POSTS, az alvási orsó és a K-komplexum. Léteznek továbbá ún. normál variáns mintázatok, 

melyek nem mindenkiben mutatkoznak, nem függenek össze szignifikánsan betegségekkel, mégis 

morfológiailag nagyon hasonlítanak az epilepsziára típusos potenciálokhoz (ETP); ide soroljuk a 6Hz-tüske-és-

hullám-komplexet (6Hz-spike-and-slow-wave-komplex), a felnőttkori subklinikus ritmikus elektrográfiás 

elváltozást (SREDA: subclinical rhythmic electrographic discharges of adults), az alvás alatti benignus 

epileptiform tranzienst (BETS: benign epileptiform transient/potential of sleep), a 14-és-6Hz pozitív tüske 

mintázatot (14-and-6Hz positiv spike), a wicket spike-ot és az álmosság során észlelhető ritmikus temporális 

theta aktivitást (rhythmic temporal theta of drowsiness). 

8.4.1.2.1. 4.1.2.1. Fiziológiás EEG jellemzők éber állapotban 

Alfa-ritmus 

frekvencia tartománya: 8-13/sec (leggyakrabban 10/sec körüli értékű), intraindividuálisan élethosszig tartóan 

viszonylag állandó, a frekvencia ingadozás nem haladja meg a ±1/sec-ot 

alkalmanként sinusoid konfigurációjú és orsó-szerűen modulált (emelkedő, majd csökkenő amplitúdójú) 

bilateralisan szinkron mutatkozik 
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okcipitális, parieto-okcipitális maximumú, de gyakran kiterjed a temporális és / vagy centrális régiókra is 

amplitúdója bilateralisan közel szimmetrikus vagy jobb oldalon magasabb 

amplitúdója átlagosan felnőttkorban 30-90 μV (gyermekkorban magasabb feszültségű) 

részben vagy teljesen „blokkolódik” szemnyitás vagy feszültség (stressz-érzet) hatására 

ha az amplitúdó aszimmetria az 50%-ot meghaladja, az patológiásnak tekintendő (Figyelem!! Arteficiális oka is 

lehet az aszimmetriának, pl. ha nem azonos az elektródák közötti távolság a jobb és a bal oldalon.) (Kép 5.) 

9.83. ábra - 5. ábra: Alfa ritmus 

 

Lassú alfa-variáns 

frekvenciája az alfa-tartomány alatt van (ha alfa ritmus is észlelhető járulékosan, a lassú alfa variáns 

frekvenciája ennek az alfa ritmusnak a fele) 

az alfa-ritmuséval egyező lokalizációjú és reaktivitású 

gyakori, hogy horonyszerűen egymásba kapaszkodó hullám mintázat látható hozzávetőlegesen az alfa-ritmus 

felének megfelelően, két alfa-hullám részleges fúziója révén 

az un. „theta-alaptevékenység” variánsnak megfelelő jelenség 

Gyors alfa-variáns 

a frekvencia az alfa-tartomány felett van 

az alfa-ritmuséval egyező lokalizációjú és reaktivitású 

az un. „beta-EEG”-nek megfelelő jelenség 
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My-ritmus 

frekvencia tartománya: 8-11/sec (leggyakrabban 10/sec) 

árkádformájú, éles-kihegyezett része negatív, lekerekített része pozitív fázisú 

a centrális régióra lokalizált 

bilateralisan szinkron vagy aszinkron lép fel 

ellen- (és/vagy azonos) oldali mozgás (illetve ennek elképzelése is) blokkolja, szemnyitásnak nincs hatása rá 

Beta-aktivitás 

frekvencia tartománya: 14-40/sec, leggyakrabban 15-25/sec értékű 

minden egészséges egyén EEG-jében megtalálható, különféle mértékben 

szinuszoid és orsó-szerű formákat alkot, melyek összetétele szomszédos frekvencia tartományokból áll 

frekvenciája változó, irreguláris 

lokalizációja: 

leggyakrabban fronto-centralis maximumú a kiterjedtsége, 

posterior területi (gyors alfa-variáns) 

diffúz (gyakran bizonyos gyógyszerek hatásaként mutatkozik), 

amplitúdója: általában < 20 μV, alkalmanként 20-30 μV 

amplitúdója magasabb: 

álmosság, felszínes alvás, REM során 

koponyacsont defektus esetén 

bizonyos központi idegrendszeri hatású szerek (benzodiazepinek, barbiturátok) alkalmazása esetén 

Theta-aktivitás 

kismértékű, alacsony amplitúdójú (<30 μV) 4-7/sec, diffúz theta-aktivitás gyakran része fiatal felnőttek 

fiziológiás elvezetésének 

idősebb korban jelentkező temporalis theta-aktivitás fiziológiásnak tekinthető, ha jellemzőek rá a következőek: 

60 éves kor felett, ≤10%-ban van jelen 

bilateralis, aszinkron, sokszor a bal félteke felett hangsúlyosabb 

különálló hullámok vagy rövid sorozataik formájában van jelen 

Delta-aktivitás 

fiatalkori okcipitális lassú hullám (POSWY: posterior slow waves of youth) 

polifázisos potenciál 

tartama: 0.35-0.5 sec 

legkifejezettebben 9 éves korban jelentkezik lányokban, fiúkban kicsit később 

fiatal felnőttkorban is gyakran fennáll 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2233  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Lambda-hullám 

okcipitális lokalizációjú 

monofázisos vagy bifázisos, maximuma elektropozitív 

tartama: 100-200 msec 

amplitúdója: általában <50 μV 

vizuális mintázatok megfigyelése, olvasás hívhatja elő 

normál populáció EEG-jének kb. 50%-ában figyelhető meg 

Fotostimuláció alkalmával 

önmagában álló (egyszeres) stimulus vagy alacsony frekvenciájú sorozat-fényfelvillanás esetén a válasz 

fiziológiás, ha: 

a válasz mintázata elektro-pozitív 

a válasz megjelenésének késleltetés ideje 100msec 

okcipitális maximumú 

morfológiája hasonlít a lambda-hulláméra 

magasabb frekvenciájú sorozat-fényfelvillanás esetén a válasz fiziológiás, ha: 

ritmikus 

a válasz frekvenciája függ a stimulus frekvenciájától, leggyakrabban azzal (vagy subharmonikus 

frekvenciájával) egyező. Ezt nevezzük „photic driving”-nak. 

a válaszok gyermekkorban és időskorban kifejezettebbek 

a válaszok lehetnek szimmetrikusak vagy aszimmetrikusak, ekkor általában jobb oldalon magasabb 

frekvenciájúak 

sokszor egyáltalán nem észlelhető válasz, fiziológiás esetben sem 

Hiperventilláció alkalmával 

diffúz theta-aktivitás lép fel, majd 

intermittáló, ritmikus delta-aktivitás, majd 

kontinus, ritmusos delta-aktivitás 

a hatás a rostralis (anterior) régióban a legkifejezettebb 

a delta-aktivitás amplitúdó-maximuma egyik oldalról a másikra változhat, áttolódhat 

a jelenség legkifejezettebb fiatalokban, megfelelően kivitelezett, markáns hiperventilláció mellett (továbbá 

megfigyelték, hogy alacsonyabb serum glucose szint mellett) 

8.4.1.2.2. 4.1.2.2. Fiziológiás EEG jellemzők alvás során 

Elálmosodás, szendergés 

az alfa-ritmus meglassul, amplitúdója megnő és kiterjedtebben észlelhető (az anterior területek felett is), ezt 

követően pedig, szendergés esetén, el is tűnik (un. alpha „drop out” jelenség) (Kép 6.) 

9.84. ábra - 6. ábra: „Alpha drop out” jelenség 
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theta-ritmus bontakozik ki 

a beta-aktivitás először kifejezettebbé válik (alkalomszerűen burst-ökben), majd fokozatosan visszaszorul 

60 éves kor felett 2-4/sec hullámok rövid sorozatai is megjelenhetnek 

lassú horizontális szemmozgások jellemzőek (Kép. 7) 

9.85. ábra - 7. ábra: Theta aktivitás és burst-ökben jelentkező beta aktivitás alvás 

során 
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Alvás 

beosztása: alvás stádiumok: non-REM alvás I-IV. mélységfokozatok és a REM-alvás 

jellemző, hogy a theta, majd a delta hullámok aránya az I-től a IV. szintig egyre nő 

megjelennek továbbá alvásra specifikus jelenségek, típusos potenciálok, mint: vertex-hullám, POSTS, alvási 

orsó, K-komplexum. 

Vertex-hullám 

az amplitúdó maximuma az un. vertex terület (megfelelő elektródája: Cz) 

fő komponense általában egy éles kontúrú negatív hullám (ritkán lehet pozitív is) 

egymás után, rövid sorozatokban is felléphet 

amplitúdója legmagasabb, konfigurációja legmeredekebb fiatalokban, időskorban pedig tompább lesz 

leggyakrabban felszínes alvásban jelentkezik (Kép 8.) 

9.86. ábra - 8. ábra: Vertex hullám 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2236  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Pozitív okcipitális meredek transiens alvásban (POSTS: positive occipital sharp transient of sleep) 

okcipitális lokalizációjú 

elektropozitív 

monofázisos, éles kontúrú 

önállóan vagy rövid sorozatokban megjelenő 

„lambdoid hullámnak” is nevezik, mivel hasonlít a lambda-hullámra 

majdnem mindenki EEG elvezetésében megmutatkozik (Kép 9.) 

9.87. ábra - 9. ábra: POSTS 
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Alvási orsó 

frekvencia tartománya: 13-14/sec 

centrális lokalizációjú 

bilateralisan szinkron mutatkozik 

non-REM II. alvás stádium mélyebb fázisában és a III. alvás stádiumban alacsonyabb frekvenciával (10-12/sec) 

jelenik meg, lokalizációja frontalisan hangsúlyosabb 

orsó-szerűen megjelenő és árkádformájú (Kép 10.) 

9.88. ábra - 10. ábra: Alvási orsó 
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K-komplexum 

bifázisos: egy kezdeti rövid és egy követő lassú hullám formájában jelenik meg 

a lassú hullámra orsó-szerű formátumú gyorsabb akitivitás szuperponálódik 

az amplitúdó maximuma az un. vertex terület (megfelelő elektródája: Cz) 

non-REM II. alvás stádiumban jellemző 

akusztikus ingerek kiválthatják (Kép 11.) 

9.89. ábra - 11. ábra: K-komplexum 
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Gyors szemmozgásokkal kísért alvás stádium (REM-alvás, rapid eye movement sleep) 

alacsony amplitúdójú EEG aktivitás jellemzi 

különféle frekvencia tartományú (theta-, beta-, delta-aktivitás) hullámok keveredése alkotja 

gyors, konjugált, horizontális és/vagy vetrikális szemmozgások kísérik 

Ébredés (arousal) 

lefolyása, komplexitása és tartama függ az alvás mélységétől 

szendergésből: 

fronto-centrális alpha-theta aktivitiás 

felszínes alvásból: 

vertex-hullámok 

fronto-centrális alpha-theta aktivitiás 

mély alvásból: 

magas amplitúdójú delta-aktivitás 

fronto-centrális alpha-theta aktivitiás 

tartama: 1-5 sec. 

8.4.1.2.3. 4.1.2.3. Normál vagy „jóindulatú” variáns mintázatok 

Normál variánsoknak nevezzük azokat a jellegzetes EEG mintázatokat/grafoelemeket, amelyekről a klinikai 

tapasztalat és kiterjedt, célzott vizsgálatok azt állapították meg, hogy klinikailag egészséges egyénekben is 

mutatkoznak, illetve hogy nem igazolható klinikailag szignifikáns asszociációjuk betegségekkel. 
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Ezen normál vagy „jóindulatú” variánsok klinikai jelentősége végső soron nem ismert. 

Számos korai tanulmány utalt arra, hogy betegségekkel függenének össze (hiszen olyan betegek EEG 

regisztrátumait vizsgálták szelektíven, akik valamilyen betegséggel vagy panasszal éltek (pl. fejfájás, 

eszméletvesztés, rohamok, hiperaktivitás), de az első nagyobb, normál populációra kiterjedt tanulmányoknak az 

a végkicsengése, hogy ezek a mintázatok neurológiailag tünetmentes, panaszmentes egyénekben is jelentkeznek. 

6Hz-tüske-és-lassú-hullám-komplex vagy „6Hz fantom tüske-és-lassú hullám komplex” (6Hz-spike-and-

slow-wave-komplex) 

frekvenciája: 4-7/sec, legtöbbször 6/sec 

rövid, bilaterális paroxizmus formájában jelentkezik 

szimmetrikus vagy aszimmetrikus 

rostrális vagy posterior területi maximumú 

az éles ill. tüske jellegű hullám csúcsának amplitúdó maximuma változó, de alapszabály, hogy jelentősen 

alacsonyabb, mint az alacsonyabb frekvenciával mutatkozó tüske-és-lassú-hullám komplexeké 

zömében fiatal felnőttkorban mutatkozik, ellazult éber állapotban vagy elálmosodáskor 

gyakorisága: egy vizsgálatban, ahol 195 fiatal felnőtt férfit vizsgáltak, 1.5%-ban volt jelen (Tharp, 1966) 

mivel úgy találták, hogy e minta hordozói túlnyomó többségének nincs epilepszia betegsége, e grafoelemet nem 

lehet alapvetően epilepsziára típusos jelenségként értékelni 

Felnőttkori subklinikus ritmikus elektrográfiás eltérés (SREDA: subclinical rhythmic electrographic 

discharges of adults) 

felnőttkorban mutatkozik, 50 éves kor felett általában 

férfiaknál és nőknél egyforma arányban jelentkezik 

éber állapotban 

lehet generalizált, lateralizált és regionális hangsúlyú 

ritmikus, frekvenciája: 5-7/sec, éles konfigurációjú 

közepes amplitúdójú 

időtartama: 20 sec-tól több percig terjedhet 

nem mutat evolúciót, és zajlása során a vizsgált egyéneknek nincs hozzá köthető klinikai tünete 

eredetileg Gastaut írta le „időskori pseudo - larvált elektrográfiás-rohamminta”-ként 

a későbbi vizsgálatok – Westmorland és Klass által (9-11, Westmoreland és Klass, 1981; 1990; 1997) – alapján 

a jelenség nem társul epilepszia betegséggel, nincs diagnosztikai jelentősége e tekintetben 

incidenciája kb. 0.5% 

Alvás alatti benignus epileptiform tranziens (BETS: benign epileptiform transient/potential of sleep) 

felnőttkorban észlelhető (18 éves kor alatt szinte senkinél nem észlelték) 

férfiaknál és nőknél egyforma arányban jelentkezik 

elalvásban, non-REM I.és II. alvás stádiumban jellemző 

egyoldalon vagy bilateralisan, de egymástól független módon jelenik meg 
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fronto-temporalis maximumú 

éles hullám, tartama rövid: 35-50 ms, fő komponense negatív 

alacsony amplitúdójú 

egyesével fordul elő 

nem társul hozzá lassú theta hullám 

egészséges egyénekben előfordulási aránya 24% 

a valódi epilepsziára típusos potenciáloktól elkülöníthető az alapján, hogy bilateralisan egymástól független 

megjelenésű, nem társul hozzá az alaptevékenység megváltozása vagy lassulás, jellegzetes a morfológiája és 

kiterjedt az elektromos mezőpotenciálja 

14-és-6Hz pozitív tüske mintázat (14-and-6Hz positiv spike) 

gyermekkorban és fiatalkorban jellemző (3-4 éves kortól észlelhető és leggyakoribb 13-14 éves korban) 

alvásban észlelhető 

lokalizációja: hátsó temporális és szomszédos területei, egyoldali vagy kétoldali, egymástól független módon 

az éles hullámok csúcsi része pozitív polaritású 

frekvenciája 13-17/sec és/vagy 5-7/sec, többnyire 14 és 6Hz 

amplitúdója az alacsonytól a közepesig terjed 

ritkán egyszeres, általában 1-2 sec-os időközökkel követik egymást 

árkádformájú 

előfordulási gyakorisága: 10-58% 

korábbi elnevezése: ctenoid (halak fésűs pikkely elrendeződésére utalhat a kifejezés) 

formája hasonlít egy fésűre (csúcsos, pozitív komponensek sorozata), egy közel kerek negatív hullámformával 

a megjelenés valószínűsége egészséges tinédzserekben az irodalom alapján akár 60%-os gyakoriságú is lehet. 

Azokat kezdeti megfigyeléseket, amelyek e minta előfordulását fejfájással, hasfájással és szédüléssel járó 

állapottal hozták összefüggésbe, a normál populációra vonatkozó tanulmányok megcáfolták. (Lombroso és 

mts., 1996) 

Wicket spike 

felnőttekben, általában 30 éves kor felett 

szendergésben, felszínes alvásban mutatkozik 

lokalizációja: temporális, egyoldali vagy kétoldali, de egymástól függetlenül megjelenő 

árkádformájú, fő komponense negatív 

frekvenciatartománya: 4-7/sec 

közepes amplitúdójú 

van, hogy egyszeres megjelenésű, de gyakran egymás után, rövid sorozatokban látható 

nem követi lassú hullám (un. záróhullám) 

nem töri meg az alaptevékenységet 
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első leírói Reiher és Lebel voltak (Reiher et Lebel; 1997) 

azon vizsgált személyek között, akiknek az előzményében nincs epilepszia betegség, 1%-os gyakorisággal 

fordult elő 

epilepsziával élő páciensekben 3%-os gyakorisággal mutatták ki 

összességében diagnosztikai jelentőséget nem társítanak a jelenséghez 

elkülönítendő: a fent leírt 14-és-6Hz pozitív tüske mintázattól, a koponyaműtétek után jelentkező mintázattól és 

a temporális epilepsziára típusos potenciáloktól 

Ritmikus temporális theta álmosság alatt (rhythmic temporal theta of drowsiness) 

felnőttkorban és fiatalkorban jellemző 

férfiakban és nőkben azonos arányban fordul elő 

elálmosodás, szendergés időszakában jelenik meg 

temporális lokalizációja, egyoldali vagy kétoldali (egymástól független) 

ritmikus, frekvenciája: 4-7/sec, éles kontúrú, gyakran hornyolt (egymásba kapaszkodó hullámok sorozata) 

közepes amplitúdójú 

egy-egy sorozat néhány secundumig tartó, de gyakran követik egymást akár egy percen át 

amplitúdója fokozatosan nő kezdetben, majd csökken a végén, monomorf, evolúciója nincs 

e mintázatot eredetileg Gibbs és munkatársai írták le (Gibbs és mts., 1963) „psychomotor variáns”-ként 

megjelenése hasonlíthat a temporalis lebeny epilepsziákban észlelhető rohammintákhoz 

incidenciája: 0.5-2% 

diagnosztikus értéke betegség vonatkozásában nincs 

8.4.1.2.4. 4.1.2.4. Aktivációs eljárások és válaszreakciók 

Aktivációs eljárások azok a teszthelyzetek, amelyek során olyan standard szituációkat teremtünk, amelyekben 

bizonyos diagnosztikus értékkel bíró jelenségek felbukkanásának jóval nagyobb az esélye. 

Hiperventilláció 

Kivitelezése: 3-5 percig tartó folyamatos, mély ki-, és belégzés kb. 15-20/perc gyakorisággal. 

Kontraindikációi: abszolút: súlyos szív-, és tüdőbetegség, intracraniális nyomásfokozódás, sarlósejtes anaemia; 

relatív: agyvérzés utáni állapot, terhesség, hiperventillációra fellépő roham az anamnézisben. 

Fiziológiás válaszreakció: diffúz theta vagy intermittáló delta-hullám aktivitás mutatkozhat, ez legkifejezettebb 

gyermekkorban. A válaszreakció lecsengése kb. 60-90 sec alatt zajlik le. 

Kóros válaszreakció: regionális lassulás, epilepsziára típusos potenciál vagy rohamminta fellépése. A 

legnagyobb szenzitivitása az eljárásnak idiopátiás generalizált epilepsziában, ezen belül is absence epilepsziában 

van. Fokális epilepszia diagnózisában kevésbé nyújt segítséget, alkalomszerűen azonban rohamot hívhat elő. 

Fotostimuláció 

Kivitelezése: ritmikus fényfelvillanás alkalmazása standard protokoll szerint beállított fényerővel, időtartammal 

és fényfelvillanás-rátával (általában 1-60Hz), az EEG képhez csatlakoztatott stroboscop használatával. 

Kontraindikációi: relatív: terhesség, ritmikus fényinger hatására fellépő roham az anamnézisben, továbbá olyan 

megbetegedések, amelyekben egy roham veszélybe sodorhatja a beteget. 
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Fiziológiás válaszreakció: 1. Ritmus-követésről, vagy „photic driving”-ról akkor beszélünk, ha az ingerléssel 

időben jól korreláló ritmikus hullámaktivitás jelenik meg okcipitálisan, szimmetrikusan. 2. Fotomioklónusos 

vagy fotomiogén reakció is kialakulhat, mely ritmikus izom-, szemhéj-, és szemmozgás eredetű műtermékek 

sorozataként jelenik meg frontalis maximummal az elvezetésben. (Kép 12.) 

Kóros válaszreakció: 1. A fotoparoxizmális reakciók közül, melyek általában 15-25 Hz-es ingerlés során 

jelennek meg, a stimulus időtartamát túllépő és/vagy a generalizált tüske-hullámok formájában mutatkozó 

fotoparoxizmális reakciót tekintik epilepsziával korrelálónak. (Kép 13.) 2. A ritmikus fényingerlés epilepsziás 

rohamot is kiválthat, ezt nevezzük fotoconvulsív reakciónak. 

9.90. ábra - 12. ábra: „Photic driving” 

 

9.91. ábra - 13. ábra: Fotoparoxizmális reakció 
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Alvás során történő illetve alvásmegvonást követő EEG vizsgálat 

Kivitelezése: olyan szituáciában történő hosszabb (több órás) EEG elvezetés, melyben nagy az esélye, hogy a 

vizsgált személy elalszik. Ágyban fekve történik, pl. részlegesen vagy teljesen alvásmegvont éjszaka után 

reggel-délelőtt, vagy pl. délután étkezést követően. 

Kontraindikáció: 60 évesnél idősebb korban alvásmegvonás nem javasolt, az esetleges cardiovascularis 

szövődmények relative magasabb kockázata miatt. 

Fiziológiás válaszreakció: fiziológiás alvásmintázat. 

Kóros válaszreakció: alvás során nagyobb a valószínűsége bizonyos kóros mintázatok megjelenésének. 

Alvásban epilepsziára típusos potenciálok nagyobb valószínűséggel mutatkoznak bizonyos betegségekben: pl. 

regionális „sharp wave” megjelenésének nagyobb a valószínűsége alvás során temporális lebeny epilepsziában; 

generalizált tüske-hullám mintának idiopátiás generalizált epilepsziában elalvás-szendergés idején, mint éber 

állapotban. 

A fenti három aktivációs eljárást rutinszerűen alkalmazzák, ugyanakkor léteznek további, speciális 

szituációkban alkalmazható provokációs metódusok is, mint pl. specifikus trigger alkalmazása (pl. mintázatok 

megjelenítése, szemek fixációjának átmeneti blokkolása), és ide tartozik a psychogen, nem epilepsziás roham 

előidézése és az antiepileptikum átmeneti elhagyása is. 

8.4.1.3. 4.1.3. Kóros EEG jelenségek a felnőttkori, extrakraniális (skalp) EEG-ben 

8.4.1.3.1. 4.1.3.1. EEG alkalmazása a neurológiai gyakorlatban 

Az EEG bizonyos betegségek vonatkozásában relatíve jó specificitású és változó mértékű szenzitivitású 

vizsgálatnak számít, így mással nem helyettesíthető vagy célszerű kiegészítő diagnosztikai eljárás. 

Elhúzódó/tartós tudatzavarral járó állapotok diagnosztikájának és nyomon követésének fontos eszköze az EEG. 

Ebből a szempontból kiemelendő a non-konvulzív status epilepticus. 

Jól kiszűrhetők EEG vizsgálattal a metabolikus encephalopátiák: a hepaticus/uraemiás encephalopathia/kóma, 

melyekre diffúz lassulás és gyakran fronto-centralis hangsúlyú bi-, trifázisos karakterű meredek theta/delta 
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tevékenység jellemző. Gyógyszer intoxikáció okozta kóma fennállásakor a sürgősségi megítélésben döntő lehet 

az excesszív beta tevékenység észlelése. Paroxysmalis klinikai események (epilepsziás roham, 

collapsus/syncope, pszichogén nem-epilepsziás roham, transiens ischaemiás attack (TIA), (aurás) migraine-es 

fejfájásroham) differenciáldiagnosztikájában is szerepe van az EEG-nek. 

Az epilepszia diagnosztikáját ill. differenciáldiagnosztikáját segíti, hogy epilepszia fennállása esetén kóros EEG 

jelenségek mutatkozhatnak a rohamok közötti időszakban elvezetett (un. interiktális) EEG-n is. Egy részük 

jellegzetes epilepsziára, ezeket „epilepsziára típusos potenciálok”-nak (ETP) nevezünk. Nem specifikus 

eltérésként előfordulhat regionális vagy generalizált lassulás, továbbá ismertek bizonyos kórállapotok, melyeket 

epilepsziás rohamok kísérhetnek és jellemző EEG mintákkal járnak, mint pl. a „PLED” vagy a „burst 

suppression” mintázat (utóbbiak magyarázatát lásd a „periódikus mintázatok” címszó alatt). 

Az iktális (epilepsziás roham során rögzített) EEG felvételen azonosított EEG-rohamminta egyértelmű 

bizonyítéka egy rosszullét epilepsziás voltának. Az EEG-rohamminta-kezdet lokalizációja (EEG-rohamindulási 

zóna) – amely lehet pl. temporalis, frontalis, hemisphaerialis – és terjedése, fontos tényezője az epileptogén zóna 

meghatározásának, ezáltal az epilepszia szindróma/típus megállapításának. 

Az interiktális epilepsziára típusos potenciálok - behatárolva az irritatív zónát -, szintén hozzájárulnak az 

epileptogén zóna, és ezzel az epilepszia szindróma/típus meghatározásához. Az epilepsziára típusos 

potenciáloknak azonban nincs egzakt definíciója. Elfogadott konvenciók szerint azokat a grafoelemeket 

nevezzük epilepsziára típusos potenciáloknak, amelyeket az EEG leletezők gyakran észleltek epilepsziás 

betegek EEG elvezetéseiben. A leggyakrabban előfordulók: a tüske, a sharp wave (tüskével egyező 

tulajdonságú, csak időtartama meghaladja a 70msec-ot), a tüske-és-hullám komplex és többes változataik (pl. 

többes-tüske hullám). Az interiktálisan megjelenő epilepsziára típusos potenciálok jelenléte csaknem biztossá 

teszi az epilepszia diagnózisát. Ugyanakkor ismert, hogy a nem epilepsziás populáció 2.2%-ának EEG-jében is 

észlelhetők epilepsziára típusos potenciálok, ezért nem ajánlják az epilepsziára típusos potenciálok 

megjelölésére az „epilepsziás” jelek kifejezést használni. Az EEG értékelés szempontjából a másik fals 

pozitivitást eredményezhető hiba, hogy a fiziológiás EEG bizonyos grafoelemeit (hullámait), melyek random 

módon lehetnek „meredekek”, „élesek” és „magas feszültségűek”, tévesen epilepsziára típusos potenciáloknak 

minősítik. Ezek téves interpretációja indokolatlanul epilepszia-diagnózishoz vezethet, tehát súlyos iatrogenia 

forrásául szolgálhat. Ezért fontos ismerni az éber-, és alvás-állapot különféle hullám-megjelenéseit, melyek 

sokszor élesek/meredekek és az alaptevékenységből kiemelkedőek, ugyanakkor fiziológiás aktivitások (pl.: my-

ritmus, lambda-hullám, POSWY, vertex-hullám, POSTS) ill. normál variánsok (pl. 6Hz fantom tüske-hullám, 

SREDA, wicket spike) (lásd részletesen „A fiziológiás EEG fő jellegzetességei” fejezetben). 

8.4.1.3.2. 4.1.3.2. Epilepsziára típusos potenciálok 

Epilepsziára típusos potenciáloknak nevezzük az epilepszia betegséggel igen nagy arányban asszociálódó (kb. 

98%-os specificitású), a rohamok közötti időszakban (ún. interiktálisan) megjelenő jellegzetes EEG-

grafoelemeket. 

Az epilepsziára típusos potenciálok általában a háttértevékenységből kiemelkedő, az alaptevékenységet 

megtörő, felszálló szárukon meredekebb hegyes-csúcsos hullámok, melyek fő komponense leggyakrabban 

elektro-negatív éa gyakran észlelhető ezután egy lassúbb hullámkomponens (un. záróhullám). Ha az 

időtartamuk 30-70ms közötti: tüskének (spike-nak) nevezzük, ha 70ms feletti (általában 70-200ms közötti): 

sharp-wave-nek. Az utóbbi angol forma használata elterjedt, a magyar „éles hullám” kifejezés talán nem teljesen 

adja vissza a grafoelem jelentőségét (a köztudatban elmosódott az éles és meredek hullámok szóhasználatában a 

közöttük lévő lényeges határvonal (nagyon sok fiziológiás jelenség meredek, de nem számít ún. éles (sharp 

wave) hullámnak)). Frappáns kifejezés lehetne a „lassú tüske”, ez viszont nem összekeverendő a „slow-sharp-

wave komplex” grafoelemmel. 

Leggyakoribbak: tüske (spike), sharp wave, tüske-és-hullám komplex (spike-and-wave-komplex), többes-tüske 

(poly-spike), többes-tüske-és-hullám-komplex (polyspike-and wave komplex), slow-sharp-wave komplex. 

9.92. ábra - 14. ábra: Sharp wave, jobb centro-temporal 
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9.93. ábra - 15. ábra: Sharp wave, jobb temporál, maximum F8 

 

9.94. ábra - 16. ábra: Sharp wave, jobb temporál, maximum F8T4 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2247  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.95. ábra - 17. ábra: Sharp wave, bal temporál 

 

9.96. ábra - 18. ábra: Tüske-és-hullám komplex, generalizált, 3/sec 
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9.97. ábra - 19. ábra: Többes-tüske-és-hullám komplex, generalizált 

 

Iktális (roham során mutatkozó) epilepsziára típusos EEG jelenség az EEG-rohamminta, mely leggyakrabban 

rohamjelenségekkel kísért (klinikailag aura vagy roham zajlik motoros-, vegetatív jelenségekkel, tudatzavarral); 

ha észlelhető klinikai jelenség nem kíséri, az elektrográfiás rohamminta kifejezés használatos. 

1. animáció: EEG-rohamminta, bal frontális kezdetű. 
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1. animáció: EEG-rohamminta, bal frontális kezdetű. 

2. animáció: EEG-rohamminta, bal temporális kezdetű. 

 

2. animáció: EEG-rohamminta, bal temporális kezdetű. 

3. animáció: EEG-rohamminta, jobb temporális kezdetű. 

 

3. animáció: EEG-rohamminta, jobb temporális kezdetű. 

8.4.1.3.3. 4.1.3.3. Lassulás 

Az egyik leggyakrabban észlelhető patológiás EEG eltérés az un. lassulás, melyről akkor beszélünk, ha a 

vizsgált személy aktuális EEG mintázatának frekvenciája alacsonyabb, mint ahogy azt életkorához és vigilancia 

szintjéhez mérten egészséges esetben várjuk. A lassulás egy nem specifikus EEG eltérésnek tekinthető, azaz 

(önmagában) nem utal az etiológia típusára. A lassulás lehet időszakosan megjelenő (un. intermittáló lassulás) 

(Kép 20.) és folytonosan fennálló (un. kontinua lassulás: az elvezetés több mint 80%-ában detektálható) (Kép 

21.) A lassulás kiterjedtségét tekintve lehet egy körülhatárolható régióban mutatkozó ún. regionális lassulás (pl. 

temporális) (szinonímaként használatos a fokális lassulás kifejezés, de ennek létjogosultságát a skalp EEG 

tekintetében egyes szerzők megkérdőjelezik annak felbontóképessége miatt, és így inkább csak inrkraniális 

elvezetések esetén javasolják használni ez utóbbit), egyik féltekét érintő (lateralizált) és generalizált. Az 

alaptevékenység meglassulása általában jelentős bántalmat tükröz, szintén nem specifikus jelenség, megjelenhet 

az egyik félteke bántalmában (lateralizált), vagy bilaterálisan. 

9.98. ábra - 20. ábra: Intermittáló lassulás, jobb féltekei, maximum temporál 

 

9.99. ábra - 21. ábra: Kontinua lassulás, bal féltekei 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter09/c09h_anim001.mp4
images/chapter09/c09h_anim002.mp4
images/chapter09/c09h_anim003.mp4


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2250  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8.4.1.3.4. 4.1.3.4. Periódikus mintázatok 

Periódikus komplex mintázat a trifázisos hullám, mely egy magas amplitúdójú (>70 μV), pozitív éles 

transiens grafoelemből és egy ezt megelőző és követő, relative alacsonyabb amplitúdójú negatív hullámból áll. 

Általában generalizáltan vagy nem lateralizáltan, frontális hangsúllyal jelenik meg. Gyakran repetitíve és 

periódikusan, 1-2 sec-os periódus idővel. 

Nem specifikus mintázat, számos háttérben álló ok lehetséges, mutatkozhat encephalitisben, Creutzfeldt-Jakob 

betegségben, epilepsziás roham után, ischaemiás stroke-ban, agydaganatban, traumás idegrendszeri 

károsodásban, metabolikus zavarban (májelégtelenségben, hypoglycaemiában). 

A mindennapi neurológiai gyakorlatban nem ritkán észlelhető az un. periódikus lateralizált epileptiform 

potenciál (rövidítése: PLED az angol „periodic lateralized epileptiform discharge” elnevezés alapján.). 

Periódikus (vagy szemiperiódikus) elrendeződéssel ismétlődő, az aleptevékenységből kiemelkedő meredek és 

lassú hullámokból álló, komplex morfológiájú hullám, polifáziás, de fő komponensét tekintve elektronegatív. 

Lokalizációjuk általában lateralizált, de megjelenhetnek mindkét félteke felett is (bi-PLED). Többféle 

etiológiához társulhat, de általában jellemző, hogy acut (subacut), jelentős agykárosodással kísért kórállapot, 

mint pl. infarctus, encephalitis, abscessus vagy gyorsan növő tumor áll a háttérben. Epilepsziás rohamok 

gyakran társulnak a klinikumhoz. 

Szintén periódikus EEG mintázat a burst suppression, jellemzője a rendkívül alacsony (supprimált) aktivitás 

generalizáltan, melyet magasabb amplitúdójú, bilateralis, irreguláris, polimorf hullám komplexum szakít meg 

(burst), visszatérően. A hullám komplexum meredek delta és/vagy tüske/sharp wave hullámokból áll. Előfordul, 

hogy ezen „burst”-öket mioklónusok kísérnek. Súlyos diffúz agyi hipoxia utáni állapotot tükrözhet. A minta 

ismerete azért fontos továbbá, mert refrakter status epilepticusban szükséges lehet narcosis alkalmazására, 

melyet EEG-vel ellenőrzött burst suppression minta mellett javasolt kivitelezni. 

8.4.1.3.5. 4.1.3.5. Nem specifikus eltérések 

További, szokásostól eltérő EEG mintázatok lehetnek: az aszimmetriák, az excesszív beta mintázat. 

Súlyos patológiás állapotot tükrözhet az EEG-mintázat szuppressziója (ennek szélsőséges megnyilvánulása az 

izoelektromos EEG minta), a comához társuló különféle mintázatok (alfa-, beta-, theta-, delta-coma). 
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8.5. 5. A komplex agyi tevékenység kutatása EEG vizsgálatokkal 

Az elmúlt évtizedekben az idegtudományok területén egyre több morfológiai és funkcionális képalkotó eljárást 

alkalmaznak, amelyek sokrétűsége és eddig soha nem tapasztalt mértékű adatszolgáltatása egyre szélesedő 

információkat nyújt az agy működésére. Ennek alapjául az ugrásszerű technológiai innováció szolgált. Az 

idegtudományokkal foglalkozó kutatók és klinikusok az idegi folyamatokat és azok dinamikáját egyre finomabb 

téri és időbeli felbontással képesek tanulmányozni. Ennek egy elektrofiziológiai vonatkozású példája, a 

konvencionális EEG elemzéstől a modern elektrofiziológiai alapú funkcionális képalkotásig (elektromos 

forráslokalizáló eljárásokig) terjedő út. A modern elektrofiziológiai kutatások célja az agytevékenység 

fiziológiás folyamatainak jobb megértése mellett számos betegség, pl. az epilepszia gyógyításába állítható 

eljárások kidolgozása. A következőkben néhány példával szeretnénk ezt illusztrálni. 

8.5.1. 5.1. HFO 

Az epileptológiában zajló kutatások egyre nagyobb figyelmet fordítanak a magas frekvenciájú oszcillációk 

(high frequency oscillations (HFO)) szerepének feltárására. A HFO-k frekvenciatartománya 80-500Hz közötti. 

Gyakorlati jelentőségüket kiemeli, hogy az antiepileptikum rezisztens fokális epilepsziával élő páciensek 

gyógyulását jelentő epilepszia-sebészeti beavatkozást megelőző kivizsgálás célja az epileptogén área 

feltérképezése, melynek egyik legújabb biomarkerének tekinthető a HFO. Elsőként intracraniális elvezetések 

analízisekor észlelték őket; rövidek, néhány millisecundum tartamúak, és viszonylag kis agyterületről 

generálódnak. Állatkísérletekben korábban igazolták az epilepsziára jellemző HFO-k és az epileptogenezis 

összefüggését. Humán megfigyelések szintén szoros összefüggést sejtetnek az epilepsziára jellemző HFO-k és 

az epileptogén área között, hiszen szoros korreláció mutatkozott a betegekben az epilepsziára jellemző HFO-t 

generáló agyterület eltávolítása és a műtét utáni rohammentesség között. Az első részletes humán vizsgálati 

eredmények terápia-rezisztens betegek mesiotemporalis struktúráiba implantált micro-elektródák adatainak 

elemzésén alapultak, amelyek azt mutatták, hogy a 250-500Hz közötti, un. „fast ripple” („gyors fodor”) 

aktivitás lokalizációja megegyezik a rohamindulási zónával. A kontralaterális, nem epileptogén identikus 

régióban ehhez képest alacsonyabb, 80-250Hz frekvenciájú („ripple”, „fodor”) aktivitást detektáltak. A 

fiziológiásan létező HFO-k szerepe még nem pontosan behatárolt, a memória tárolás vonatkozásában kutatások 

már összefüggéseket írtak le. Az elképzelés, hogy ezek a rendkívül körülhatárolt área felett mutatkozó, rövid, 

nagy frekvenciájú oszcillációk a skalpi (nem invazív) EEG-vel is megfoghatók legyenek, rendkívül kétséges 

volt, ugyanakkor egy óriási igényt fogalmazott meg. Ezen ismeretek reményteljesek, de még bővítésre szorulnak 

a biztos klinikai alkalmazáshoz. Jelenleg is számos kutatás folyik, egy új, nem invazív EEG biomarker 

felkutatására az epileptogén zóna behatárolása céljából, valamint fiziológiás szerepük meghatározására. 

8.5.2. 5.2. Quantitatív EEG 

A számítógépes technikára épülő quantitatív EEG (qEEG) módszerek létrejöttét és elterjedését a digitális EEG 

berendezések használata tette lehetővé. Számos quantitatív EEG metódus alakult ki és széles körű fejlesztésük 

zajlik manapság is. Néhány közülük bekerült a mindennapi gyakorlatba, mások neurofiziológiai, neurokognitív 

kutatások eszközeiként szolgálnak. Figyelemre méltóak a kombinált eljárások, mint pl. a forrás-lokalizáló qEEG 

és az MR vizsgálat kombinációja. 

Az eljárás alapját az képezi, hogy a digitális EEG berendezéseknek köszönhetően az agytevékenységgel 

összefüggésben létrejött EEG szignál számhalmazok formájában tárolt, majd ezután információtartalma 

tetszőlegesen megjeleníthető, pl. változatos montázsok formájában, de akár a megszokott EEG elvezetések 

helyett teljesen más, pl. morfológiai képre hasonlatos speciális képi (topográfiai) megjelenítéssel is. A 

quantitatív EEG eljárások előnye továbbá, hogy a felvett digitális adathalmaz a későbbiekben speciálisan 

átdolgozható, számtalan lehetőséget teremtve a jelek elemzésére. Speciális matematikai algoritmusokat 

kidolgozva és alkalmazva lehetőség nyílik az agytevékenység eddig nem ismert jelenségeinek megfigyelésére. 

A leggyakrabban használt qEEG módszerek: 

8.5.2.1. 5.2.1. Amplitúdó-mapping 

Az amplitúdó-mapping lényege röviden és egyszerűsítve, hogy a sok-csatornán felvett EEG szignálok feszültség 

(amplitúdó) értékeiből egy adott időpillanatban készítünk amplitúdó eloszlás képet. Ez tulajdonképpen egy 

feszültség (potenciál-különbség mérték) viszonyokat megjelenítő forma, mely egy adott időpillanatra 

vonatkozik; meghatározott időpillanatonkénti sorozata dinamikus változások visszatükrözésére is alkalmas 

(dinamikus amplitúdó-mapping). Az elvezetésekben mért értékek mellett a köztes helyek (lineáris és non-
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lineáris módszerekkel) interpolált értékei is kivetítésre kerülnek egy meghatározott fejsémára, feszültség 

(amplitúdó) értékek skálázott színkódolásával. 

Az eljárás EEG tranziensek vizsgálatára jól alkalmazható. Különösen akkor hasznos, ha a tranziens vektoriális 

viszonyaival összefüggésben lévő potenciálmező forrásának a térbeli helyzetét, orientációját (lokalizációját) 

keressük. Ez alapján pl. alkalmas epilepszia betegségben mutatkozó tüske elemzésére. Természetesen, mint 

minden agytevékenységet vizsgáló eljárásnak, ennek a módszernek is vannak buktató, pl. ha „zajos” a 

referencia, ha nincs számottevő amplitúdó-kölönbség a vizsgált transiens és a háttértevékenység tekintetében; az 

interpoláció is befolyásolhatja az értékelést, a három-dimenzióban nyert adatok két-dimenziójú megjelenítése 

torzuláshoz vezethet, továbbá nem lehetünk biztosak a generátor megítélése tekintetében (pl. a kiterjedtsége 

tekintetében illetve, hogy a dipol tengelye mentén pontosan hol helyezkedik el). 

8.5.2.2. 5.2.2. Frekvencia-analízis 

Az EEG hullámok összetételének egyszerű és szemléletes vizsgáló módszere, mely az EEG hullámtani 

tulajdonságainak megragadásán és elemzésén alapszik. A vizuális elemzés számára hagyományosan 

megjelenített EEG hullámok mind térben, mind időben, jól elkülöníthető meghatározott frekvenciatartományú 

hullámok keverékeiből állnak. A digitális EEG adatfeldolgozása lehetővé teszi ezek frekvenciaanalízisét. A 

számítógépes frekvencia-analízis elfogadott módszere az un. teljesítménysűrűség-spektrum elemzés (TSS). A 

metódus az EEG, mint összetett hullám tevékenység un. Fourier-transzformációján alapul. A Fourier-

transzformált értékek összessége adja a teljesítmény sűrűség spektrumot, amelynek algoritmusát nevezik gyors 

Fourier transzformációnak. 

A vizsgálat alkalmas finom frekvencia-változások követésére, például az agyat érintő kóros folyamatok 

követésére. Ugyanakkor fiziológiás folyamatok jellemzésére is szolgálhat, hiszen feladathelyzetekben vagy 

jellegzetes biológiai változásokban az agytevékenység - regionálisan lebontható - finom frekvencia-

változásainak nyomonkövetése is lehetséges a módszerrel. 

8.5.3. Tesztkérdések 

Válassza ki az alábbi a kérdésekre adható legteljesebb helyes választ!  (C) 

Az agy komplex tevékenységének elektrofiziológiai vizsgálatára jellemző: 

Az agy komplex tevékenységének elektrofiziológiai vizsgálatata csak speciális, kísérletes körülmények 

között kivitelezhető. 

Az agy komplex tevékenységének elektrofiziológiai vizsgálatára csak az elektroencephalographia (EEG) 

alkalmas. 

Az agy komplex tevékenységének vizsgálatára többféle elektrofiziológiai módszer létezik, széles körben 

elterjedt változata az elektroencephalographiás (EEG) vizsgálat, mely az agytevékenységet kísérő 

elektromágneses változásokat leképező vizsgáló módszer. 

Mi az EEG hullám? (A) 

Az EEG hullámok (EEG grafoelemek sorozatai) a hajas fejbőrön (non-invazív EEG) vagy intrakraniálisan 

(invazív EEG) elhelyezett elektródák által közvetített potenciálkülönbség változásokból speciális 

átalakítással nyert vizualizált jelek, melyek a kortikális sejtcsoportok funkcióváltozásait (gátlás és 

facilitáció) kísérő fluktuáló elektromágneses-térből adódnak. 

Az agykéreg alatt zajló fluktuáló elektromágneses-térből adódó, speciális technikával vizualizált jel. 

Az EEG hullámok a teljes agy funkcióváltozásait leképező speciális eljárással létrehozott, vizualizált jelek. 

Mi jellemző az agyhullámok megjelenésére egy adott személy vizsgálata esetén? (C) 

Az agyhullámok egy adott személy vizsgálata esetén állandóak, érdemben nem változnak. 

A grafoelemek ritmicitása, „oszcillációja” az agy pillanatnyi funkcionális állapotának nem függvénye, csak a 

napszaki ingadozástól eltekintve. 
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Az egyes hullám-aktivitások bizonyos határokon belül, adott személyben, életkor-, és állapot specifikus 

módon fiziológiásan viszonylag állandóak, ugyanakkor inter-individuálisan különbségeket mutatnak. 

Az elektródák pozícionálása szempontjából elmondható, hogy: (B) 

Az egyes elektródák pozícióját az éppen alkalmazott alul-, és felülszűrők frekvencia beállításai határozzák 

meg, mivel ettől függ, hogy milyen méretű potenciálmezőt tudnak „befogni”. 

Az egyes elektródák pozícióját, egymástól való távolságát az un. 10-20-as nemzetközi rendszer szabja meg 

skalp EEG esetén. 

Az egyes elektródák pozícionálását un. 10-20-as nemzetközi rendszer szabja meg mindig. 

A skalp EEG grafoelemek kapcsán jellemző: (A) 

az alfa ritmus, a lassú alfa-variáns, a my ritmus fiziológiás éber állapotban megjelenő jellegzetes ritmikus 

aktivitások 

fiatalkori okcipitális lassú hullám kóros jelenség 

a hyperventilláció alatt megjelenő theta lassulás minden esetben kóros jelenség 

Az alvás során mutatkozó grafoelemekre jellemző: (B) 

meredek hullámok megjelenése ez esetben is kóros állapotot jelez 

az alvási orsó frekvencia tartománya felnőttekben általában: 13-14/sec 

alfa és beta tevékenység nem látható alvásban 

Normál vagy „jóindulatú” variáns mintázatnak tekinthetőek a következő grafoelemek: (A) 

6Hz-tüske-és-lassú-hullám-komplex, felnőttkori subklinikus ritmikus elektrográfiás eltérés (SREDA: 

subclinical rhythmic electrographic discharges of adults) 

a fotostimuláció alkalmával megjelenő „photic driving” és a 14-és-6Hz pozitív tüske mintázat 

a lambda hullám és a fiatalkori okcipitális lassú hullám (POSWY: posterior slow waves of youth) 

A wicket spike-ra jellemzőek: (B) 

gyermekekben és fiatal felnőttekben jellemző, szendergésben, felszínes alvásban mutatkozik, lokalizációja: 

temporális, egyoldali vagy kétoldali, de egymástól függetlenül megjelenő, lassú hullám (un. záróhullám) 

követi, lehet egyszeres vagy többes megjelenésű 

felnőttekben, általában 30 éves kor felett, szendergésben, felszínes alvásban mutatkozik, lokalizációja: 

temporális, egyoldali vagy kétoldali, de egymástól függetlenül megjelenő, van, hogy egyszeres 

megjelenésű, de gyakran egymás után, rövid sorozatokban látható, nem követi lassú hullám (ún. 

záróhullám) 

első leírói Reiher és Lebel voltak (Reiher et Lebel; 1997), a temporális epilepsziára típusos potenciálok közé 

tartozik 

Az EEG neurológiai gyakorlatban megmutatkozó diagnosztikus értékére jellemző: (A) 

bizonyos betegségek vonatkozásában relatíve jó specificitású és változó mértékű szenzitivitású vizsgálatnak 

számít (a gyakorlatban mással nem helyettesíthető vagy célszerű kiegészítő diagnosztikai eljárás) 

az összes agyi megbetegedésben jó specificitású és változó mértékű szenzitivitású vizsgálat 

számos idegrendszeri betegség diagnosztikájában jó specificitású és magas szenzitivitású vizsgálat 

Fontos diagnosztikai eszköz: (B) 
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ha valakinek collapsusa zalott 

elhúzódó/tartós tudatzavarral járó állapotok diagnosztikájának és nyomon követésében, kiemelendő a status 

epilepticus. 

ha valakinek parkinson betegsége, demenciája van 

Az EEG az epilepszia betegség diagnosztikájában fontos, mert (C) 

egyértelműen elkülöníthető vele az epilepsziás és nem epilepsziás eredetű rosszullét 

mindig kimutathatóak iktális vagy interiktális EEG kóros jelenségek, melyek gyakran jelzik az epilepszia 

fennállását 

epilepszia fennállása esetén kóros EEG jelenségek mutatkozhatnak a rohamok közötti időszakban elvezetett 

(un. interiktális) EEG-n is 

Interiktális epilepsziára típusos potenciálok a következők: (C) 

wicket spike, 14-és-6Hz pozitív tüske mintázat 

14-és-6Hz pozitív tüske mintázat, a lambda hullám, a sharp wave, a tüske-és-hullám komplex 

a tüske (spike), a sharp wave, a tüske-és-hullám komplex (spike-and-wave-komplex), többes-tüske (poly-

spike), többes-tüske-és-hullám-komplex (polyspike-and wave komplex) 

Az iktális (roham során mutatkozó) epilepsziára típusos EEG jelenség, az EEG-rohamminta jellemzője, 

hogy: (C) 

mindig kíséri valamiféle epilepsziás klinikai jelenség 

mindig kíséri aura vagy rohamjelenség 

gyakran jelenik meg aura vagy rohamjelenség kapcsán, de van, hogy semmiféle azonosítható klinikai jel nem 

kíséri 

Az idegrendszeri magas frekvenciájú oszcilláció (high frequency oscillations (HFO)) jelenségére jellemző, 

hogy (B) 

csak alvás alatt detektálható 

klinikai jelentőségüket kiemeli, hogy az epileptogén área feltérképezésében az egyik legújabb biomarkernek 

tekinthető 

frekvenciájuk 40-100Hz közötti 

A quantitatív EEG egyik módszere, a frekvencia-analízis alkalmas: (A) 

finom frekvencia-változások követésére, fiziológiás folyamatok jellemzésére, például feladathelyzetek 

frekvencia-változásainak nyomonkövetésére 

az EEG hullámok összetételének egyszerű és szemléletes vizsgálatára, ezáltal idegrendszeri kórképek könnyű 
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9. 9.i. Kiváltott válaszok (VEP, SSEP, BERA) 
értékelése és eredményeinek felhasználása. – Mike 
Andrea [Szakmai lektor: Fekete István] 

A kiváltott potenciálok szenzoros ingerre adott specifikus idegi elektromos aktivitási válaszok, melyek az 

elsőként 1947-ben Dawson által alkalmazott átlagolási technika segítségével könnyen és non-invazív módon 

elvezethetőek. A kiváltott potenciálok a különböző idegsejtek elektromos jeleit az agy teljes területén regisztráló 

elektroencephalogramból (EEG) vonhatók ki. Először az elvezetett jeleket fel kell erősíteni, majd az 

ismételtődően alkalmazott szenzoros stimulusokat közvetlenül követő EEG szegmentumokat össze kell adni. 
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Ezáltal a random előfordulású háttérzaj kiiktatódik és a szenzoros stimulációval összefüggő jelek az átlagolás 

következtében kiemelkednek. A kivont hullámforma a vizsgált szenzoros idegpálya működését jellemzi. 

A kiváltott potenciálokat általában az amplitúdóval (csúcstól csúcsig terjedő magasság) és a latenciával (a 

stimulustól a válasz megjelenéséig eltelt idő milliszekundumos [ms] intervallumban) számszerűsítik. 

A kiváltott potenciálok klinikai felhasználhatósága azon alapszik, hogy képesek-e: 

a szenzoros rendszer működési zavarának kimutatására, akkor amikor az anamnézis és/vagy a neurológiai 

vizsgálat nem teljesen egyértelmű, 

utalni a szenzoros rendszer szubklinikai érintettségére („néma” léziók), 

anatómiailag lokalizálni a léziókat az idegrendszerben, 

a betegek neurológiai státuszában kialakult változások követésére. 

Elméletileg majdnem minden szenzoros modalitás tesztelhető, azonban a rutin klinikai gyakorlatban 

leggyakrabban a mintaváltásos vizuális kiváltott választ (VEP), a rövid latenciájú szomatoszenzoros kiváltott 

választ (SSEP) és az agytörzsi akusztikus kiváltott választ (BAEP) használjuk. 

A kiváltott potenciálok legfőbb előnye, hogy noninvazívak, objektívek, költséghatékonyak és gyakran 

érzékenyebbek, mint a részletes neurológiai fizikális vizsgálat. Regisztrálhatóak altatott vagy komatózus 

betegben is, mivel relatíve ellenállóak a szedatív hatású szerekkel és a barbituráttal szemben. Az utóbbi tény a 

regisztrációs eszközök fejlődésével együtt a kiváltott potenciál módszerek szélesebb körű felhasználását hozta el 

a műtőben és intenzív terápiás osztályon. 

A kiváltott potenciálok hátránya, hogy funkciót tesztelnek és így adott anatómiai pálya fiziológiás működéséről 

nyújtanak információt. Összehasonlítva azonban a mágneses rezonanciás képalkotással (MRI), téri vagy 

lokalizációs információjuk sokkal korlátozottabb. Nem tisztázzák továbbá az etiológiát és ritkán betegség-

specifikusak. Továbbá kóros eltéréseik összetéveszthetőek a végszerv betegségeivel: a VEP kóros lehet 

szembetegségekben, a SSEP perifériás neuropathiában, és a BAEP vezetéses és idegi eredetű 

halláscsökkenésben. A kiváltott potenciálokat befolyásolja továbbá az életkor, emellett a műtermékmentes 

elvezetéshez a beteg bizonyos fokú kooperációjára van szükség. 

9.1. 1. Vizuális kiváltott válasz 

A VEP rövid vizuális stimulus által kiváltott elektromos potenciálok elvezetését jelenti a látókéreg feletti skalp 

területéről. A VEP elsődlegesen a retinától a látóidegen keresztül a látókéregig futó látópálya funkcionális 

integritásának mérésére használható. A látópálya funkcionális integritásának meghatározására a VEP 

alkalmasabb, mint az MRI. 

9.1.1. 1.1. A vizuális kiváltott válasz forrásai 

A klinikumban használt VEP-et általában a fissura calcarina feletti okcipitális skalpról vezetjük el. Ez a primer 

látókéreghez (Brodmann 17) legközelebb eső terület. Emberben a primer látókéreg nagy része a fissurákban 

helyezkedik el, nem az okcipitalis pólus kérgi felszínén. Az okcipitális pólus felszínén legfeljebb csak a látótér 

hozzávetőlegesen 10 fokos centrális része reprezentált. Továbbá az okcipitális pólus felszínén reprezentált 

terület eléggé variábilis, még ugyanazon egyén két féltekéje között is. A kórfolyamat lateralizációját nehezíti, 

hogy a legtöbb elektromos potenciál a sulcusokban szimultán több lokalizációban keletkezik, továbbá a fenti és 

lenti mezők között vertikális kioltódás jön létre. A különböző kérgi lokalizációban, a vertikális és horizontális 

síkokban előforduló potenciálok, melyek a féltekék között is eltérőek, paradox lateralizációt eredményeznek és 

zavarják a forráslokalizációt. 

9.1.2. 1.2. Technikai megfontolások 

A kérgi válaszokat 3 elektródával vezetjük el, melyek lefedik az okcipitalis régiót. Az elektródák helyét a 

standard EEG-elektródafelhelyezés “10-20-as nemzetközi rendszere” alapján határozzuk meg, amely 

figyelembe veszi a fejméretből adódó egyéni sajátosságokat. Egy elektróda kerül a középvonalra (OZ), két 

laterális okcipitális elektróda (O1, O2) a középvonaltól oldalra kerül, egymástól hasonló távolságban. Fél-

látóteres ingerlésnél a válaszokat a T5 és T6 elektródapozíciókból gyűjtjük. A referencia elektróda általában a 
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fülcimpán, a középvonalban a fejtetőn vagy a homlokon helyezkedik el. A földelő elektróda bármely helyre, a 

masztoidra, a hajas fejbőrre vagy a fülcimpára helyezhető. 

Féloldali vezetési zavar elfedődése monokuláris stimuláció használatával küszöbölhető ki. Az értékelt 

időintervallum általában a vizuális stimulus kezdetétől számított 200-500 ms. Fiatal csecsemők vizsgálatakor a 

mérési időnek 300 ms-nak vagy hosszabbnak kell lennie, mert a korai érés alatt a VEP komponenseinek 

csúcslatenciái hosszúak lehetnek. A legtöbb gyerek és felnőtt 250 ms vagy annál kevesebb analízisidő 

használatával tesztelhető. 

9.1.3. 1.3. Stimulációs módszerek 

A látópálya funkcióit vizsgáló VEP elvezetések többféle stimulációs módszerrel készülhetnek. Gyakran használt 

vizuális stimulus a stroboszkópos fényvillódzás (flash), a villanófényt kibocsátó diódák (LED-ek), az átmeneti 

és állandó mintaváltás, és a mintázat megjelenés/eltűnés alkalmazása. VEP kiváltható teljes látóteres, fél-

látóteres vagy perifériás látóteres stimulációval. A VEP stimulációt és protokollt a betegek tünetei, az anamnézis 

és egyéb rendelkezésre álló információk alapján kell megválasztani. 

9.1.3.1. 1.3.1. Mintaváltásos vizuális kiváltott válasz 

A standard klinikai vizsgálatokban a mintaváltásos VEP-et használják, melynek megbízhatósága a betegek 

közötti összehasonlításban jobb, mint a flash vagy mintakezdéses ingerlés. A mintaváltásos VEP vizsgálatnál a 

vizuális stimulus egy magas kontrasztú fekete-fehér sakktábla-minta, mely a centrális látómező 20-30 fokos 

részére vetül, és fekete és fehér négyzetei általában minden másodpercben ellentétesen váltakoznak (Video 1). 

A VEP elvezetését standard tesztkörülmények között kell végezni, mely során a vizsgált személy a monitor 

képernyőjétől 70-100 cm-es távolságban ül, ekkor a sakktábla mérete hozzávetőlegesen 30 szögperces 

látószögben esik be. A látásélességet érintő problémák esetén a látásélességet amennyire csak lehet korrigálni 

kell. Standardizálni kell a szoba megvilágítását. Regisztrálni kell a pupillák méretét és bármely kóros eltérését. 

Egy-két Hz-es stimulusfrekvencia ajánlott, a szűrőbeállítást pedig 1-200 Hz sávszélességre kell állítani (a szélső 

határok 0.2 és 300 Hz). A tesztelés alatt 50-200 választ kell átlagolni. Az ingerlést minimum kétszer kell 

elvégezni a válaszok reprodukálhatóaságának tesztelése céljából. Katódsugárcsöves monitorok használatakor a 

mintaváltásos ingerlés a normálishoz közeli látásélesség esetén megközelítőleg mindenkiben hasonló kiváltott 

potenciálokat produkál. 

1. videó. 

 

1. videó 

A mintaváltásos VEP elevezetése során három komponens vezethető el: egy magas negatív komponens jelenik 

meg körülbelül 77 ms-os csúcslatenciával (N1 vagy N75), majd egy nagyobb amplitúdójú pozitív komponens 

következik kb. 100 ms-nál (P1 vagy P100), végül egy variábilisabb negatív komponens regisztrálható 140 ms 

környékén (N2, N140) (1. Ábra). A VEP fő komponense a P100, mely a striatális kortexben jön létre jórészt a 

látótér centrális részének válaszaként. A P100-as hullámforma a középső okcipitalis areában a legmagasabb. 

Egyének közötti összehasonlításban a P100 nagyon megbízható és 5-60 éves kor között stabil. Csúcslatenciája 

azonban 60 év felett növekedést mutat, melyet az elvezetés normál tartományának meghatározásakor 

figyelembe kell venni. 

9.100. ábra - 1. ábra: Fiziológiás VEP 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
images/chapter09/c09i_anim001.mp4


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2258  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.1.3.1.1. 1.3.1.1. A mintaváltásos vizuális kiváltott választ érintő faktorok 

A szedáció és az altatás kiiktatja, míg bizonyos gyógyszerek (pl.: karbamazepin) megnyújtják a VEP-et. A 

mintaváltásos VEP klinikumban előforduló betegségek iránti érzékenysége az alkalmazott kiváltó technikától 

függ. A sakktábla-minta négyzeteinek mérete befolyásolja a hullámforma amplitúdóját és a P100 latenciáját. 

Normálisan a mintaváltásos VEP használatakor a sakktáblát alkotó négyzetek beesési szöge 1 fok. Akkor 

rögzíthető a legnagyobb amplitúdójú és legrövidebb csúcslatenciájú VEP, amikor azt a legkisebb 

négyzetméretet használják, melyet az alany még élesen lát. A kisebb négyzetekre adott válaszok szenzitívebbek 

a látópálya betegségeire, azonban a választ befolyásolja a fókuszálás elégtelensége és a tompalátás (amblyopia). 

A látásélesség romlása 20/200-ig a válaszokat szignifikánsan nem változtatja meg, de nagy négyzetek 

alkalmazását teszi szükségessé. 

A sakktábla-stimulus megrajzolása a grafikus kijelzést digitálisan generáló számítógép-monitorok használatával 

hosszabb ideig, akár 18 ms-ig is eltarthat. Ez időben jóval szétoszlottabb mintaváltást eredményez. Így a gyors 

optomechanikai stimulátorok által kiváltott válasszal összehasonlítva a P100 latenciája szélesebb tartományban 

oszlik meg. Mivel a normál latenciatartomány a normál adatállomány standard deviációjának többszöröse, így a 

kóros eltérések detektálhatósága lecsökken. Egyes tanulmányok szerint számítógép-monitorok használatával 

végzett stimuláció esetén a VEP szenzitivitása akár 25%-ra is lecsökkenhet. Ezzel szemben a fényesebb, 

gyorsabban változó mintázatot létrehozó videómonitorok, mint pl. a folyékony kristályos kijelzők (LCD), 

gyorsabb VEP-et váltanak ki, mint a katódsugárcsöves videómonitorok. LCD használatával a P100 komponens 

sokkal gyorsabban, 90 ms-nál kisebb csúcslatenciával jelenik meg. 

A P100 latenciáját számos más faktor is befolyásolja, mint a stimulus fényessége és kontrasztossága, és a 

sakktábla négyzeteinek beesési szöge. 
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A stimulusparaméterek variabilitása miatt a normál értékek tartományát minden laboratóriumnak olyan 

adatbázis alapján javasolt meghatározni, melyet egészséges alanyokkal vett fel a helyi műszeren. 

9.1.3.1.2. 1.3.1.2. A mintaváltásos vizuális kiváltott válasz használata a klinikai kórképekben 

A mintaváltásos VEP-et általában a látásfunkciók romlásával járó betegségek (demielinizációs kórképek, 

optikus neuritisz, ischémiás optikus neuropátia, kompressziós optikus neuropátia, ambliopia) detektálására, 

valamint az objektív látásélesség (gyermekek, szimulánsok és pszichogén látásképtelenséget mutatók látási 

működése) meghatározására használják. A VEP hasznos lehet a látópálya funkciózavarával járó kórképek 

felépülésének követésében is. 

A demielinizációt okozó folyamatok a retino-striatalis vezetési idő megnövekedését eredményezik, mely a kérgi 

válasz latenciájának megnyúlásaként detektálható (2. Ábra). A látópályán belüli axonveszteség a VEP 

amplitúdójának és hullámformájának kóros eltéréseit okozhatja. A hullám alakja lehet szokatlanul szétnyúlt 

vagy kóros számú hajlattal felrostozódott (2. Ábra). 

9.101. ábra - 2. ábra 

 

Demielinizációs betegségek: 

A VEP-et gyakran használják a szklerózis multiplexet, neuromyelitis opticát (Devic betegség), valamint az 

adrenoleukodisztrófiát magukba foglaló demielinizációs kórképekben. Ezekben és más, a centrális látópálya 

vezetési sebességének csökkenésével járó betegségekben a típusos VEP lelet a normál amplitúdójú, késő P100 

komponens, mely mindkét szem egyenkénti, teljes látómezős stimulációja során vezethető el (2. Ábra). 

Szklerózis multiplexben és Devic betegségben az egyik leggyakrabban előforduló patológia az optikus neuritisz 

(3. Ábra). A standard agyi MRI technikák csak korlátozott kapacitással bírnak a centrális látópályán, különösen 

annak elülső részén belüli axon- és neuronveszteség pontos mennyiségi meghatározására. A VEP érzékenysége 

a prechiasmális demielinizáció detektálására kimutathatóan sokkal magasabb, mint a koponya MRI vizsgálaté és 

az optikai koherencia tomográfiáé. Továbbá a VEP hatékony a nem érintett szem látóideg-demielinizációjának 
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detektálásában, és ezáltal ki tud mutatni klinikailag néma léziókat, mely segíthet a téri disszemináció 

igazolásában és a szklerózis multiplex diagnózisának felállításában. 

9.102. ábra - 3. ábra 

 

Különböző tanulmányokban kimutatták, hogy a kontrasztszenzitivitás mérhető VEP-pel, és szklerózis 

multiplexben az alacsony kontrasztú stimulusok a magasabb kontrasztú ingereknél érzékenyebben 

detektálhatják a szubklinikai optikus neuropátiát. 

Traumás agykárosodás: A VEP gyakran késik traumás agykárosodást követően, feltehetően diffúz axonális 

károsodás eredményeként. A késés nagysága korrelál a sérülés súlyosságának egyéb mutatóival, mint pl. a 

kognitív károsodás mértékével. Nem ritka, hogy közvetlenül súlyos trauma után a VEP az optikus pálya 

kompressziója következtében nem elvezethető. Néhány nap múlva azonban, amikor az ödéma már csökkent, a 

VEP elvezethetővé válhat. 

Toxikus és táplálkozási okok: B12 vitaminhiány, alkohol-dohány okozta ambliopia, toxikus ágensek, mint a 

szén-monoxid, etilén-glikol, metanol, továbbá az antimikróbás gyógyszerek, mint az etambutol, izoniazid, 

linezolid, az antiarrithmiás szer amiodaron mellékhatásai, valamint a sildenafil (Viagra) és az infliximab 

használata okozhat látóideg károsodást, és társul kóros VEP-pel. 

Kortikális hipoxia: A VEP információt nyújthat a kortikális látási funkcióról. Születési anoxián átesett 

betegekről rögzített VEP jelezheti az okcipitális kérgi funkciózavar súlyosságát. Általánosságban, pozitív 

prognosztikai jelet jelent ha a VEP elvezethető. 

Kérgi vakság: A 27 szögperces látószögű sakktábla-méret normális P100 latenciát eredményezhet kortikális 

vakságban szenvedőkben. Kisebb méretet (azaz ≤20 szögperc) kell használni a kóros eltérés kimutatásához. 

Egyéb betegségek: A VEP kóros lehet optikus atrófiában, a látópályát érintő kompresszív léziók esetében és 

szarkoidózisban. Az 1-es típusú neurofibromatózisban (NF1) szenvedő gyermekek hajlamosak látóideg gliómák 

kialakulására. Esetükben a VEP az MRI vizsgálatnál szenzitívebb és költséghatékonyabb lehet a kórfolyamat 

progressziójának követésére. Lényegében minden NF1-ben szenvedő gyermekben iskoláskorra a VEP lassulása 

mutatható ki. 
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Migrén: A P100 amplitúdóját klasszikus migrénben szenvedőkben magasabbnak találták, mint egészséges 

egyénekben, míg a mintaváltásos VEP latenciái nem különböznek szignifikánsan. Ezek az eredmények arra 

utalnak, hogy a klasszikus migrénben szenvedő betegek látópályája az interiktális periódus alatt hiperexcitabilis 

lehet, és a mintaváltásos VEP rohamok utáni magas amplitúdója a kortikális ‘spreading depression’ 

következménye. 

9.1.3.2. 1.3.2. Mintakezdéssel és fényvillanásokkal kiváltott vizuális kiváltott válaszok 

A mintaváltásos VEP a vizuális rendszer vizsgálatára csak a beteg kooperációja mellett használható, mivel 

egyaránt igényel fixációt és koncentrációt. Nem használható újszülötteknél vagy olyan felnőtteknél, akik a szem 

törőközegének átlátszatlansága miatt nem tudnak fókuszálni, nem értik vagy nem követik az instrukciókat, vagy 

altatva vannak. 

Ha a beteg korrigált látásélessége megközelítőleg 20/200-20/400 (6/60-6/120) közötti és/vagy a betegnek 

nystagmusa van, a mintakezdéses ingerlés a legmegfelelőbb stimulus. A mintakezdéses vagy 

„mintafelvillanásos” („pattern flash”) stimulálás a retina központi 30 fokos részére vetülő mintaváltásos 

ingerléshez képest robosztusabb VEP mintázatot hoz létre. A mintaváltásos stimulus általában fokozza a 

nystagmust, mely rontja a foveális fixáció fenntartásának képességét. A mintakezdéses stimulusokkal lehet 

leghatékonyabban monitorozni az ambliopiát és a rossz látásélességet. Albinizmusban a chiasma opticumban a 

látópálya normális parciális kereszteződése helyett az axonok gyakran teljes vagy majdnem teljes kereszteződést 

mutatnak az ellenoldali félteke felé. Ez gyakran jelentősen csökkent látásélességgel társul. Normális látópálya 

esetén a jobb és a bal szem stimulácójakor a VEP topográfiája az okcipitális lebenyek felett kissé 

aszimmetrikusan detektálható, mely kóros kereszteződés esetén jellegzetesen megfordul. Az albínóknak gyakran 

van nystagmusuk, így a mintakezdéses VEP használata a mintaváltásnál megbízhatóbban jelzi a kereszteződést. 

Ha a beteg látásélessége megközelítőleg 20/400 (6/120) vagy rosszabb, vagy a beteg nem kooperál, eszméletlen, 

szedált vagy altatott, a preferált módszer a fényfelvillanásokkal végzett ún. flash VEP (4. Ábra). A 

fényfelvillanásokkal végzett stimuláció hasznos csecsemőkben, akik nem fixálnak tartósan a sakktábla-

mintázatra. A flash VEP-et stroboszkóppal vagy LED villanófénnyel veszik fel, melyek ingere befogja a teljes 

látómezőt és ezáltal a tekintés iránya nem fontos. A fényfelvillanásos stimulus feldolgozását a retinostriatalis 

projekció mellett egyéb járulékos pályák végzik, és a striatalis areán kívül eső más kérgi régiók is részt vesznek 

a flash VEP létrehozásában. Újszülöttekben a standard VEP komponenseket ritkán lehet rögzíteni és a flash 

VEP elvezetések variabilitása az agykéreg érése alatt magas. Ennek eredményeként a flash VEP nem nyújt 

megbízható információt a retinostriatalis vezetési időről és nem vonhatók le következtetések a vizuális 

percepció minőségéről vagy prognózisáról sem. A flash VEP elvezetés azonban alkalmas arra, hogy kezdetleges 

információt nyújtson arról, hogy vajon a vizuális információ eljutott-e az agyba (4. Ábra). Jelentős optikus 

pálya atrófia és a centrális látópálya egyéb kóros eltérései általában biztonsággal detektálhatóak. A flash VEP 

kóros lehet kortikális vakságban, de nem minden esetben. A szemüvegbe épített LED-ekkel létrehozott 

fényfelvillanásos stimuláció monokuláris stimulációra hatékonyabb, mint a stroboszkóp, és használható a VEP 

monitorozására műtét alatt vagy altatás közben. 

A fényfelvillanással kiváltott és a mintakezdéses VEP-ek megbízhatóak az egyénen belül, de jelentősen 

különbözőek a betegek közötti összehasonlításban. 

9.103. ábra - 4. ábra 
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9.1.3.3. 1.3.3. Fél-látómezős és perifériás stimuláció 

A VEP leghasznosabban a látóideg-funkció vizsgálatárára használható, kevésbé hasznos azonban a 

postchiasmális betegségek értékelésében. A látópálya retrochiasmalis részét érintő léziók megbízhatóbban 

detektálhatóak fél-látómezős stimulációval végzett kiegészítéssel. 

A látómező egyik felének stimulációja a kontralaterális okcipitális lebeny ingerlését hozza létre. A P100 

megjelenése ezért fél-látómezős stimulációnál a kontralaterális elektródán várható. A gyakorlatban azonban a 

P100 általában a stimulált fél-látómezővel ipszilateralis laterális elektódánál látható. A válasz paradox 

topográfiája a látómező központi területéért felelős okcipitalis pólus feletti kortex ferde elrendeződésének 

tudható be, melynek aktivitását a kontralateralis sklapi elektóda rögzíti. A VEP latenciájának, amplitúdójának 

vagy hullámformájának homonim jellegű kóros eltérései, melyek csak az egyik fél-látómező stimulálására adott 

válaszként jelennek meg, retrochiasmalis lézióra utalnak a stimulált fél látótérrel kontralaterális féltekében. 

Bitemporális vagy binazális fél-látómezőket érintő VEP-eltérések szelektíven a chiasma opticum középső vagy 

laterális részét érintő (általában kompressziót okozó) léziókra utalnak. 

A perifériás látómező stimulációja egy későbbi pozitív VEP komponenst, a P135-öt váltja ki. Ez a komponens a 

stimulált fél-látómezővel kontralaterális elektróda alatt látható. A perifériás látómezős stimuláció hozzájárulhat 

makulopátiák vagy a látópálya azon károsodásainak detektálásához, melyeknél a vizuális információ vesztése a 

látótér centrális részéről ered. 

9.1.3.4. 1.3.4. Mintázat elektroretinogramok 

A klinikai gyakorlatban a centrális látászavarokat el kell elkülöníteni a retina betegségeitől, melyek mindegyike 

okozhat látásvesztést. Az elektroretinogram (ERG) és a VEP szimultán elvezetése választ adhat erre a kérdésre. 

A mintázat (pattern) ERG-ot (PERG) az alsó szemhéjra felhelyezett elektródákkal rögzítjük. Tartalmaz egy P50-

es komponenst, mely a retina disztális részében (receptorok és az idegi hálózat) jön létre és egy N95-ös 

komponenst, melyet a retina ganglionsejtjei generálnak. A PERG nem detektálható a koncentráció hiányában, a 

fixáció elégtelensége esetén és a makulát érintő retinabetegségekben. Az N95 komponens a látóideg 

betegségeiben gyakran hiányzik vagy redukált. Az elvezetés kiegészítése PERG-mal a fixációs és koncentrációs 

együttműködés biológiai ellenőrző eszközeként szolgál, és bizonyosságot ad arról, hogy a VEP-ben látott kóros 

eltérések nem a retina betegségének másodlagos következményei. 

9.1.3.5. 1.3.5. Multifokális vizuális kiváltott válaszok 

A multifokális VEP (mfVEP) egy viszonylag új, objektív lehetőség a látópálya-érintettség korai felismerésére. 

Ez a technika egyszerre sok (jellemzően 60) lokális VEP-et rögzít a látómező 40 fokos területéről. A mfVEP 
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reprodukálhatósága bizonyítottan jó. Ennél lényegesebb, hogy a mfVEP a centrális látópálya kis vagy lokális 

defektusait képes detektálni, melyek felismeretlenek maradnának a hagyományos mintaváltásos VEP módszer 

használatával, mely a centrális látómező nagy területében globálisan teszteli a látópálya funkcióját. A mfVEP 

rögzítéséhez 4 okcipitalis skalpi elektródára van szükség, és a gyakorta használt stimulus egy céltábla-mintázat, 

melynek szektorai a kontrasztot váltogató sakktábla-mintát tartalmaznak. 

Szklerózis multiplexben és optikus neuritiszben a mfVEP nagyobb érzékenységet és specificitást nyújt a vizuális 

funkciózavarok detektálásához. 

9.2. 2. Rövid latenciájú szomatoszenzoros kiváltott válasz (SSEP) 

A SSEP a felső végtagokon a perifériás érzőidegek 30 ms-os, az alsó végtagokon 60 ms-os perkután elektromos 

stimulációval váltható ki (Video 2). A SSEP a hátsó kötél, a lemniscus medialis és a talamo-kortikális szenzoros 

rendszer egymást követő anatómiai idegi generátorainak akciós és szinaptikus potenciáljaiból áll össze (5. 

Ábra). A leggyakrabban stimulált perifériás idegek a felső végtagon a csuklónál a nervus medianus és a nervus 

ulnaris, az alsó végtagon a bokánál a nervus tibialis posterior és a nervus peroneus (Video 2). 

2. videó. 

 

2. videó. 

9.104. ábra - 5. ábra 

 

A perifériás idegstimulációt követően mind az Ia csoportú izomafferensek, mind a II. csoportba tartozó 

bőrafferens rostok hozzájárulnak a keletkező válaszokhoz, melyeket a perifériás idegek felett elhelyezett 

elektródákkal lehet elvezetni. A rutinban a felső végtagokon ezek a kevert idegi akciós potenciálok a plexus 

brachialis felett az Erb-pontnál vezethetőek el (6. Ábra), míg az alsó végtagokon a n. tibialis posterior boka 

feletti stimulációját követően a fossa popliteából (7. Ábra). A gerincvelő szürkeállományán belüli komplex 

szinaptikus elrendeződésből származó posztszinaptikus elektromos aktivitás egy állandó potenciál keletkezését 

eredményezi, mely a stimulált ideg gerincvelői szegmentuma felett vezethető el (6. Ábra, 7. Ábra, Video 3). A 

felső végtagi cervicalis potenciál negatív hullámként látható a nyak hátsó része felett kb. 13 ms-os latenciával 
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(melyet ezért N13-nak nevezünk) (6. Ábra, Video 3). Ennek megfelelője az N22, mely a n. tibialis posteriornak 

megfelelő gerincvelői szegmentumból származó aktivitást tükröz (7. Ábra). A felszálló axonok rosztrálisan 

folytatódnak a funiculus cuneatust és gracilist alkotva, szinapszisokat képeznek a nyúltvelői hátsó kötél magok 

másodlagos neuronjaival. A másodlagos neuronok axonjai keresztezik a középvonalat, és lemniscus medialis-

ként az agytörzsben az ellenoldalon szállnak fel. A lemniscus pálya a talamuszban ér véget, ahol szinapszisokat 

hoz létre a harmadlagos neuronokkal, melyek aztán a parietális lebenyben a megfelelő szomatoszenzoros kortex 

területhez vetülnek (5. Ábra). A hajas fejbőrön a n. medianusból származó kérgi N19 az ellenoldali kézrégió 

felett (6. Ábra, Video 3), a n. tibialisból származó P37 a vertex felett vezethető el (7. Ábra), és tükrözik a 

bőrből induló ingerület primer szomatoszenzoros kéreghez (Brodmann area 3b) érkezését. 

9.105. ábra - 6. ábra 

 

9.106. ábra - 7. ábra 
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Szegmentális beidegzési zavarok tanulmányozására a dermatómás vizsgálatok használhatóak. A dermatómás 

SSEP-ek technikailag bonyolultak, emiatt a rutinban nem használják. Feltételezett radikulopatiák és gerincvelői 

léziók vizsgálatakor a jelenlegi MRI technológia lényegében helyettesíti a dermatómás SSEP vizsgálatokat. 

A klinikai értékelés a hullámcsúcsok közötti időintervallumokon alapszik. A jó perifériás idegpotenciál 

elvezetése fontos a centrális vezetési idők méréséhez. Hasznos lehet a klinikai diagnózishoz a latenciák 

összehasonlítása a két oldal között. 

9.2.1. 2.1. A rövid latenciájú szomatoszenzoros kiváltott válaszok klinikai 
alkalmazása 

A klinikai gyakorlatban a SSEP-et a szenzoros pálya integritásának monitorozásához használjuk jellemzően 

szklerózis multiplex gyanúja esetén, mioklónussal járó betegségekben, műtét alatt a gerincgörbületek sebészi 

korrekciójakor, valamint alkalmazható intenzív osztályon a poszttraumás és anoxiás-hipoxiás kóma 

prognózisbecslésénél. 

9.2.1.1. 2.1.1. Szklerózis multiplex 

Az MRI térhódítása miatt a szklerózis multiplex klinikai diagnózisához és monitorozásásához már nincs szükség 

a kiváltott válasz vizsgálatokra. Szükség lehet azonban a SSEP-re olyan betegek esetében, akiknél a 

diagnosztikai kivizsgálás nem ad egyértelmű eredményt, pl. olyan MRI eltérések esetében, melyek nem 

teljesítik a specifikus radiológiai kritériumokat. A hátsó kötél-lemniscus medialis pálya centrális rostjaiban 

előforduló demielinizáció a SSEP késését vagy akár hiányát eredményezi (8. Ábra). Ilyen eredményt a 

szenzoros panaszokat vagy tüneteket nem mutató szklerózis multiplexes betegek kb. 80%-ában lehet kimutatni. 

A szenzoros érintettséggel bíró betegekben a pozitív leletek előfordulása gyakoribb, különösen ha a SSEP-et 

alsó végtagi szenzoros stimulációval váltjuk ki, feltehetően azért, mert a vizsgált fehérállomány-szakasz 

hosszabb. Ha az alsó végtagi válaszok normálisak, a felső végtagi válaszok csak a vizsgált betegek kevesebb, 

mint 10%-ában adnak járulékosan kóros eltérést. Érdemes azonban mind a négy végtagot stimulálni, mert a 

vizsgált betegek egyharmadában a kóros eltérések csak az egyik oldalt érintik. Ha a beteg panasza egyedül a 

szenzoros rendszerre korlátozódik, általában féloldali szenzoros zavar formájában, a kóros lelet előfordulási 

gyakoriságát kevesebb, mint 10%-osnak találták. 

9.107. ábra - 8. ábra 
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9.2.1.2. 2.1.2. Egyéb állapotok 

A SSEP gyakran kóros mieloradikulopátiában, spinocerebellaris ataxiákban és leukodisztrófiákban, valamint a 

gerincvelő, az agytörzs és a talamusz infarktusaiban és daganataiban. 

9.2.1.3. 2.1.3. Mioklónus 

A SSEP alkalmazható a kortikális mioklónus diagnozisának alátámasztására. Lényegében a későbbi kérgi 

komponensek amplitúdói több mint 10-szeresére nőhetnek meg, mely a kéreg hiperexcitabilitását tükrözi. Ilyen 

„óriáspotenciálok” láthatók progresszív mioklónus epilepsziában, juvenilis mioklónus epilepsziában, poszt-

anoxiás mioklónusban (Lance-Adams szindróma), Alzheimer-kórban, előrehaladott Creutzfeldt-Jakob 

betegségben, metabolikus encephalopathiákban, multiszisztémás atrófiában és Rett-szindrómában. 

9.2.1.4. 2.1.4. Intraoperatív monitorozás 

A gerincsebészet magában hordozza a kritikus idegi struktúrák károsodásának a rizikóját következményes 

posztoperatív neurológiai deficit kialakulásával. A gerincsebészeti technikák biztonságosságának növelésére 

intraoperatív neurofiziológiai monitorozást lehet végezni, mely a sebész számára a kritikus neurológiai pályák 

funkciójáról azonnali visszajelzést ad. A gerincdeformitások sebészeti korrekciója alatt végzett gyakorlatilag 

folyamatos SSEP elvezetés a gerincvelői ischémia okozta idegi funkciókárosodást még abban a stádiumban 

detektállhatja, amikor korrekciós beavatkozás alkalmazásával a posztoperatív neurológiai szövődmény 

kialakulása megelőzhető. Egy nagy multicentrikus felmérés az mutatta, hogy a deformitásokat korrigáló 

gerincműtétek alatt a monitorozás 50-60%-ban járul hozzá a posztoperatív paraplégia kialakulásának 

csökkentéséhez. Szignifikáns változásnak tartható az amplitudó 50%-ot meghaladó csökkenése, vagy a latencia 

10%-kal nagyobb mértékű megnyúlása. A SSEP azonban nem monitorozza a kortikospinális pálya működését. 

Ennek megfelelően a SSEP normális lehet az artéria spinalis anterior szindrómában, melyben a kortikospinalis 

pálya sérül és a hátsó kötélpálya-funkció intakt. Továbbá, a SSEP monitorozásával kapcsolatosan a fő 

aggodalom az, hogy amikor a monitorozott változás nyilvánvalóvá válik az irreverzibilis neurológiai sérülés már 

létrejött. Emellett a SSEP érzékenysége az ideggyöki sérülés detektálására alacsony és így nem mutat ki 

aberráns pedikuluscsavar-behelyezést vagy ideggyöki trakció okozta károsodást. Ezek a hiányosságok 

összességében korlátozzák a SSEP mint egyedülálló monitorozó eszköz alkalmazásának hatékonyságát, ezért 

használata más monitorozási módok kiegészítéseként javasolt. A különféle monitorozási módszerek korlátait a 

multimodális monitorozással lehet kompenzálni, mely mára számos gerincműtétnél már standard gyakorlattá 

vált. A szkoliózis-sebészetben a SSEP és a motoros kiváltott válasz monitorozásának kombinációját régóta 

használják a fel- és leszálló pályák funkciójának együttes detektálására. 
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Az artéria carotis interna leszorításakor, az agyi aneurizma sebészetben és a belső gerincvelői tumorok kivágása 

alatt is a szomatoszenzoros technikák használatosak a monitorizálásra, bár hasznosságuk kevésbé megalapozott 

és alkalmazásukat fals negatív eredmények előfordulása is korlátozhatja. 

9.2.1.5. 2.1.5. Kóma kimenetele 

Az intenzív osztályon kezelt komatózus betegek klinikai vizsgálata az agytörzsi reflexek és a motoros válaszok 

vizsgálatára korlátozódik. A poszttraumás és anoxiás-ischémiás kómában a SSEP felhasználható a prognózis 

megítélésének javítására. A SSEP a metabolikus változásokra és a szedatívumokra kevésbé érzékeny, mint a 

klinikai jelek, a motoros válaszok és a pupilla-fényreakciója. Ismert, hogy a n. medianus stimulációval kiváltott 

SSEP vezetési ideje szignifikánsan korrelál a kóma kimenetelével. Metaanalízisek szerint a 72 óra múlva 

rögzített kérgi N20 válasz bilaterális hiánya a halált vagy a perzisztáló vegetatív állapotot anoxiás-ischémiás 

kómában 99%-os specificitással, traumás eredetű kómában 95%-os specificitással jelzi. Ezzel szemben, traumás 

agykárosodást követően a normális SSEP 57%-ban áll összefüggésben a jó felépüléssel. A SSEP prediktív 

értékének további optimalizálásához folyamatos kombinált monitorizálás javasolt, mely magába foglalja az 

agytörzsi funkciókat regisztráló BAEP-et, az agykérgi működést detektáló multimodális kiváltott potenciálokat, 

melyek közé tartozik a középlatenciás akusztikus kiváltott válasz, a 24 órán túli kiterjesztést, valamint a rutin 

klinikai vizsgálatok, intrakraniális nyomásmérés és agyi képalkotó vizsgálatok bevonását. 

9.3. 3. Agytörzsi auditoros kiváltott potenciálok 

A BAEP rövid kattanó hangingerekre (klikk) adott idegrendszeri válasz, mely a stimulus kezdetétől számítva 10 

ms-on belüli jelenik meg, és a hallópálya mentén keletkező elektromos aktivitást tükrözi. Általában a vertex 

felett elhelyezett elektródákkal, melyeket az ellenoldali processus mastoideushoz referálnak egy 6-7 csúcsból 

álló sorozat rögzíthető (9. Ábra). Az ismétlődő kattogó vagy zenei egész hangstimulusokat fülhallgatón 

keresztül adják az alany fülébe. Általában a vizsgált fülön szélessávú monoaurális kattogó hangstimulációt 

használnak. A stimulus leadáskor mindkét fül ingerlődik, emiatt az ellenoldali fül válaszának elfedésére egy 30-

40 dB-lel alacsonyabb intenzitású maszkoló fehér zajt alkalmaznak. A stimulus intenzitását addig állítják, amíg 

az alany még éppen hallja a kattogó hangot, majd a percepciós küszöbénél 65-70 dB-lel erősebb stimulust 

alkalmaznak az ingerléshez. Az elektromos pulzusráta másodpercenként 20-50 kattanás, és 2000-4000 választ 

kell átlagolni, továbbá a válasz reprodukálhatóságának ellenőrzése céljából az elvezetést legalább kétszer kell 

elvégezni. 

9.108. ábra - 9. ábra 
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3. videó. 

 

3. videó. 

Az I.-es hullámot a VIII. agyideg cochleához közeli disztális részén keletkező kevert akciós potenciál váltja ki, 

míg az ideg proximális része az ipszilaterális nucleus cochlearis hozzájárulásával együtt generálja a II. hullámot. 

A III. hullám a pons alsó részében keletkezik, és valószínűleg több generátort képvisel, mivel a jel az 

ipszilaterális nucleus chochlearistól az ipszilaterális oliva superior komplexumhoz megy, majd a corpus 

trapezoidon keresztül a kontralaterális oliva superiorhoz vezetődik. A IV/V-ös komplexért felelős idegrostok a 

laterális lemnsiscust és a kontralaterális colliculus inferiort foglalják magukba az alsó középagyban. 

Feltételezetten a VI. hullám generátora a középagyban (vagy akár a diencephalonban), a VII. hullámé a 

talamokortikális régióban helyezkedik el. A felszálló alsó hallópálya összetett, párhuzamosan futó feldolgozást 

végez, ezáltal annak feltételezése, hogy az egyes agytörzsi struktúrák ingerlése kapcsán a potenciálok egymást 

követő sorozatban állítódnak elő nagy valószínűséggel túlságos leegyszerűsítés. Valószínűbb, hogy az összes, de 

legalábbis a legdisztálisabban keletkező hullámok több szomszédos struktúrából származó elektromos 

aktivitások elegyéből keletkeznek. 

A BAEP értékelésében az I., a III. és az V. hullám vizsgálata a legfontosabb. Mivel az egyes hullámok abszolút 

amplitúdója és csúcslatenciája egyénenként jelentősen különböző, emellett külső faktorok, mint az pl. életkor is 

befolyásolják, a BAEP értelmezése a három legkiemelkedőbb vertex pozitív csúcs közötti relatív latenciák 

(inter-peak latenciák, IPL), az I-III, III-V és I-V latencia mérését, valamint az I/V amplitúdóarány elemzését 

foglalja magába (9. Ábra). Az I-III IPL a VIII. agyidegen és a caudális agytörzsön átmenő vezetésről, míg a III-

V IPL feltehetően a rosztrális agytörzsön és középagyon keresztül menő jelátvitelről informál. A hallópálya 

perifériás és agytörzsi szakaszán keletkezett károsodásokat az I., III., V. hullámok megnövekedett 

csúcslatenciái, a két fül közötti nagy latenciakülönbségek, az I. és V. hullámok csökkent amplitúdói, valamint a 

megnyúlt IPL-k jelentik. 

A hanginger erősségének fokozatos csökkentésekor a csúcslatenciák növekednek és a csúcsok amplitúdói 

csökkennek. Ezt a technikát elektromos vagy kiváltott válasz audiometriának hívják. A komponens küszöbe 

az a hangerősség, amelynél a komponens utoljára volt látható, mely minden egyes komponensre meghatározható 
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és latencia-intenzitás görbéje felvehető. A hallásküszöb meghatározásakor a stimulus erősségét szisztematikus 

csökkentik, és a hallás küszöbe az a hangerősség, melynél az V. hullám már alig észrevehető. A létrejövő 

latencia-intenzitás görbe segíthet a hallásvesztés típusának (vezetéses vagy szenzorineurális) meghatározásában 

is. 

9.3.1. 3.1. A rövid latenciájú agytörzsi akusztikus kiváltott potenciálok 
alkalmazása a klinikai kórképekben 

A BAEP a más vizsgáló módszerek számára nem jól hozzáférhető alsó agytörzsi hallópálya vezetését vizsgálja. 

A BAEP ellenálló a különböző metabolikus változásokkal szemben, mely által értékes módszert jelent az 

agytörzsi régiók integritásának vizsgálatában. 

A klinikai gyakorlatban a BAEP-et a hallópálya metni károsodás kimutatására használják szklerózis multiplex 

gyanújakor, az agytörzs és a hátsó skála struktúrális léziói esetén, a hátsó skálai tumorok idegsebészeti 

eltávolításakor műtét közben, valamint alkalmazzák a poszttraumás és anoxiás-ischémiás kómák prognózisának 

felmérésére intenzív osztályon. Esetenként elektromos válasz audiometriával hallásvizsgálatot végeznek olyan 

betegeken, akik nem tudnak kooperálni a szokványos audiometriás vizsgálattal. 

9.3.1.1. 3.1.1. Szklerózis multiplex 

A BAEP nagyobb valószínűséggel kóros, ha a demielinizáció klinikailag is érinti az agytörzset, de agytörzsi 

érintettségre utaló panaszt vagy tünetet nem mutató betegek 40%-ában is detektálhatók néma léziók. A SSEP-

hez hasonlóan az elektrofiziológiai eltérések a szklerózis multiplexre nem patognomikusak, viszont a BAEP 

kevésbé érzékeny és specifikus, mint a SSEP, a kóros leletek arányát csak 15%-osnak találták. 

9.3.1.2. 3.1.2. Strukturális léziók 

Kóros BAEP eltéréseket írtak le multiszisztémás atrófiában, spinocerebellaris ataxiában, centrális pontin 

mielinolízisben, hidrokefaluszban, szubarachnoidealis vérzésben, leukodisztrófiákban, valamint egyéb 

neurodegeneratív és neuropátiás betegségekben. 

9.3.1.3. 3.1.3. Kisagy-híd szögleti tumorok 

Féloldali halláscsökkenés esetében az I-III IPL megnyúlása meglehetősen érzékeny és specifikus acusticus 

neurinomára, egyes betegek azonban inkább nem specifikus eltéréseket mutatnak, mint pl. az I. és II. hullámok 

megnyúlt csúcslatenciája vagy a válaszok hiánya. 

A meningeomát, epidermoid cisztát és a neurofibromát magukba foglaló ritka kisagy-híd szögleti tumorok és az 

agytörzsön belüli tumorok szintén kóros BAEP eltérést okoznak. Az MRI jelzi a neuropatológiai eltérést és a 

tumor méretét, melynek az audiológiai prognózis szempontjából van jelentősége. A kóros preoperatív BAEP a 

hallás megőrzése szempontjából rossz prognosztikai jel. Azokban a betegekben, akikben az I., III. és az V. 

hullám jelen van, a hallásfunkció megőrzésére jobb az esély (80%), mint azokban a betegekben, akikben csak az 

I. és/vagy az V. hullám rögzíthető (30%). 

A kisagy-híd szögleti tumorok a facialis és a vestibulocochlearis idegek közelében helyezkednek el, és műtéti 

eltávolításuk gyakran jelent nehézséget, mert a rezekció az ideg irritációját vagy sérülését okozhatja. Kis 

mértékben módosított stimulációs technikával a kisagy-híd szögleti tumorok idegsebészeti kivágása alatt 

lehetséges a BAEP elvezetése, mivel a válaszok az altatószerekkel szemben relatíve ellenállóak. A korai 

diagnózis felállításával és a sebészeti technikák javulásával együtt az intraoperatív monitorozás is hozzájárult a 

hátsó skálai betegségek kezelésének jobb neurológiai kimeneteléhez. A BAEP intraoperatív monitorozásának 

számos korlátja van. Ahhoz, hogy megfelelően magas amlitúdójú hullámokat kapjunk, a stimulusra adott 

válaszokat össze kell adni és átlagolni kell, mely a folyamat jelentős időbeli késésével jár, több másodperctől 

percekig tarthat. Ez a késés a műtét eredményességté negatívan befolyásolhatja, mivel a ténylegesen BAEP 

adatok másodpercekkel vagy percekkel megelőző helyzetről tájékoztatnak. Emellett a BAEP elvezetések 

hajlamosak fals pozitív eredményeket mutatni. A BAEP felhasználhatósága betegfüggő is lehet, mivel a 

kiindulásnál egyeseknek nincsen detektálható BAEP-jük, míg másoknál a BAEP kóros. 

9.3.1.4. 3.1.4. A prognózis becslése 

A BAEP prognosztikai értéke korlátozott, mert ischémiával szemben relatíve rezisztens és anatómiai 

specificitása miatt lényegében nem jelzi a szupratentoriális struktúrák funkcionális integritását. Ezért normális 
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BAEP jelenléte a neurológiai kimenetellel csak gyengén korrelál. A III-V. hullámok hiánya azonban mind 

cerebrális anoxiát okozó szívleállás, mind traumás agysérülés után csaknem mindig halállal vagy perzisztáló 

vegetatív állapottal társul. A BAEP eltűnésének értelmezése azonban óvatosságot igényel, mert fejsérülésnél a 

cochlea és a hallóideg sérülése miatt az I. hullám eltűnik. Ezért az agyhalál diagnózisának felállításához a BAEP 

vizsgálat nem alkalmazható. 

A BAEP felhasználható komatózus betegek prognosisbecslésében. Egyes vizsgálatok szerint azon komatózus 

betegek, akiknél nem voltak láthatóak BAEP hullámok, hiányzott a III-V. hullám vagy a IV és V. hullámok, 

meghaltak vagy irreverzibilis vegetatív állapot alakult ki. Bár komatózus betegben a BAEP hullámok hiányának 

prognosztikai értéke ellentmondásos, mégis a legtöbb kutató egyetért abban, hogy az V. hullám perzisztáló 

hiánya megbízható prognosztikai jel lehet a kóma rossz kimenetelére, hacsak nem hiányzik az I. hullám is. 

Fontos tudni, hogy az V. hullám hiánya az I. hullám jelenléte nélkül prognosztikai faktorként nem használható. 

Kimutatták, hogy traumás fejsérülés, stroke következtében komatózussá vált betegekben a jelentősen megnyúlt 

III-V IPL (centrális vezetési idő) irreverzibilis funkciózavarral mutat nagymértékű korrelációt. Agytrauma vagy 

agyi infarktus következtében komatózus betegeknél a prognózis pontosabb megítélésére folyamatos BAEP 

monitorozás javasolt. A BAEP mérések csak egy körülírt agytörzsi területet és korlátozott agyi funkciót 

vizsgálnak; így egyszeri normál BAEP lelet nem feltétlenül jelent megbízhatóan jó kimenetelt. Számos 

tanulmányban a komatózus beteg prognózisának meghatározására a SSEP és a BAEP kombinált alkalmazását 

ajánlják. 

9.3.2. Tesztkérdések 

Többszörös választás: 

Ha 1,2,3 igaz: A 

1,3 igaz: B 

2,4 igaz: C 

4 igaz: D 

1,2,3,4 igaz: E 

A kiváltott válasz módszerre igaz: (D) 

altatott vagy komatózus betegben nem értékelhető 

térbeli felbontása jó 

betegségspecifikus módszer 

az elektroenkefalogramból átlagolási technika segítségével vezethető el 

A vizuális kiváltott válaszra igaz: (C) 

a látásélesség romlása a válaszokat szignifikánsan nem változtatja meg 

a látópálya funkcionális integritásának mérésére használható 

az elvezető elektródák a középvonalba, a homlokra és a processus mastoideus fölé kerülnek felhelyezésre 

a látókéreg feletti skalp területéről elvezetett elektromos potenciálok, melyeket rövid vizuális stimulus vált ki 

A vizuális kiváltott válaszra igaz: (D) 

kiváltásához felnőttekben csak mintaváltásos vizuális stimulus használható 

a retina betegségei nem befolyásolják 

kiváltható sötétben is 

kiváltásához használható mintaváltásos vizuális stimulus és fényvillódzás (flash) 
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A mintaváltásos vizuális kiváltott válaszokra igaz: (B) 

három komponensből állnak: N75, P100, N140 

megbízhatóak az egyénen belül, de jelentősen különbözőek a betegek közötti összehasonlításban 

a vizuális rendszer vizsgálatára csak a beteg kooperációja mellett használható 

elvezetése a beteg kooperációját nem igényli 

A mintaváltásos vizuális kiváltott válaszok P100 latenciáját befolyásolja: (E) 

a stimulus fényessége és kontrasztossága 

sakktábla-minta négyzeteinek mérete 

a sakktáblamintázatot generáló monitor működési mechanizmusától 

életkor 

A mintaváltásos vizuális kiváltott válasz jelentőssége szklerózis multiplexben: (A) 

érzékenysége optikus neuritiszben a demielinizáció detektálására magasabb, mint a koponya MRI vizsgálaté 

hatékony klinikailag nem érintett látóideg demielinizációjának detektálásában 

segíthet a téri disszemináció igazolásában és a diagnózisának felállításában 

a P100 amplitúdónövekedése jelzi a látópályakárosodást 

A flash vizuális kiváltott válaszra jellemző: (E) 

végezhető jelentősen csökkent látásélesség esetén 

végezhető nem kooperáló betegnél 

csecsemők vizsgálatára alkalmas 

ingere befogja a teljes látómezőt és ezáltal a tekintés iránya nem fontos 

A rövid latenciájú szomatoszenzoros kiváltott válaszra jellemző: (E) 

a perifériás érzőidegek perkután elektromos stimulációjával válthatóak ki 

a keletkező válaszokat a perifériás idegek, a stimulált ideg gerincvelői szegmentuma és a stimulációval 

ellenoldali szomatoszenzoros kortex felett elhelyezett felszíni bőrelektródákkal lehet elvezetni 

a hátsó kötél, a lemniscus medialis és a talamo-kortikális szenzoros rendszer egymást követő anatómiai idegi 

generátorainak akciós és szinaptikus potenciáljaiból áll össze 

klinikailag néma léziókat is ki tud mutatni 

A rövid latenciájú szomatoszenzoros kiváltott válaszra jellemző: (B) 

kortikális mioklónusok esetén a komponensek amplitúdói magasabbak 

kóma állapotában nem ad megbízható eredményt 

sclerosis multiplexben a hátsó kötél-lemniscus medialis pálya centrális rostjaiban előforduló demielinizáció a 

potenciálok latenciájának megnyúlását vagy akár a válaszok hiányát eredményezi 

anoxiás-ischémiás kómában az N13 latenciája megnyúlt 

A kiváltott válasz módszerre igaz: (D) 
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agyhalál megállaptására alkalmas módszer 

az idegi aktivitást a potenciálok frekvenciája és amplitúdója írja le 

jól elkülöníti a a szenzoros rendszerek működési zavarát a végszerv betegségeitől 

a válasz reprodukálhatóságának ellenőrzése céljából az elvezetést legalább kétszer kell elvégezni 

Az agytörzsi akusztikus kiváltott potenciálokra igaz: (C) 

a hallópálya centrális szakaszának aktivitását detektálja 

a hallópálya mentén keletkező elektromos aktivitást detektálja 

értékelésékor hullámok abszolút amplitúdóját és csúcslatenciáját vesszük figyelembe 

felhasználható komatózus betegek prognosisának becslésében 

Az agytörzsi akusztikus kiváltott potenciálokra igaz: (A) 

a válaszok az altatószerekkel szemben relatíve ellenállóak 

a hanginger erősségének csökkenésekor a csúcslatenciák növekednek és a csúcsok amplitúdói csökkennek 

komatózus betegben a jelentősen megnyúlt III-V interpeak latencia irreverzibilis funkciózavarra utal 

szklerózis multiplexben a szubklinikai lézió kimutatására érzékenyebb, mint a szomatoszenzoros kiváltott 

válasz 

Az agytörzsi akusztikus kiváltott potenciálokra igaz: (C) 

kattogó hangingerrel 6-7 csúcsból álló potenciálsorozat rögzíthető 

a kiváltott potenciálok a hangstimulus kezdetétől 200-500 ms múlva jelennek meg 

az egyes hullámok abszolút amplitúdója és csúcslatenciája egyénenként jelentősen különböző 

a két fül közötti nagy latenciakülönbségek nem kórjelzőek 

Az agytörzsi akusztikus kiváltott potenciálokra igaz: (A) 

féloldali halláscsökkenés és az I-III interpeak latencia megnyúlása acusticus neurinomára jellegzetes 

az I. és II. hullámot a nervus és a nucleus cochlearis generálja 

az agytörzs integritásának vizsgálatára használható 

a III-V interpeak latencia megnyúlása szklerózis multiplexre specifikus 

A kiváltott válaszok intraoperatív monitorozásra jellemző: (E) 

gerincdeformitások sebészeti korrekciója alatt a folyamatos szomatoszenzoros kiváltott válasz elvezetése 

növeli a műtét biztonságosságát 

szkoliózis-sebészetben a szomatoszenzoros kiváltott válasz és a motoros kiváltott válasz monitorozásának 

kombinációja mind a fel- mind a leszálló pályák funkcióját képes detektálni 

a kisagy-híd szögleti tumorok idegsebészeti eltávolítása alatt az akusztikus kiváltott potenciál elvezetése 

javítja a kezelési eredményt 

gerincsebészeti műtét alatt az alapállapothoz képest a spinális válasz amplitudójának 50%-ot meghaladó 

csökkenése vagy a latencia 10%-kal nagyobb mértékű megnyúlása szignifikáns funkciókárosodásra utal 
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10. 9.j. Pszichoterápiás módszerek és biológiai 
hatásmechanizmusai. – Tiringer István [Szakmai 
lektor: Rudisch Tibor] 

10.1. 1. Bevezetés 

„Az agy évtizedét” követően a legkülönbözőbb nem-természettudományos diszciplínák kezdtek el érdeklődni a 

saját tudományterületükkel, pl. a filozófiával, teológiával vagy közgazdaságtannal összefüggésbe hozható 

neuronális változások iránt. Új kutatási területek jöttek létre, mint a neurofilozófia, neuroteológia, 

neuroökonómia. Kiderült például, hogy a gazdasági tevékenységek kapcsán az agyi aktivitás jellegzetes 

változásai írhatók le. Ez a tény meglehetősen nagy érdeklődést váltott ki tudományos berkekben. Ha jobban 

meggondoljuk azonban, az lett volna meglepő, ha ilyen változásokat nem sikerült volna igazolni. 

A pszichoterápia vonatkozásában is már csak idő kérdése, hogy mikor tárják fel azokat a biológiai folyamatokat, 

melyek a kezelés során a gondolkodás és az érzelmek változásának alapjául szolgálnak. 

A pszichoterápia és a neurológiai tudás összeegyeztetésének igénye meglehetősen hosszú történetre tekint 

vissza. Sigmund Freud már több mint száz évvel ezelőtt kidolgozott egy olyan tervezetet, mely első merész 

kísérletnek tekinthető ebbe az irányba. Freud barátjával – a berlini fül-orr-gégész orvossal, Wilhelm Fliess-szel 

– történt levelezésében írta le A tudományos pszichológia tervezete című művét, melyben a születő 

pszichoanalízist igyekezett kora idegtudományi eredményeivel összekapcsolni. Ha meggondoljuk, hogy ez a 
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kísérlet nem sokkal azután történt, hogy az idegsejtek létezését leírták, nem meglepő, hogy Freud az alaposabb 

neurobiológiai ismeretek hiányában hamar felhagyott nagyravágyó tervével. Hosszú évtizedeket kellett várni 

ahhoz, hogy összegyűljenek azok a vizsgálati anyagok – és az azt rendszerezni képes elméleti háttér – melyre 

Freud hiába várt. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a pszichoanalízis atyja később meglehetősen kritikusan látta saját 

próbálkozásait a biológiai megalapozás irányába. Freud többször hangsúlyozta, hogy az általa leírt strukturális 

személyiségmodellnek (az ösztönén – én – felettes én) semmi köze a neuroanatómiai struktúrákhoz. 

10.2. 2. Néhány a pszichoterápia szempontjából fontos 
neurobiológiai kutatási eredmény 

10.2.1. 2.1. Az emlékezet neurobiológiája 

Pszichoterápiás szempontból nagy jelentősége van a különböző emlékezeti rendszereknek. A deklaratív 

emlékezet tartalmaira „expliciten” emlékezünk, és ezeket az emlékeinket pontosan le tudjuk íri. Az implicit 

emlékezet tartalmait nem tudatosan idézzük fel; ez az emlékezeti rendszer az élettörténetileg legkorábbi 

tapasztalatokat, szenzomotoros készségeket, szokásokat és szabályszerűségeket tartalmazza. Az ún. „implicit 

kapcsolati tudás” olyan kötődési reprezentációkat foglal magában, melyek a második életév során már 

kialakultak, még mielőtt az explicit memória teljesen kifejlődött volna (az első tudatos emlékek 2-3 éves korra 

vezethetők vissza). A különböző emlékezeti rendszerek bizonyos agyi struktúrák épségéhez kötöttek, pl. a 

készségek és szokások a bazális ganglionokhoz, elsősorban a striátumhoz, az érzelmi folyamatok kondicionálása 

az amygdalához. 

10.2.2. 2.2. Az emlékezeti tartalmak konszolidációja 

Nader és mtsai. (2000) patkányokat kondicionáltak a Le Doux által kidolgozott klasszikus 

szorongáskondicionáló paradigmában, melyben egy hangjelzés (feltételes inger, CS) és egy elektromos áramütés 

(feltétlen inger, UCS) kapcsolódik össze, ami a kísérleti állat megdermedési reakciójához (freezing) vezet. A 

kísérlet során 24 órával a megszilárdult tanulást követően, a feltételes inger ismételt alkalmazásával 

„emlékezést” indukáltak, amit követően az állatok intrathekalis infúzióban anisomycint kaptak. Az anisomycin 

gátolja a ribonukleinsav képződését, ami megakadályozza a megtanultak hosszú távú elraktározódását. A 

kísérlet egyik kontrollcsoportjában a feltételes ingert nem alkalmazták ismételten, így nem jött létre 

„emlékezés”. Ha az anisomycin injekcióját megelőzően az állat emlékezett, akkor törlődött az asszociáció (a 

feltételes inger a későbbiekben kisebb valószínűséggel váltott ki megdermedési reakciót), ha az állat a 

gyógyszer adása előtt nem emlékezett, épen maradt a feltételes inger és a feltételes reakció kapcsolata. 

A kutatók úgy értelmezték a vizsgálat eredményét, hogy a hosszú távú emlékezet tartalmai csak akkor 

érzékenyek a változásra, ha aktuálisan felidézzük őket. Az általánosan elterjedt feltételezés szerint az egyszer 

elraktározott emlékek olyan módon tárolódnak, hogy az ismételt előhívást követően változatlan formában 

rendelkezésre állnak. A fenti kísérlet alapján azonban úgy tűnik, hogy az emlékek a visszaidézés pillanatában 

képlékennyé válnak, és alapvetően megváltoztathatók. Egyelőre nem kellően tisztázott, hogy ez a mechanizmus 

csak egyszerű asszociációk, vagy komplex emlékezeti tartalmak esetében is szerepet játszik. Néhány epizodikus 

emlékezettel foglalkozó vizsgálat arra utal, hogy az élettörténet elbeszélése során is változhat személyes 

emlékeink megélése, s hogy élettörténetünk egy-egy eseményére gyakran úgy emlékszünk, ahogy azt legutóbb 

rekonstruáltuk. (Hasonló a helyzet, mint a számítógépen tárolt dokumentumok esetében: ha egy anyagunkon 

alakítunk, s a végén a dokumentumot ugyanazon a néven elmentjük, a file felülíródik, s az eredeti tartalmak egy 

része elveszik.) 

10.2.3. 2.3. Az emlékezeti tartalmak állapotfüggő elraktározása és felidézése 

Az állapotfüggő felidézés azt jelenti, hogy annak az ingernek, amely az emlékezeti tartalmat a tudatba hívja, 

lehetőség szerint pontosan megtapasztalhatóvá és átélhetővé kell tennie azt a helyzetet, amelyben az emlék 

korábban elraktározódott. Az emlékezeti tartalom hiteles felidézésére alkalmas ingerek magától az 

emléknyomtól és az elraktározás körülményeitől függenek – a szenzomotoros percepció kontextusától, valamint 

az elraktározás időpontjában jellemző érzelmi és kognitív aktivációtól. Idővel az emlék elmosódottabbá válik, s 

beszűkül az alkalmas felidéző ingerek spektruma. Ismert, hogy a bal oldali prefrontális kéreg az elraktározásban, 

míg az azonos jobb féltekei struktúra az epizodikus felidézésben játszik szerepet. Külső hatások lényegesen 

befolyásolhatják, hogy mire és hogyan emlékezünk. Pl. emlékezeti torzulásokat okozhat egy hozzánk közel álló 

személy szuggesztív hatása, az utólagosan kapott félrevezető információk, vagy az a hajlam, hogy 
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visszatekintve, az emlékeink hiányait „kipótoljuk”. Az összefüggés pszichoterápiás jelentősége az lehet, hogy az 

aktuális áttételi és kapcsolati események jelentősen befolyásolhatják az élettörténeti rekonstrukció során átélt 

emlékeket. 

10.2.4. 2.4. A kellemetlen emlékek elnyomása 

A pszichoanalízis az elfojtást tudattalan folyamatként értelmezte, míg a szupresszió fogalma (elnyomás) 

bizonyos információk tudatos elnyomását írja le. Néhány szerző a tudatos és tudattalan elnyomás kontinuumát 

feltételezi. Több idegtudományi kísérlet is igazolta, hogy a tudatos elnyomás is korlátozhatja az információk 

hozzáférhetőségét, a későbbi emlékezést. Újabb, képalkotó módszereket alkalmazó vizsgálatok szerint az 

érzelmi tartalmak elnyomása két, időben eltérő neuronális mechanizmuson keresztül történik (Depue, 2007): 

az emlékezet szenzoros komponenseiért felelős régiók (vizuális kéreg, talamusz) aktivitásának elnyomása, 

amit követ a jobb oldali mediális prefrontális kéreg által kifejtett gátlás a multimodális és emocionális emlékek 

tárolásáért felelős struktúrákban (hippokampusz, amygdala). 

10.2.5. 2.5. A korai kapcsolati tapasztalatok hatása a pszichés és agyi fejlődési 
folyamatokra 

Már a hetvenes-nyolcvanas években igazolta Weiner (1989) és munkacsoportja, hogy a patkánykölykök korai 

elválasztása (a 15. nap előtt) magas arányban vezetett gasztrointesztinális vérzésekhez, míg a később (a 30. nap 

után) izolált állatok kevésbé érzékenyen reagáltak a stresszre. További vizsgálatok bizonyítani tudták, hogy az 

elválasztás előtti időszakban az anyai magatartás szabályozza az utód viselkedését és számos élettani 

működését: pl. a szérum-katekolaminok és a növekedési hormon szintjét, a testhőmérsékletet, a vérnyomást, a 

szívritmust, immunológiai tényezőket és viselkedéses sajátosságokat. Az emlősállatokkal végzett kísérletek 

összhangban vannak számos humán megfigyeléssel (pl. hospitalizmus-szindróma – René Spitz vizsgálatai). 

A mostoha körülmények befolyásolják az anyai gondozás minőségét, az utódok agyi fejlődését, valamint a 

következő generáció anyai magatartását (Francis, 1999). Az összefüggéseket több emlősfaj (majmok, 

patkányok) esetében is igazolni tudták: a szegényes erőforrások (pl. táplálék hiánya), a társas környezet 

kiszámíthatatlansága vagy az izoláció állapota kedvezőtlen anyai gondoskodáshoz vezet, aminek hatására a 

következő generáció egyedeiben nagyobb mennyiségben termelődik corticotropin releasing factor (CRF). A 

magasabb CRF-szint aktiválja a stresszreakció kaszkádját és szorongást vált ki. Ezen felül kimutatható a 

glükokortikoid-, benzodiazepin és GABA-receptorok csökkent génexpressziója. A kisebb receptorsűrűség rontja 

az agy szabályozó funkcióit, s a stresszhormonok intenzívebb kiválasztása élethosszig magasabb 

stresszérzékenységhez vezet. Bizonyos adatok arra utalnak, hogy a magasabb glükokortikoid szint hatására a 

hippokampusz károsodása is bekövetkezhet. Az oxytocin- és vasopressin-kiválasztás változása a szoptatás 

szabályozásának zavarához vezet, és negatívan befolyásolja a következő generáció anyai magatartását. Ezáltal a 

kedvezőtlen körülmények, az átélt stresszek az elhanyagoló anyai magatartáson keresztül továbbadódhatnak a 

következő generációnak. A patkányanyák az anyai gondoskodás (szoptatás, nyalogatás, tisztogatás) mértékében 

különbségeket mutatnak, aminek az a jelentősége, hogy a gondos anyák utódai felnőtt egyedként új 

környezetben intenzívebb explorációs viselkedést mutatnak (kevésbé szorongóak), és kevésbé intenzív 

stresszreakciókat mutatnak. Nem meglepő módon, a gondos anyák női utódai saját maguk is gondos anyákká 

válnak. Kontrollált „örökbefogadási” kísérletek sorozatával sikerült tisztázni az anyai gondoskodás genetikai, 

illetve korai tapasztalatokkal összefüggő meghatározottságát (a gondos anyák utódait elhanyagoló anyák 

nevelték fel, illetve fordítva). Igazolni lehetett, hogy a biológiai származástól függetlenül, a megtapasztalt 

gondoskodás adódott tovább a következő generációba. 

Néhány újabb vizsgálat (Weaver, 2004) azzal foglalkozott, hogy a pszichoszociális kapcsolati minták milyen 

úton adódhatnak tovább. A gondoskodó és elhanyagoló anyák utódainak összehasonlítása során, a gondosan 

nevelt utódoknál magasabb szerotonin aktivitást találtak. Emellett a glükokortikoid receptorok 

génexpressziójának aktivációja is igazolható volt a hippokampuszban. A génaktiváció következtében a 

hippokampuszban magasabb volt a glükokortikoid-receptorok sűrűsége (jobb volt a szabályozás), alacsonyabb 

volt a glükokortikoid-szint, valamint gondoskodóbb az utódokkal szembeni anyai magatartás. 

10.2.6. 2.6. A társas izoláció és az elválás „fájdalmának” neurobiológiája 

Egy fMRI vizsgálatban (Eisenberger, 2004) a résztvevők egy képernyőn virtuális labdajátékot játszottak, 

melynek során az előtérben lévő résztvevő két virtuális játékostársával egy ideig együtt játszott, később azonban 

elvesztette a kapcsolatot két társával, akik nélküle játszottak tovább. A vizsgálat utáni kérdőív kitöltésének 
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eredménye azt mutatta, hogy a játékból kizárt résztvevők szubjektíve a kirekesztés fájdalmas érzését élték meg. 

Az fMRI vizsgálat során olyan aktivációs mintázatot figyeltek meg, mely nagymértékben hasonlított a testi 

fájdalom átélésekor a fájdalom affektív komponensével összefüggő változásokhoz: magasabb aktivitás a 

cinguláris kéreg elülső dorzális részében, ami szoros kapcsolatban volt a társas izoláció kapcsán átélt stressz 

mértékével. A jobb oldali ventrális prefrontális kéreg magasabb aktivitása (a negatív érzelmek szabályozása) 

ugyanakkor összefüggést mutatott az átélt stressz csökkenésével. 

A főemlősöknek – így az embernek is – veleszületett igénye van a biztonságot és védelmet nyújtó emocionális 

kötődésre, ami a gondozó személy közelségének keresésében nyilvánul meg az elválasztás és egyéb 

veszélyhelyzetek megélésekor. Ennek a szociális viselkedésnek fontos szerepe van a faj túlélése és szaporodása 

szempontjából. Mivel a társas kiközösítés csökkenti a túlélési esélyeket, olyan mechanizmusokra van szükség, 

melyek a fenyegető kiközösített helyzetet hatékonyan jelzik, s elősegítik az arra történő adekvát reagálást. 

A kiközösítés és a visszautasítás tapasztalatára általában sértett érzésekkel reagálunk. Ezeket az érzelmeket 

gyakran testi fájdalomként éljük meg, vagy a testi fájdalom fogalmaival írjuk le. Az idézett vizsgálat 

megmutatta, hogy a magárahagyottság fájdalma olyan ideghálózatokat aktivál, melyek a testi fájdalom affektív 

komponensében is szerepet játszanak. A testi fájdalom-rendszer nagyon hatékony jelzője a kirekesztés 

fájdalmának, mivel az ideghálózat aktiválásával kialakuló érzelmi állapot kifejezetten kellemetlen, és 

stresszreakciót vált ki (harcolj/menekülj reakciót). Klinikailag fontos, hogy a testi és a szociális fájdalom-

rendszerek egymás hatását kölcsönösen felerősítik: a krónikus fájdalomzavarban szenvedő betegek gyakran 

szociálisan izoláltak, és jellemzően nagyon érzékenyek a társas visszautasításra (az orvos-beteg kapcsolatban 

is). 

10.3. 3. Biológiai változások a pszichoterápia során 

Az elmúlt néhány évtizedben számtalan vizsgálat igazolta, hogy a különböző pszichés zavarok kezelésében a 

klasszikus pszichoterápiás módszerek hatékonynak bizonyulnak. Hosszú ideig nyitott maradt azonban a kérdés, 

hogy a pszichoterápiás kezelés okoz-e biológiai változásokat? Az alábbiakban olyan kutatások eredményeit 

foglaljuk össze, melyek agyi képalkotó, neuroendokrinológiai és pszichofiziológiai módszerekkel vizsgálták a 

lehetséges biológiai változásokat. 

10.3.1. 3.1. Az idegélettani aktivitás változásai 

A különböző képalkotó eljárások ma már lehetővé teszik, hogy az élő agy szerkezetét és működésmódját 

közvetlenül megfigyelhessük. Számtalan vizsgálat foglalkozik a pszichés zavarokkal társuló jellegzetes 

idegrendszeri folyamatokkal (a pszichés folyamatok ún. neuronális korrelátumaival). Ezeknek a vizsgálatoknak 

a célja részben a pszichés zavarok okainak mélyebb megértése, ami alapján remélhető, hogy diagnosztikai, 

gyógyszeres és pszichoterápiás lehetőségeink is javulni fognak. De hogyan hat a pszichoterápia az agyra? A 

különböző pszichoterápiás módszerek – pl. a kognitív viselkedésterápia és az interperszonális pszichoterápia – 

hasonlóan hatnak? Ugyanazokra az agyi funkciókra hat a pszichoterápia a depresszió kezelésében is, mint a 

szorongásos zavarok esetében? Utólag el tudjuk különíteni agyi képalkotó eljárásokkal, hogy mely betegek 

reagáltak a pszichoterápiára (reszponderek), és melyek nem (non-reszponderek)? Az is elképzelhető, hogy a 

terápia előtti képalkotó vizsgálatokkal határozzuk meg, hogy az adott páciensnél hatásos lehet-e a pszichoterápia 

illetve, hogy annak melyik formája. Hasonló hatása van a pszichoterápiának a központi idegrendszerre, mint a 

pszichofarmakonoknak? Ezek a klasszikus kérdések régóta foglalkoztatják a pszichoterápia-kutatásokat, melyek 

most már az agy dimenziójának vizsgálatával is kiegészültek. Bár a felsorolt kérdésekkel intenzív kutatások 

foglalkoznak, egyértelmű válaszokat egyelőre még nem ismerünk. 

A funkcionális képalkotó módszereket alkalmazó legtöbb kutatás a pszichoterápia alatti metabolikus és keringési 

változásokat – az agyi aktivitást – PET-tel (Positron emission tomography) vagy SPECT-tel (Single-photon 

emission computed tomography) vizsgálta. Ezen kívül gyakran alkalmazták még az fMRI-t, a funkcionális 

mágneses rezonancia tomográfiát, melynek során az agy meghatározott ingerekre történő reakcióját vizsgálják. 

Az fMRI vizsgálatok keretében gyakran tüneti provokációs technikákat alkalmaznak, pl. poszttraumás 

tünetektől szenvedő embereket a traumatikus helyzettel kapcsolatos ingerekkel konfrontálják – hasonlóan az 

ebben az esetben alkalmazott pszichoterápiás módszerekhez. 

A neurobiológiai szempontból leggyakrabban vizsgált kezelési formák a major depresszióban, a kényszeres-, 

illetve pánikzavarban, a szociális és specifikus fóbiában, vagy poszttraumás stressz-zavarban szenvedő betegek 

esetében alkalmazott kognitív viselkedésterápia és az interperszonális pszichoterápia. Számos vizsgálat 

konzisztens eredménye, hogy a pszichoterápia hatásai egyértelműen leképeződnek az agykéreg működésének 

változásaiban is. Hogy ezek a változások mennyire stabilak, egyelőre nem teljesen tisztázott. Összességében 
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elmondható, hogy a pszichoterápia javítja az érzelmi- és az önszabályozásban résztvevő neuronális rendszerek 

(dorzolaterális, ventrolaterális és mediális prefrontális kéreg, az anterior és poszterior cinguláris kéreg, valamint 

az inzuláris kortex) aktivitását. A szorongásos zavarban szenvedő betegek esetében bebizonyosodott, hogy a 

pszichoterápia hatására csökken azon agyi területek aktivitása, melyeket összefüggésbe hoznak a patológiás 

szorongásformákkal (limbikus és paralimbikus területek), és növekszik azon területeké, melyek a szorongás 

pozitív újraértékelésével állnak kapcsolatban. A major depresszióban szenvedő betegek esetében igazolható 

volt, hogy a kognitív viselkedésterápia és az interperszonális pszichoterápia hasonlóan hat az agyi szubsztrátum 

szintjen. Major depresszió esetén a pszichoterápiával és pszichofarmakoterápiával (pl. a szelektív szerotonin-

visszavétel-gátlók, SSRI) történő hatékony kezelés eltérő módon hat a központi idegrendszerre, míg a fóbiás 

zavarok esetében a két kezelési forma inkább párhuzamba hozható (Frewen, 2008) (A pszichoterápia 

neurobiológiai hatásairól az egyes pszichés zavarok esetében alább még részletesebben olvashatnak). 

10.3.2. 3.2. Neuroendokrin változások 

A specifikus agyi neurotranszmitterek aktivitásának vizsgálata még csak a kezdeteknél tart, és korlátot jelent 

vizsgálatuk költségessége. Alaposabban vizsgált területnek tekinthető ugyanakkor a stresszcsökkentő 

intervenciók hatása a perifériás stresszhormonok szintjének változására. A kutatásokban a hipotalamusz-

hipofízis-mellékvesekéreg-rendszer működésének változásai állnak a figyelem középpontjában: megterhelő 

helyzetekben ez a stressz-tengely aktiválódik, növekszik a kortizol szintje (melyet a nyálmintában is 

vizsgálhatunk). A kortizol a szervezet stresszreakciójának végső közös útja, mely segíti a stresszhelyzethez 

történő alkalmazkodást. Mivel a kortizol befolyásolja az immunrendszer működését – többnyire csökkenti az 

aktivitását –, sok vizsgálat foglalkozott a megküzdési tréningek kortizolszintre történő hatásával, pl. HIV-

fertőzött betegek esetében. Igazolható volt, hogy a kognitív viselkedésterápiás stresszkezelés hatására mind 

egészségesekben, mind a HIV-fertőzött betegek esetében csökken a hormonális stresszválasz (pl. Carrico, 

Antoni, 2008). Úgy tűnik, hogy a biológiai hatás kifejezettebb, ha az intervenció a pszichés alkalmazkodást is 

javítja. 

10.3.3. 3.3. A perifériás élettani aktivitás változásai 

Élettani mutatók – pl. a szívritmus vagy a bőr-vezetőképesség – változásait nem csak a pszichoterápia előtt és 

után, hanem közben is vizsgálhatjuk. A perifériás élettani változások vizsgálata a pszichoterápia-kutatásokban 

több mint 50 éves múltra tekint vissza. DiMascio és mtsai. (1957) egyik vizsgálatukban pl. igazolták, hogy a 

pszichoterápiás interakció összefüggést mutat perifériás élettani változásokkal. Mind a terapeuta, mind a páciens 

esetében regisztrálták a szívfrekvenciát és a bőr-vezetőképességet, valamint osztályozták a terápiás 

interakciókat. Eredményeiket az akkoriban meghatározó pszichoanalitikus elméleti keretben értelmezték. 

Kimutatták, hogy a páciens pszichés feszültsége inkább a szívritmussal, míg tudattalan hárítása inkább a bőr-

vezetőképességgel állt kapcsolatban. Ugyanennek a kutatócsoportnak egy másik vizsgálata azt igazolta, hogy a 

terapeuta és a páciens élettani szinten hasonlóan reagálnak a páciens által mutatott érzelemkifejezésre. 

Eredményeik alapján úgy vélték, hogy a páciens és a terapeuta élettani szinten is kapcsolatban állnak egymással 

– ami a terápiás kapcsolat egyfajta tükörképének tekinthető. Ezen vizsgálatok alapján írták le az empatikus 

egymásra hangoltság koncepcióját, amit a következő évtizedek pszichoterápia-kutatásai sokszorosan 

megerősítettek. Az utóbbi években pl. egy kutatócsoport kimutatta, hogy a páciens és a terapeuta nevetése a 

pszichoterápia során a bőr vezetőképességének növekedéséhez vezetett, különösen akkor, ha egyidejűleg 

nevettek. További vizsgálatok azt is igazolták, hogy a terapeuta és a páciens közötti kifejezettebb érzelmi 

távolság alacsonyabb szintű pszichofiziológiai konkordanciával társult – tehát a bőr vezetőképessége kevésbé 

hasonlóan változott. Ha az élettani mutatók együtt járása kifejezettebb volt, a páciensek a terapeutájukat 

empatikusabbnak élték meg. A pszichofiziológiai konkordancia különösen magas volt a terápia azon 

szakaszában, melyeket pozitív érzelmi interakciók jellemeztek. A számítógépes technika fejlődésével a 

perifériás élettani mutatók vizsgálhatósága az elmúlt években lényegesen egyszerűbbé vált, ami alapján várható, 

hogy hasonló vizsgálatok eredményei az elkövetkező időszakban nagyobb hatást gyakorolnak majd a 

pszichoterápiás elméletek fejlődésére. 

10.4. 4. A pszichoterápia hatására történő változások a 
funkcionális képalkotó vizsgálatok tükrében 

A pszichofarmakológiai kutatásokhoz képest a funkcionális képalkotó módszereket viszonylag kevés 

pszichoterápiás vizsgálatban alkalmazták. Kandel (1998) szerint feltételezhető, hogy a pszichoterápia a 

génexpresszió befolyásolása révén megváltoztatja a szinaptikus kapcsolatok erősségét, és ezen strukturális 

változások révén megváltoztatja az idegsejtek közötti kapcsolódások anatómiai mintázatát. 
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Baxter és mtsai. (1992) gyakran idézett vizsgálatában kilenc kényszeres zavarban szenvedő pácienst kezeltek 

fluoxetinnel (szelektív szerotonin visszavétel gátló, SSRI), további kilenc beteget pedig viselkedésterápiával 

(expozíció és reakciógátlás). A kezelés előtt és után (10 hét különbséggel) PET-vizsgálatot végeztek, melynek 

során azt a hipotézist tesztelték, hogy a kényszeres zavar esetében a nucleus caudatus az orbitofrontális kéreg 

„rágódó” tartalmait kevésbé hatékonyan képes kiszűrni. A nc. caudatus aktiválása a bazális ganglionok más 

részeinek (globus pallidus) gátlásához vezet, ami csökkenti a talamusz mediodorsalis területeinek gátlását. Az 

orbitofrontális kéreg aktiválja a mediodorsalis talamikus részeket, s azok viszont aktiválják a frontális kérgi 

területeket. A hipotézis szerint az orbitofrontális kéreg, a nc. caudatus és a talamusz között egy önmagát erősítő 

kör jön létre. 

A kezelést követő vizsgálat során kimutatható volt, hogy a jobb oldali nc. caudatus fejében a metabolikus 

aktivitás hasonlóan csökkent a fluoxetin, mint a viselkedésterápia következtében. A kezelés előtt a kényszeres 

zavarban szenvedők esetében az aktivitás magasabb volt, mint a kontroll-személyeké, akiknél a vizsgálat alatt 

nem történt változás. A vizsgálat megbízhatóságát támasztja alá, hogy ugyanez a munkacsoport egy replikációs 

vizsgálatában hasonló eredményeket kapott (Schwartz, 1996). Ha a két vizsgálat eredményeit összefoglalták, a 

sikeres gyógyszeres vagy viselkedésterápiás kezelést követően a bal oldali nuclues caudatusban is szignifikáns 

aktivitáscsökkenést tudtak igazolni. 

Egy másik PET-vizsgálatban Furmark és mtsai. (2002) a regionális agyi vérátáramlás változásait vizsgálták 

szorongást keltő feladathelyzetben (nyilvános beszéd tartása) kezelés előtt és után. 18 szociális fóbiában 

szenvedő személyt véletlenszerűen soroltak be egy 9 hetes kognitív viselkedésterápiás, vagy citalopram (SSRI) 

gyógyszeres programba. A szerzők az amygdala és a hippokampusz aktivitásának jelentős csökkenését 

tapasztalták a vizsgálat előtti helyzethez képest. A terápiára reagálók kifejezettebb vérátáramlási változást 

mutattak, mint a non-responderek, és a limbikus rendszer vérátáramlásának csökkenése alapján bejósolható volt 

az egyéves katamnézis eredménye is. 

Pókfóbiában szenvedők kezelését követően Paquette és mtsai. (2003) vizsgálatában a pókkal történő 

szembesülés már nem váltotta ki a laterális prefrontális részek kezdetben tapasztalható aktiválódását, amit a 

szerzők úgy értékelnek, hogy a fóbiás tárgy nem vált ki már olyan intenzív gondolati foglalkozást, illetve 

kapcsolódó fantáziákat és emlékeket. 

A depresszió kezelésével foglalkozó PET-vizsgálatok közül Brody és mtsai. (2001) 24 major depresszióban 

szenvedő beteg esetében a kezelés előtti magasabb prefrontális és alacsonyabb temporális metabolizmus 

rendeződését tapasztalták, összehasonlítva a kontroll-személyekkel. Az agyi anyagcsere eltérései rendeződtek a 

12 hetes kezelés – interperszonális pszichoterápia, illetve pszichofarmakológiai kezelés – során. 

Mayberg és mtsai. (2002) PET-vizsgálatában a major depresszióban szenvedők, akik fluoxetinre vagy placebora 

reagáltak, alacsonyabb aktivációt mutattak a hátsó cinguláris és a prefrontális kérgi részeken. A fluoxetinre 

reagáló betegek esetében a limbikus és agytörzsi struktúrák járulékos aktiválódása is kimutatható volt (a kezelés 

előtt illetve után). A szerzők úgy vélik, hogy a placebo létrehozhat kérgi változásokat (top-down), míg a 

fluoxetin specifikusan limbikus és agytörzsi struktúrákat befolyásol (botton-up). A placebokezelés a vizsgálat 

során az osztályra történő felvételt jelentette a specifikus gyógyszeres illetve pszichoterápiás kezelés nélkül, ami 

szupportív terápiaként is értelmezhető. 

Egy további PET-vizsgálat az agyi aktivitás különböző változásait igazolta, attól függően, hogy a páciens 

kognitív viselkedésterápiában vagy hangulatjavító gyógyszeres (SSRI) kezelésben részesült: a 

viselkedésterápiára történő reagálás összefüggésben volt a hippokampusz, a hátsó cinguláris részek 

metabolizmusának növekedésével, valamint a frontális lebeny hátsó, mediális és ventrális részeinek 

aktivitáscsökkenésével (Goldapple és mtsai., 2004). A fluoxetinre történő reagálás ellenben a frontális lebeny 

aktivitásának növekedésével és a hippokampusz illetve a subgenualis cingulum aktivitás-csökkenésével járt 

együtt. Az eredmények a szerzők szerint a kognitív viselkedésterápia és a gyógyszeres terápia eltérő agyi 

hatásmechanizmusaira utalnak; az eredményeket egy újabb összehasonlító vizsgálat azonban csak részben tudta 

megerősíteni (Kennedy és mtsai., 2007). 

9.109. ábra - 1.a és b. ábra: A központi idegrendszeri aktivitás növekedése illetve 

csökkenése különböző pszichés zavarokban különböző pszichoterápiás módszerek 

hatására (képalkotó vizsgálatok alapján) 
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Kényszeres zavar – viselkedésterápia (expozíció és reakciógátlás) → jobb oldali nc. caudatus fej ↓, bal oldali 

nuclues caudatus ↓ 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 9. Neurológiai vizsgálati módszerek  

 2280  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szociális fóbia – kognitív viselkedésterápia → amygdala és a hippokampusz ↓ (kifejezettebb vérátáramlási 

változás a terápiára reagálók esetében; a limbikus rendszer vérátáramlás ↓→ egyéves katamnézis eredménye) 

Pókfóbia – szisztematikus deszenzitizáció → laterális prefrontális részek aktiválódása ↓ 

Major depresszió – interperszonális pszichoterápia → a kezelés előtti magasabb prefrontális és alacsonyabb 

temporális metabolizmus rendeződése 

Major depresszió – kognitív viselkedésterápia → hippokampusz, hátsó cinguláris részek ↑, frontális lebeny 

hátsó, mediális és ventrális részei ↓ 

Hasonló eredményeket hozott egy funkcionális MRI-vel végzett pszichodinamikus terápiás vizsgálat (Beutel, 

2012), melyben pánikzavarban szenvedő betegek vettek részt négyhetes osztályos kezelésben – az eredményeket 

egészséges kontroll-személyekkel hasonlították össze. Az ún. szó-paradigmában történt vizsgálat során az 

érzelemszabályozást vizsgálták különböző szimbolikus jelentések feldolgozása során. A negatív konnotációjú 

szavak a pánikzavar szempontjából specifikus témákat és konfliktusokat jelenítettek meg (pl. szívhalál, 

kontrollvesztés). A pozitív és semleges tartalmú szavakat lingvisztikailag gondosan illesztették egymáshoz. Egy 

ún. go-/no-go-feladat kontextusában váltakozva kellett a reakciót gátolni. Ez a vizsgálati elrendezés lehetővé 

tette a prefrontális viselkedéses rendszerek, a viselkedéses reakciók illetve a limbikus emocionális válaszkészség 

vizsgálatát, és azok kölcsönhatásait. Az első értékelések – a hipotézissel összhangban – az eredményes kezelést 

követően a fenyegető tartalmú szavak esetében alacsonyabb limbikus aktivitást igazoltak. 

A képalkotó módszerekkel történt vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a pszichoterápia hatására 

összehasonlítható agyi változások tapasztalhatók, mint a pszichofarmakológiai kezelések esetében (Kandel és 

mtsai., 1998, 1999). A pszichoterápia eredményeként létrejött változás mintázatai a különböző vizsgálatok 

összehasonlítása kapcsán csak részben egységesek. Kifejezettebb változás tapasztalható a terápiára reagáló, mint 

a kezelésre nem reagáló betegek esetében. Az aktuális fMRI aktivációs vizsgálatokkal szemben a PET-

vizsgálatok általában a pszichoterápiában részt vett betegek nyugalmi metabolizmusát hasonlították össze a 

gyógyszeres kezelésben részesültekével. A vizsgálatok további korlátja az alacsony betegszám. A gyógyszeres 

és a pszichoterápiás kezelés közötti különbség nem tekinthető általánosnak, ami arra is utalhat, hogy a változás 

egy végső közös szakaszban történik. Azonban az is elképzelhető, hogy a gyógyszeres és a pszichoterápiás 

kezelések hasonló neuronális hálózatokat különböző utakon befolyásolnak. A vizsgálatok egy része azt az 

alapvető feltételezést támogatja, hogy a pszichofarmakonok filogenetikailag ősibb, középvonalbeli struktúrákat 

befolyásolnak – pl. az agytörzset és a középagyat –, melyek az agyi funkció alapvető biológiai mintázataiban 

eredményeznek változást (pl. szorongáshajlam, menekülési reflexek, alvásmintázat, affektív tónus, „jutalmazó 

rendszer”), míg a pszichoterápiás módszerek elsősorban frontális kérgi mechanizmusokat befolyásolnak, pl. a 

gátlást, a gátláscsökkenést és a szabályozást (Goldapple és mtsai., 2004). 

10.5. 5. Pszichofarmakonok és pszichoterápia 

Sok pszichés zavar esetében igazolódott, hogy mind a pszichoterápiának, mind a gyógyszeres kezelésnek pozitív 

hatása van. Ebből azonban még nem következik, hogy a két módszer kombinációjának is jótékony hatásúnak 

kell lennie. 

Ezt az összefüggést hagyományosan az önmagában hatékony kezelések kombinált, párhuzamos alkalmazásával 

vizsgálták. 

9.110. ábra - 1. animáció: A gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés klasszikus 

kombinációja 
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A vizsgálatok többnyire azt próbálták tisztázni, hogy az önmagukban hatékony kezelési formák kombinációja 

jelenthet-e további előnyöket. Az újabban kialakuló farmakopszichoterápiás kutatások inkább azt a kérdést 

vizsgálják, hogy a kombináltan alkalmazott kezelési formák (melyek önmagukban nem biztos, hogy hatásosak) 

interakciója milyen eredményeket hozhat. A tipikus kutatási kérdés az, hogy segítenek-e a célzottan alkalmazott 

gyógyszerek a pszichoterápia alapjául szolgáló biológiai folyamatok felerősítésében, és ezáltal javulhat-e a 

pszichoterápia hatékonysága. 

10.5.1. 5.1. Hagyományos kombinációs kezelések 

A pszichoterápia-kutatások egyik klasszikus kérdése, hogy a gyógyszeres és a pszichoterápiás kezelések additív 

alkalmazása előnyt jelenthet-e az önmagukban hatékony kezelésekhez képest. A szorongásos zavarok 

konfrontációs/expozíciós kezelése során a szorongást csökkentő gyógyszerek (pl. benzodiazepinek) hátrányosak 

lehetnek, mivel a terápia meghatározó mozzanata, hogy a szorongást kiváltó ingerekkel történő szembesülés 

során a páciens megéli szorongása csökkenését. A legtöbb klasszikus kombinációs kezelés depresszióban 

szenvedő páciensek esetében történt. Metaanalízisek igazolták, hogy a párhuzamosan végzett gyógyszeres és 

pszichoterápiás kezelés kombinációja az önmagában alkalmazott pszichoterápiához képest csak néhány esetben 

– pl. a közepesen súlyos krónikus depresszió kezelésében – és csak korlátozott ideig jelentett előnyöket (de 

Maat és mtsai., 2007). 

A pánikzavarban szenvedő betegek körében a pszichoterápia és az antidepresszáns gyógyszer párhuzamos 

alkalmazása rövidtávon előnyösebb, mint az egyedüli pszichoterápia. Az előny azonban hamar eltűnik a 

gyógyszer abbahagyását követően. Ezzel ellentétben a pszichoterápia és a gyógyszer párhuzamos alkalmazása 

az egyedüli gyógyszeres terápiával összehasonlítva döntően pozitív hatásúnak bizonyult. 

Gyakorló klinikusok gyakran arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegek egy részénél szükség van a gyógyszeres 

kezelésre, hogy egyáltalán képessé tegyük őket a pszichoterápiára. 

10.5.2. 5.2. Farmakopszichoterápia 

A hagyományos kombinációs kezelésekhez képest a farmakopszichoterápia célkitűzése, hogy a gyógyszer 

segítségével növeljük a pszichoterápia hatását. A farmakopszichoterápiás vizsgálatok a pszichoterápia biológiai 

alapjaival kapcsolatos ismereteken alapulnak. Ebben a megközelítésben nem várjuk el, hogy a gyógyszer adása 

önmagában pozitív hatású legyen a pszichés zavar tüneteire (ez alapvető különbség a klasszikus kombinációs 

kezelésekkel szemben). Az alábbiakban három olyan hatóanyaggal kapcsolatos tapasztalatokat foglalunk össze, 

melyeket az elmúlt években a pszichoterápia hatásának fokozására alkalmaztak. 

9.111. ábra - 2. ábra: A farmakopszichoterápia modellje 
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D-cycloserin 

A viselkedésterápiás klasszikus expozíciós kezelések célja, hogy a páciens szorongásos emlékeit 

megváltoztassuk, hogy a szorongást kiváltó helyzetekkel való kapcsolatot töröljük. Ennek biológiai háttere – 

feltehetőleg – új szinaptikus kapcsolódások kialakulása. Az eredetileg szorongást kiváltó ingerek negatív 

következmények nélküli ismételt alkalmazása fokról-fokra csökkenti a szorongást, míg – ideális esetben – az 

inger már nem vált ki szorongásos reakciót. Állatkísérletekből ismert, hogy az N-methyl-D-aspartat- (NMDA-) 

receptor központi szerepet játszik a tanulásban és az emlékezetben, s hogy a tanulási folyamatok fokozhatók az 

NMDA-receptor agonistáival. Állatkísérletes modellekben igazolható volt, hogy a D-cycloserin elősegíti a 

korábban kialakult szorongások törlődését. A D-cycloserint több mint 20 éve alkalmazzák a tuberculosis 

kezelésében, így ismert, hogy a gyógyszer alkalmazása általában nem okoz mellékhatásokat. Kézenfekvő volt 

megvizsgálni emberek esetében is, hogy a D-cycloserin fokozza-e a szorongás expozíciós kezelésének 

hatékonyságát (specifikus fóbiák, szociális fóbia, pánikzavar és kényszeres zavar esetében vizsgálták). 

Bebizonyosodott, hogy D-cycloserin kezelés során növekszik az expozíciós terápia hatékonysága. Norberg és 

mtsai. (2008) metaanalízise szerint a hatás akkor volt a legkifejezettebb, ha a D-cycloserint közvetlenül az 

expozíció előtt vagy után alkalmazták. Ez arra utal, hogy a hatás a tanulást követő emlék-konszolidációs 

fázisban a legkifejezettebb, ami kb. 4-8 óráig tart, amíg a szervezetben optimális a D-cycloserin hatása. Ha ez 

valóban így van, elegendő lenne a D-cycloserint azon terápiás ülések után adni, melyekben a szorongás 

törlődése sikeresen megtörtént. Érdekes módon a D-cycloserin hatása az ismételt alkalmazások során 

lényegesen csökken. Ez arra utal, hogy a D-cycloserinből valószínűleg nem lesz majd az expozíciós terápiát 

kiegészítő gyógyszer. Elképzelhető azonban, hogy érdemes az expozíciós kezelés kezdeti időszakában 

alkalmazni a gyógyulási folyamat felgyorsítása érdekében. 

Glükokortikoidok 

A közismert stresszhormon, a kortizol nem csak az anyagcserére és az immunműködésekre van hatással, hanem 

emberek esetében az emlékezetre is. A kortizol valószínűleg csökkenti a negatív élmények felidézését, s ezáltal 

gyengíti a traumatikus emléknyomokat. Ezen alapul a glükokortikoidok tünetcsökkentő hatása a poszttraumás 

stressz-zavarban és a szociális fóbiában szenvedő betegek esetében – akik a traumával valamint a társas 

helyzetekkel kapcsolódó negatív emlékeiktől szenvednek. Érdekes módon a vizsgálatok azt is megmutatták, 

hogy a kortizol ismételt alkalmazása nem csak közvetlenül az alkalmazás után csökkenti a szorongást kiváltó 

ingerekre adott reakciót, hanem több nappal az utolsó dózis bevételét követően is. Ez arra utal, hogy a kortizol 

nem csak aktuálisan csökkenti az emlékezeti felidézést, hanem elősegíti a fóbiás szorongások törlődését is. A 

kortizolnak tehát hasonló hatása van, mint a fentiekben tárgyalt D-cycloserinnek. A poszttraumás stressz-

zavarban vagy fóbiában szenvedő betegek gyakran spontán megjelenő, vagy valamilyen trigger által kiváltott 

szorongató emlékeket élnek meg, ami folyamatosan fenntartja a szorongató emlékek hatását. Elképzelhető, hogy 

a szorongást provokáló helyzetekkel történő újabb konfrontációk során a kortizol alkalmazása gyengíti az 

emlékek „frissen tartását”, amennyiben a negatív kiváltó helyzeteket követően a korábbi szorongató emlékek 

felidézése nehezebbé válik, ami lehetővé teszi új, pozitívabb tapasztalatok szerzését. Az is ismert, hogy a 

kortizol elősegíti az új emlékezeti tartalmak konszolidációját, ami ahhoz vezethet, hogy a korrektív új 

tapasztalatok nagyobb hatékonysággal tárolódnak. Ha ezek a hipotézisek igazolódnak, a kortizol-kezelés 

növelheti az expozíciós terápiák hatékonyságát. Az ezzel foglalkozó humán vizsgálatok kiértékelési fázisban 

vannak. 

Oxytocin 

A kortizol és a D-cycloserin a negatív emlékek és asszociációk törlődésében játszhatnak szerepet. Az 

oxytocinnal kapcsolatos humán vizsgálatok alapján valószínű, hogy az felerősíti a pozitív társas interakciók 

aspektusait, pl. a bizalmat, s azt a képességet, hogy egy másik ember arcán tükröződő érzelmeket felismerjünk, 

vagy hogy örömet sugárzó arcokra emlékezzünk. Úgy tűnik tehát, hogy az oxytocin hatása alatt álló személyek 
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a pozitív társas ingereket még inkább jutalmazónak élik meg. Az oxytocint több évtizede alkalmazzák szoptató 

nők esetében a tejbelövellés serkentésére, s ezáltal ismert, hogy nincs különösebb mellékhatása. A vizsgálatok 

alapján úgy tűnik, hogy az orrspray formájában alkalmazott oxytocin közvetlenül az agyba jut, és kifejti hatását. 

A pszichoterápiás folyamatkutatások megmutatták, hogy a pszichoterápia hatásának különböző összetevői 

vannak. Az egyik központi hatótényező a terápiás kapcsolat és a terápia során megélt új, pozitív társas 

tapasztalatok. Feltételezik, hogy az oxytocin alkalmazása a pszichoterápia során fokozhatja a pozitív társas 

tapasztalatokat és azok emlékezeti tárolását. 

10.6. 6. A neurobiológiai ismeretek lehetséges hatásai a 
pszichoterápiás módszerek fejlődésére 

10.6.1. 6.1. Milyen neurobiológiai változásokra törekedhet a pszichoterápia? 

Neurobiológiai szempontból a pszichoterápia lehetséges céljainak összhangban kell lennie a pszichés zavarokkal 

kapcsolatos neurobiológiai etiológiai modellekkel. A pszichoterápiás intervenciók célja lehet a 

pszichopatológiával összefüggő magasabb vagy alacsonyabb aktivitást mutató agyi területek működésének 

„normalizálása”. Az ilyen kezelés történhet technikai eszközöket használó pszichológiai intervenciók 

formájában. Ennek egyik példája az ún. neuro-feedback módszer, melynek keretében a páciens megtanulja, 

hogyan változtassa célzottan, akaratlagos befolyással az egyes agyi területek aktivitását. Elképzelhető az is, 

hogy a jövő terapeutái a technikai fejlődés adta bővülő lehetőségekkel folyamatos visszajelzést kaphatnak majd 

a kezelt páciens agyi aktivitásának változásáról. Ez lehetővé tenné a terápiás folyamat rugalmas hozzáigazítását 

az észlelt változásokhoz. Az is elképzelhető, hogy idővel a pszichoterápia egyik eredményességi kritériumává 

válhatnak neurobiológiai változások, amelyek lehetővé tennék pl. a terápia optimális időtartamának 

meghatározását, vagy adott esetben a visszaesések megelőzését. 

Néhányan amellett érvelnek, hogy a neurobiológiai paraméterek megváltoztatása technikai előfeltételek nélkül 

is lehetséges. Pl. Grawe „neuropszichoterápia” modelljében elméleti alapon is alkalmazhatónak vél bizonyos 

terápiás intervenciókat. Pl. a major depresszió esetében az alacsonyabb prefrontális aktivitás pszichológiai 

módszerekkel normalizálható, amennyiben alapvető prefrontális funkciók – mint a figyelem és a végrehajtó 

funkciók – aktiválhatók és megerősíthetők (DeRubeis, Siegle, Hollon, 2008). Néhány újabb vizsgálat igazolni 

tudta, hogy a depressziós betegek esetében megfelelő gyakorlással mind a prefrontális aktivitás fokozása, mind 

a depressziós tünettan csökkenése elérhető volt (Siegle és mtsai., 2006). 

10.6.2. 6.2. Milyen neurobiológiai változások lehetnek még hasznosak? 

Bizonyos agyi aktivitásváltozások normalizálása azonban nem csak célja, hanem egyik eszköze, előfeltétele 

lehet a jó terápiás eredménynek. Érdekesek ebben a vonatkozásban a fentebb említett D-cycloserinnel végzett 

vizsgálatok. Ez a vegyület felgyorsítja a tanulási folyamatokat, pl. a szociális fóbiában szenvedők 

pszichoterápiája során (Hofmann és mtsai., 2006). Ebben az esetben nem egy pszichotróp hatású gyógyszerről 

van szó, hanem egy olyan hatóanyagról, mely elősegíti az újratanulási folyamatokat a kezelési helyzetben. A 

pszichoterápia során alapvető, hogy olyan körülményeket teremtsünk, melyekben optimálisak a tanulási 

feltételek. Ebben célzottan támaszkodhatunk a neuronális és pszichés folyamatokat moduláló mechanizmusokra. 

A neuromodulátorok közül pl. a dopamin azáltal szabályozza az egyes neuronális hálózatok „tanulási 

készségét”, hogy befolyásolja a figyelmet, a motivációs és érzelmi folyamatokat. A pszichoterápia egyik 

lényeges eleme, hogy a tanulást ösztönző motivációs és érzelmi kontextust hozunk létre, pl. akkor, ha egy 

probléma megoldása valamilyen aktuális pozitív cél elérését szolgálja. A megfelelő motivációs kontextus 

modulációs mechanizmusok révén „energetizálja” a terápiás folyamatokat. A megfelelő kontextus létrehozása 

természetesen feltételezi, hogy a terapeuta a szűkebb pszichés problémákon túl részletes ismeretekkel 

rendelkezik a páciens személyiségéről, különösen motivációiról, céljairól és megküzdési képességeiről. 

Egy következő, terápiás szempontból lényeges neurobiológiai hipotézis LeDoux (2002) szorongás-tanulási 

modellje, mely szerint a kondicionált, automatikus szorongásos reakciók nem képesek törlődni. Ez azt jelenti, 

hogy a szorongásos reakciók nyoma az eredményes kezelést követően sem törlődik az amygdalából, hanem 

gátlás alá kerül a kortikális részekben kiépült új struktúrák által. Ebből adódóan a pszichoterápia célja nem lehet 

a szorongást kiváltó tartalmak „törlése”. Az eredményes terápia inkább abban segít a páciensnek, hogy 

szabályozni tudja az automatikusan kiváltott szorongásos reakcióit. Ehhez kapcsolódik, hogy a feszültség és a 

stressz bizonyos struktúrák működését – mint pl. a mediális prefrontális kéreg gátló funkcióit – gyengíti, ami 

fokozott amygdala aktivitással is együtt jár. Az összefüggést megerősíti az az eredmény is, hogy a stressz 

felerősíti a kondicionált félelmi reakciókat, valamint hogy a gyengén kondicionált szorongásos reakciók 

stresszhelyzetben intenzívebbé válnak (Corodimas és mtsai., 1994). Grawe (2004) szerint a terapeutának először 
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a pácienst olyan helyzetbe kell hoznia, mely lehetőség szerint kizárja a szorongást és a feszültséget, pl. a pozitív 

megküzdési és támogatási lehetőségek megerősítésével. A szorongást kiváltó helyzetekkel történő konfrontáció 

ezt követően lehet igazán eredményes. 

10.6.3. 6.3. Mely pácienseknél, mely intervenciók hatásosak? 

Siegle és mtsai. fent említett (2006) vizsgálata szerint azon depressziós betegek, akik bizonyos agyi aktivitási 

mintázatot mutatnak, jobban reagálnak a kognitív viselkedésterápiára, mint azok a páciensek, akiknél más 

mintázat jellemző. A differenciált terápiás hatásokkal kapcsolatos hasonló ismeretek a jövőben hozzájárulhatnak 

szelektívebb indikációs kritériumok meghatározásához. DeRubeis és mtsai. (2008) pl. abból indulnak ki, hogy a 

gyógyszeres terápia közvetlenül csökkenti a limbikus struktúrák, az amygdala fokozott aktivitását, míg a 

viselkedésterápia inkább az alacsonyabb prefrontális aktivitást normalizálja. Úgy gondolják, hogy azok a 

depressziós betegek, akiknél a fokozott aktivitást mutató amygdala gátolja az egyébként jól működő prefrontális 

részek funkcióit, különösen jól reagálnak az antidepresszáns kezelésre. Azok a betegek azonban, akiknél a 

prefrontális funkciók alapvetően deficitesen működnek, inkább profitálhatnak a pszichoterápiából, melynek 

hatásmechanizmusa a gátló funkciók kiépítése. Ezek az elképzelések meglehetősen leegyszerűsítők és további 

empirikus felülvizsgálatot igényelnek. Ugyanakkor azt is megmutatják, hogy a neurobiológiai markerek illetve 

prediktorok a jövőben optimalizálhatják a páciensnek megfelelő intervenció kiválasztását. 

10.6.4. 6.4. Mennyi haszna lehet a neurobiológiai ismereteknek a 
pszichoterapeuták gyakorlatában? 

A neurobiológiai modellek egy része nem nyújt lényegesen újat a klasszikus pszichológiai elméletekhez, pl. a 

tanuláselméletekhez képest. Ugyanakkor a neurobiológiai megközelítések jobban érthetővé teszik a korábban 

leírt pszichológiai törvényszerűségeket, ami mindenképpen előrelépésnek tekinthető. További előny lehet, hogy 

a betegek egy része jobban elfogadja a biológiailag megalapozott terápiás elméleteket. A pszichodinamikus 

megközelítések sok ember számára homályosak, gyanakvást keltők, míg a viselkedésterápiás feladatokat sokan 

„iskolás” jellegűnek érzik. A meggyőző biológiai modellek hozzájárulhatnak a páciensek pozitív terápiás 

várakozásaihoz, melyeknek közismerten lényeges szerepe van a kezelés eredményességében. 

Az is jogos kérdés, hogy árthatnak-e a neurobiológiai ismeretek. Problémát jelenthet, ha a neurobiológiai 

magyarázatok már nem csak alternatívaként és a pszichológiai elméletek kiegészítéseként jelennek meg, hanem 

elméleti hegemóniára törekszenek a humán tudományokban. Az ilyen redukcionista megközelítés ugyanolyan 

veszteség lehet a pszichoterápia számára, mint a másik véglet, amikor a tisztán pszichológiai modellek minden 

lehetséges biológiai hatást figyelmen kívül hagynak. Remélhető, hogy a népszerűsítő tudományos irodalom 

látványos technikai fejlődés bűvöletében kialakult rajongása a biológiai magyarázatok iránt idővel egy 

higgadtabb és kiegyensúlyozottabb gondolkodásmód irányába változik majd. 

Lényeges, hogy a pszichoterápia hatását elsősorban a páciens jobb lelkiállapota, alkalmazkodási készsége és 

hatékonyabb, kielégítőbb kapcsolati készségei alapján ítélhetjük meg. A neurobiológiai változások továbbra is 

közvetítő változónak tekintendők, melyeket –objektívebb vizsgálhatóságuk következtében – nem szabad a 

hatékony terápia eredményességi kritériumainak tekintenünk. 

10.6.5. Tesztkérdések 

Az implicit kapcsolati tudásra jellemző, kivéve: (B) 

kötődési reprezentációkat foglal magában 

a hatodik életév után alakul ki 

az explicit memória kifejlődése előtt alakul ki 

szubkortikális strukturák működéséhez kötött 

A kondicionált félelmi reakciók kialakulásában döntő szerepet játszik: (C) 

kérgi percepciós mezők 

hippokampusz 
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talamo-amygdaláris kapcsolatok 

Patkányokon végzett kontrollált „örökbefogadási” kísérletek alapján az anyai gondoskodás leginkább 

összefüggött a … (B) 

… biológiai származással és genetikai tényezőkkel. 

… a megtapasztalt gondoskodással . 

A társas kiközösítés helyzetében – fMRI vizsgálatok alapján – a fájdalom affektív komponensével 

összefüggő alábbi agyi aktivitás növekedése volt látható: (B) 

a cinguláris kéreg hátsó részében 

a cinguláris kéreg elülső dorzális részében 

a talamusz retikuláris magjában 

A pszichoterápiás helyzetben a páciens és a terapeuta között tapasztalható pszichofiziológiai 

konkordancia a terápiás kapcsolat „tükörképének” tekinthető: (A) 

igaz 

hamis 

Kényszeres zavarban szenvedő betegek viselkedésterápiás kezelése (expozíció és reakciógátlás) során 

PET-vizsgálattal a _____________________-ban/-ben hasonló aktivitás-csökkenést tapasztaltak, mint 

az SSRI kezelés hatására: (A) 

nucleus caudatus 

nucleus accumbens 

nucleus basalis (Meynert-mag) 

A kontroll-csoporttal összehasonlítva, a depressziós betegek PET vizsgalata azt találta, hogy … (B) 

… a frontális kéregben és az amygdalában csökken az aktivitás. 

… a frontális kéregben és az amygdalában növekszik az aktivitás. 

… növekszik az aktivitás a frontális, temporális és a parietális kéregben. 

… csak a frontális lebenyben csökken az aktivitás. 

A depresszió kezelésével kapcsolatos állítások közül melyik igaz? (D) 

Az SSRI kezelésnek csak rövid távon hatása. 

Leginkább a bipoláris zavart érdemes pszichoterápiával kezelni. 

A pszichoterápia hatékonyabb, mint az SSRI kezelés. 

A pszichoterápia és az SSRI kezelés együttesen eredményesebb, mint a külön-külön történő alkalmazásuk. 

Szociális fóbiában szenvedők kognitív viselkedésterápiás kezelése során PET-vizsgálattal azt tapasztalták, 

hogy terápiára reagálók kifejezettebb vérátáramlási változást mutattak a limbikus rendszerben, mint 

a non-responderek. (A) 

igaz 

hamis 
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A képalkotó módszerekkel folytatott pszichoterápiás kutatások egy része támogatja azt az alapvető 

feltételezést, hogy a pszichoterápiák a filogenetikailag ősibb, középvonalbeli struktúrákat befolyásolják 

– pl. az agytörzset és a középagyat –, melyek az agyi funkció alapvető biológiai mintázataiban 

eredményeznek változást (pl. szorongáshajlam, menekülési reflexek, alvásmintázat, affektív tónus, 

„jutalmazó rendszer”), míg a pszichofarmakológiai kezelések elsősorban frontális kérgi 

mechanizmusokat befolyásolnak, pl. a gátlást, a gátláscsökkenést és a szabályozást. (B) 

igaz 

hamis 

A háborús ütközetet átélt katonák esetében, azoknál, akiknél poszttraumás stressz-zavar alakult ki, 

időnként emlékezetzavar is megfigyelhető. A jelenség a _________-ben/ban történt sejtpusztulás 

következménye, amit a __________ vált ki. (C) 

kortex; a glukokortikoidok alacsony szintje 

kortex; a tesztoszteron magas szintje 

hippocampus; glukokortikoidok magas szintje 

hippocampus; a tesztoszteron alacsony szintje 

A pszichoterápia és a pszichofarmakológiai kezelés kombinációja mindig jobb eredményre vezet, mint a 

két kezelési forma külön-külön. (B) 

igaz 

hamis 

A farmakopszichoterápiás kezelések során olyan biokémiai szereket használunk, melyeknek mindig 

közvetlen gyógyhatása is van. (B) 

igaz 

hamis 

A kortizol gátolja a korábban átélt traumás vagy fóbiás helyzetek emlékezetbe idézését. (A) 

igaz 

hamis 

Mely biopszichológiai rendszer működésében játszik fontos szerepet az oxytocin? (A) 

a kötődési rendszerben 

az emlékezetben 

a jutalmazó rendszerben 
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11.1. 1. Általános megfontolások 

Egyes, a központi idegrendszert érintő, intracranialis elváltozások esetén az elváltozás direkt sebészi megoldása, 

eltávolítása nem jön szóba, szükséges azonban mintavétel, azaz biopsia elvégzése. Szükséges, hiszen 

diagnózishoz kell jutnunk, ez határozza meg ugyanis a lehetséges terápiás lehetőségeket. 

Direkt műtét alatt az elváltozás részleges, vagy teljes, radikális eltávolítása értendő. 

A mintavétel irányába tolja el a döntést a kritikus lokalizáció, a kiterjedés, a multiplicitás, a bizonytalan eredet. 

11.2. 2. Lehetőségek 

11.2.1. 2.1. Nyitott mintavétel 

Egyik, és egyben legritkábban használatos, az úgynevezett nyitott mintavétel, ekkor műtéti feltárás történik, és 

szemkontroll mellett veszünk mintát az elváltozásból, törekedve arra, hogy ne okozzunk neurológiai deficitet a 

betegnek, vagy ne alakuljon ki egyéb általános műtéti szövődmény. Ilyen mintavétel esetén a beteg általános 

anesztéziában részesül, vagyis altatva végezzük a beavatkozást. Számolnunk kell tehát az altatás lehetséges 

szövődményeivel is. 

Szóba jön ez a mintanyerési lehetőség corticalis, vagyis kérget érintő, kéreghez asszociált elváltozások esetén. 

Az a tapasztalat ugyanis, hogy a kéreg artériás ellátásának közelsége miatt számolni kell magasabb vérzési 

kockázattal, emiatt biztonságosabbnak tűnik a szemkontroll mellett végzett rezekció. 

Azonban bizonyos kóros folyamatok makroszkóposan nem láthatóak, vagyis előfordulhat, hogy nem lesz 

diagnosztikus a mintavétel. Ezt pozitívan befolyásolhatjuk, ha segítségül hívjuk a neuronavigációt. Az ugyanis 

képalkotó vizsgálaton alapszik, vagyis szemmel nem látható elváltozásokat is megmutatja. 

11.2.2. 2.2. Frame-based image-guided stereotaxiás mintavétel 

További lehetőség az úgynevezett frame-based image-guided stereotactic biopsy. Vagyis olyan, stereotaxiás 

keret segítségével végezett mintavétellel, mely képalkotó vizsgálaton alapszik. 

A stereotaxia az intracranialis téren belül egy pont koordinátáinak, három dimenzióban történő meghatározására 

alkalmas módszer. 

11.2.3. 2.3. Frameless image-guided stereotaxiás mintavétel 

A legújabb szemlétet szerint az úgynevezett frameless biopsia, vagyis a stereotaxiás keret nélkül végzett biopsia 

eredményessége megközelítőleg azonos a kerettel végzett mintavétel eredményességével, azonban a betegnek 

lényegesen kevesebb kellemetlenséggel jár és eszköz-, illetve időigénye is alacsonyabb. 

A továbbiakban a stereotaxiás mintavételi lehetőségekkel, mint első-vonalbeli beavatkozásokkal foglalkozunk 

részletesen. 

11.3. 3. Indikációk 

11.3.1. 3.1. Lokalizáció 

Az elváltozás lokalizációja miatt nem jön szóba direkt műtét. Amennyiben eloquens és/vagy sebészi úton 

nehezen megközelíthető agyi területben (agytörzs, basalis ganglionok, pinealis régió) ül a laesio, tűbiopsia 

végzése javasolt. 

11.3.2. 3.2. Méret 

Az elváltozás mérete is kizárhatja a sebészi eltávolítást. Lehetséges mind a két véglet, vagyis ha kisméretű, 

mélyen ülő laesioról van szó, akkor fel kell mérni, mekkora roncsolást okoznánk, míg eljutnánk a célterületig. 

Amennyiben igen kiterjedt a méret szintén megfontolandó a tűbiopsia, azonban manapság az éber műtétek, 

illetve az intraoperatív elektrofiziológia használatának térhódításával a határok egyre tágulnak. 
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11.3.3. 3.3. Bizonytalan eredet 

Az egyik legfontosabb indikációs kör a stereotaxiás biopsia tekintetében, ha a beteg klinikuma, illetve a 

képalkotó vizsgálatok eredményei alapján felmerül, hogy az elváltozás elsőként választandó terápiája 

konzervatív. Ilyen például az alacsony malignitású gliális eredetű tumor (bár ez a szemlélet jelenleg is vita 

tárgyát képezi), különféle gyulladásos eredetű megbetegedések, ide értve a tályogot is. Fontos ide sorolni az 

központi idegrendszeri lymphomákat. Előfordulhat az is, hogy az anamnesztikus adatok alapján nem tudjuk 

megmondani mivel állunk szemben, vagy legalább is, úgymond csak találgatni tudunk. Ekkor is a mintavétel a 

választandó opció. 

11.3.4. 3.4. Multiplicitás 

További fontos indikációs kör a multiplex elváltozásoké. Könnyen belátható, hogy nem jön szóba a radikális 

eltávolítás, ha több laesioval állunk szemben, főként, ha ezek valamelyike, vagy esetleg több eloquens területi, 

vagy nehezen megközelíthető. Ezek a betegek gyakran elesett állapotúak, amennyiben daganatos az anamnesis, 

akkor előrehaladott az onkológiai státusuk. 

11.3.5. 3.5. Beteg állapota 

Fontos itt megemlíteni, hogy a beteg állapota elengedhetetlenül fontos szempont, amikor a lehetséges 

beavatkozásokat mérlegeljük. Amennyiben a beteg általános állapota rossz (daganatos betegek esetén a 

Karnofsky skála objektivizálja a beteg statusát), a beavatkozások közül a lehető legkevésbé invazív formát 

választjuk, mérlegelve a cost-benefit arányt. Szempont továbbá, hogy frame-based mintavétel helyi 

érzéstelenítésben történik, szükséges a beteg kooperációja. Amennyiben elesett állapotú, tudata zavart, az 

jelentősen megnehezítheti a procedúrát. 

11.4. 4. Kontraindikációk 

11.4.1. 4.1. A véralvadás zavarai 

Nem végezhető el a mintavétel amennyiben a beteg véralvadása nem megfelelő. Ennek többféle oka is lehet. A 

véralvadási kaszkád insufficienciája, a trombocyták alacsony száma, avagy disfunkciója, mindezek akár 

szerzett, akár örökölt formája. 

A leggyakoribb probléma az iatrogén módon szerzett zavar, vagyis ha a beteg kumarinizált, vagy valamilyen 

típusú tct-aggregatio gátlót szed. 

Fenti okok legnagyobb része rendezhető, tehát megfelelő előkészítést követően a beavatkozás végrehajthatóvá 

válik. 

11.4.2. 4.2. Kooperáció 

Már említettük, hogy fontos stereotaxiás mintavételnél, amennyiben lokális érzéstelenítésben végezzük a 

megfelelő kooperáció. Lehetséges a beteg tudata zavart, megértési zavarral küzd, (sensoros aphasia), vagy 

súlyos paresise, netán plégiája van. Továbbá sajnos előfordul, hogy gyermekektől válik szükségessé a 

mintavétel. Nem abszolút kontraindikációk ezek, ugyanis a beavatkozás elvégezhető altatásban is. Ilyenkor 

javasolt post-operatív képalkotó vizsgálat elvégzése, nem áll rendelkezésünkre ugyanis a beteg tudata, mint 

monitor, az esetleges peri-operatív vérzés kizárására. 

11.5. 5. Lehetséges komplikációk 

11.5.1. 5.1. Vérzés 

Vezető a lehetséges szövődmények közt, még akkor is ha beteg alvadási statusa megfelelő. Azonban az esély a 

kialakulásra 5-8 % körüli, alacsony tehát. Továbbá a vérzés nem feltétlenül okoz klinikai tünetet, vagyis 

subklinikai marad, teendő nincs vele. A vérzések 0,7-1 % csupán a tünetet, és ezáltal esetleges neurológiai 

deficitet okozó. Meg kell említeni azonban, hogy a vérzés lehet olyan kiterjedt is, hogy a beteg belehalhat. 

11.5.2. 5.2. Egyéb szövődmények 
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Az alább felsorolt lehetséges szövődmények előfordulásának valószínűsége igen alacsony, az egy százalékot 

sem éri el. 

Provokálhatunk epilepsziás rosszullétet, ennek okozója lehet maga a műtéti manipuláció, vagy okozott vérzés, 

akár parányi méretű is. Lévén, hogy invazív a bevatkozás, az intracranialis térbe fertőzést is juttathatunk, 

meningitist, encephalitist okozva. Létrejöhet továbbá liquor-fistula, ugyanis az arachnoidea (lágy agyhártya) 

folytonosságát megszakítjuk a mintavétel során. 

11.6. 6. A mintavétel 

11.6.1. 6.1. Frame-based, image-guided biopsia 

A beteg fején négy ponton rögzítjük a stereotaxiás keretet (koronát), helyi érzéstelenítésben. Ezt követően egy 

lokalizáló keretet helyezünk a rögzítőre és ezzel együtt felvételeket készítünk CT, vagy MR készülékben. A 

lokalizáló keret tartalmazza azokat a referencia pontokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy a számítóképes 

software pontos behatolási, illetve célkoordinátákat adjon meg nekünk. 

A beteget a műtőbe visszük, a stereotaxiás célzó berendezésen beállítjuk a számítógép által megadott 

koordinátákat, majd ezt a beteg fején lévő koronára erősítjük. A megadott helyen apró (néhány mm-es) 

furatlyukat képezünk. A durát koaguláljuk, átszakítjuk, majd ún. Nashold aspirációs tűvel a megadott 

mélységből szövetmintákat, szövethengereket veszünk, melyeket a Pathológia Intézetbe küldünk, az esetek 

döntő többségében natívan, de minden esetben a diagnoszta patológus kérésének megfelelően. 

11.6.2. 6.2. Frameless, image guided biopsia 

A műtétet megelőző napon, vagy a műtét napján CT, vagy MR vizsgálatot végzünk, akár natívan, akár 

referencia pontokat rögzítve a beteg fején. A kapott vizsgálatot felhasználva, a neuronavigációs software 

megadja a behatolás, illetve a cél pontos helyét. 

A beteget a műtőben elaltatjuk, fejét a műtőasztalhoz rögzítjük az idegsebészetben általánosan használt három 

pontos rögzítő segítségével. Meg kell említeni, hogy a frameless technika alkalmazása esetén is felébreszthető a 

beteg, hasonló módon, mint éber műtétek esetén. 

Egy flexibilis kart, mely az aspiráció tű rögzítésére, illetve a pontos irány megadására szolgál a fejtartóhoz 

rögzítjük. A neuronavigáció segítségével a flexibilis kart - mely része a navigációnak és a navigációs eszköz 

érzékeli annak pontos helyzetét - , beállítjuk a megadott irányba. Itt történik a furatlyuk készítése, majd a 

duracoagulatio. A behatolás mélységét az aspirációs tűn állítjuk be, annak mértékét szintén a neuronavigatio 

határozza meg. A mintákkal hasonlóképpen járunk el, mint az előző esetben. 

A két fenti módszert összehasonlítva nem találunk szignifikáns eltérést sem az eredményességet, sem a 

szövődményeket illetően. Bizonyos esetekben a frame-based technika biztonságosabb, pontosabb, ilyen, ha kis 

méretű, mélyen ülő elváltozásról van szó. Továbbá preferálandó ez a technika kritikus lokalizáció esetén is, 

például pinealis regió-beli, agytörzsi folyamatoknál. Minden más esetben a sebész preferenciáján, illetve a beteg 

hozzáállásán múlik, mely beavatkozás részesül előnyben. 

11.7. 7. Az idegsebészeti minták neuropatológiai feldolgozásának 
lehetőségei 

A képalkotó eljárások nagyfokú és gyors fejlődése ellenére az intrakraniális elváltozások definitív diagnózisa a 

neuropatológiai feldolgozás és leletezés során lehetséges. Mint fentebb említettük, az esetek jelentős részében a 

szöveteltávolítás elsődleges célja a további kezelési lehetőségeket meghatározó neuropatológiai diagnózishoz 

minta biztosítása. 

11.7.1. 7.1. Az intraoperatív neuropatológiai vélemény 

Noha a formalinos rögzülés során paraffinba ágyazott szövetrészletből készült metszetek festése, 

immunhisztokémiai analízise a rutin feldolgozási metodika, számos esetben indokolt lehet már a műtét közben 

véleményt kérni az elváltozás természetéről, a valószínűsíthető diagnózisról. Erre leggyakrabban az 

idegrendszeri daganatok műtétekor kerül sor. 
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11.7.1.1. 7.1.1. Indikáció 

Ez indokolt lehet, ha a tumor-diagnózis a képalkotók alapján bizonytalan és a műtét kivitelezését alapvetően 

befolyásolja a neuropatológiai előzetes vélemény. Ez általában a beavatkozás radikalitását befolyásolja; példa 

erre a metasztázis illetve infiltratív glioma differenciál diagnosztikai problematikája. A másik gyakori indikáció, 

ha a minta sebészileg nehezen hozzáférhető, jelentős részben nekrotikus, a műtét kockázatos, és a biztos szöveti 

diagnózis elengedhetetlen a megfelelő további kezeléshez. Ez esetben már a műtét során meggyőződhet a sebész 

arról, hogy a (gyakran sztereotaxiás) mintavétel az elváltozásból történt és annak nagy valószínűséggel 

paraffinba ágyazás után definitív diagnózisra alkalmas (azaz például nem bevérzett vagy elhalt) részletét 

tartalmazza. A harmadik jellemző indikáció, amikor a sebész az elváltozás (pl. tumor) radikális eltávolítására 

törekszik és a reszekciós szélek intraoperatív vizsgálata annak megerősítésében nyújt segítséget, hogy a lézió ’az 

épben’, azaz reziduum visszahagyása nélkül került kimetszésre; ilyenkor a mintavétel több reszekciós határon is 

megtörténhet. 

11.7.1.2. 7.1.2. Előnyök és korlátok 

Az intraoperatív szövettani vizsgálat feltétlen előnye a gyorsaság – a mintavételt követően 20-30 perccel 

rendelkezésre állhat a neuropatológiai vélemény. A metodika egyszerű és gazdaságos (lásd 7.1.3.). A sejtek 

citológiailag általában jól megőrzöttek maradnak; így például a sejtmag jellemzői jobban értékelhetőek, mint 

paraffinba ágyazott mintából készült metszeteken. További előny, hogy kicsiny minta is elegendő; egy 

színesgombostűfejnyi szövetdarab jellegzetes és szokványos méret. 

Hátrány, hogy a szokásos és preferált citológiai kenet (’smear’) technika csak kellőképpen lágy minta esetében 

lehetséges; erre alkalmatlan minta fagyasztott (kriosztáton készült) metszeteken vizsgálható – ez esetben 

nagyobb szövetrészlet szükséges és a fagyasztási műtermékképződés és egyéb okok miatt a citológiai részletek 

kevésbé jól elemezhetők. Az intraoperatív diagnosztika olyan idegsebészeti centrumokban ideális, ahol a műtő 

és neuropatológiai labor közel van egymáshoz és ahol a kenetet gyakorlott neuropatológus készíti és helyben 

véleményezi. További hátrány, hogy a szöveti szintű organizáció a kenetekben nem mutatkozik meg; ezért 

sokszor csak a szöveti struktúrát is ábrázoló festett paraffinos metszetek vizsgálatakor lehetséges biztos 

diagnózis. A neuropatológus részéről nagy gyakorlatot igényel az intraoperatív véleményadás; ilyenkor gyakran 

’vékony jégen’ áll a diagnoszta, s részben megérzéseire, korábbi tapasztalatára alapozva alakítja ki véleményét 

és beszéli meg a sebésszel a differenciáldiagnosztikai lehetőségeket. 

11.7.1.3. 7.1.3. Intraoperatív neuropatológiai metodikák 

A leggyakoribb és előnyben részesített módszer a citológiai kenet készítése, melyet toluidin-kékkel festünk meg, 

majd fedőlemezzel és speciális oldattal lefedjük a tárgylemezre kent citológiai mintát. Ezt a neuropatológus 

egyedül, asszisztensi közreműködés nélkül is kivitelezheti. Amennyiben a minta nem kenhető, mint például 

gyakran meningeoma, schwannoma, craniopharyngeoma esetén, akkor kriosztáttal fagyasztott metszetek 

készíthetők. 

11.7.2. 7.2. A szokványos posztoperatív neuropatológia véleményadás 

11.7.2.1. 7.2.1. Paraffinba ágyazott metszetek feldolgozása 

Az úgynevezett rutin neuropatológiai feldolgozáshoz a szövetmintákat formalinban fixáljuk, utána felszálló 

alkoholsorban víztelenítjük, majd folyékony és később a mintát magában foglalóan megszilárduló paraffinba 

ágyazzuk és blokkba helyezzük (’öntjük’). A blokkokból mikrotommal általában 7 mikrométer vékony 

metszeteket készítünk. 

11.7.2.2. 7.2.2. Hisztotechnikai módszerek 

Alapmódszerként hematoxilin és eozin (HE) festéssel tesszük mikroszkóposan láthatóvá a szöveteket. Számos 

további hisztotechnikai módszer létezik a HE alapfestés mellett; ezek közül a neuropatológiai munkában 

gyakran alkalmazott a Luxol festés Nissl festéssel kombinált technikája (LFB/Nissl) emelendő ki, amely a 

mielint és a citoplazmát jelöli jellegzetesen. További fontos reakció a rácsrostok kimutatása ezüstözéssel 

valamint a kórokozók azonosítása Gram illetve Ziehl-Neelsen festéssel. 

11.7.2.3. 7.2.3. Immunhisztokémia 

Az antigén-antitest kölcsönhatáson alapuló kimutatás révén ma már több száz fehérje vizsgálata szerepel a 

neuropatológiai vizsgálómódszerek között. Ezek felsorolása, részletes jellemzése és jelentőségük bemutatása a 
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neuropatológiai szakkönyvekben található meg és meghaladja e fejezet kereteit. Összegezve, e vizsgálatok a 

(tumor)sejttípus azonosítását (pl. asztroglia, ependyma, oligodendroglia, neuron, endotel, simaizom, stb.), a 

proliferációs aktivitás meghatározását vagy kóros (pl. mutáns) fehérje kimutatását teszik lehetővé. A pozitivitás 

(illetve negativitás) mellett a jelölődés mintázata (pl. nukleáris, citoplazmatikus, szinaptikus, membrán-

asszociált) is fontos adat. A legfontosabb a antitesteket a következőkben ismertetjük. A gliális fibrilláris savas 

fehérje (GFAP) az egyik fontos intermedier filament fehérjét ismeri fel. A GFAP a reaktív asztrociták és 

ependimális sejtek mellett az asztrocita jellegű és ependimális agytumorok fontos markere; a kevert 

gliális/neuronális (glioneuronális) daganatokban is kimutatható, miként az oligodendrogliomák 

minigemisztocita sejtpolulációjában is. Az S-100 fehérje általános gliális marker, valamint a perifériás 

ideghüvely eredetű tumorok markere is. A szinaptofizin a ganglioglioma, neurocytoma, medulloblasztóma 

diagnosztikájában különösen hasznos. A citokeratin ellenes antitestek elsősorban a metasztatikus daganatok 

elkülönítésében, a primer tumor helyének meghatározásában fontosak. A HMB-45 és Melan-A a melanoma 

markerei, de e daganatok S-100 pozitivitást mutatnak. Az epiteliális membrán antitest (EMA) az epiteliális 

tumorok mellett a meningeoma és ependimoma esetén mutat jellegzetes festődést. A chromogranin a 

neuroendokrin differenciációjú sejteket jelöli, így például az agyalapi mirigy elülső lebenye adenomájának 

sejtjeit. A CD3 és CD20 a T- illetve B-sejtek markere; több más sejtfelszíni fehérvérsejt-ellenes antitesttel 

együtt a limfoma, plazmocitoma, gyulladásos elváltozások azonosításában fontos. A Ki-67 (MIB-1) a 

proliferatív fázisban lévő sejtek markere, a mitotikus index mellett a daganatnövekedés és ‘dignitás’ (benignus 

illetve malignus) fontos jelzője. A p53 fehérje instabil, patológiás formáját jól lehet immunhisztokémiailag 

jelölni. Ez számos daganatban és egyéb kórképben (például progresszív multifokális leukoenkefalopátiában is) 

kimutatható; a negatív jelölődés ugyanakkor nem zárja ki kóros folyamat jelenlétét. Az izocitrát-dehidrogenáz-1 

(IDH-1) a WHO kettes és hármas grádusú asztrocita és oligodendroglia eredetű tumorok, valamint a szekunder 

glioblasztoma gyakran pozitív markere. Az INI1 negativitás az atípusus teratoid/rabdoid tumor (AT/RT) 

érzékeny markere. A beta-katenin nukleáris expressziója kedvezőbb prognózis jele medulloblasztomában. 

11.7.3. 7.3. Genetikai vizsgálatok 

Ezek a vizsgálatok a neuropatológiai diagnosztika egyre fontosabb területét jelentik. A molekuláris biológia és 

genetika eszköztárát alkalmazva a neuropatológiai diagnózishoz, klinikai kezeléshez alapvetően fontos adatok 

nyerhetők. Ezek értelmezése és klinikopatológiai kontextusba helyezése a neuropatológus feladata. Az 

alábbiakban rödid összegzését adjuk a leggyakrabban alkalmazott metodikáknak, egy-egy példával illusztrálva 

alkalmazásukat a neuroonkológiában. A gliális tumorok vonatkozásában két 2013-as közleményben tekintettük 

át a témát részletesebben (Murnyák B. és munkatársai, 2013). 

A fluoreszcens in-situ hibridizáció (FISH) egyes vizsgált DNS-szekvenciák hiányát illetve nagyobb számú 

jelenlétét mutatja ki, így kromoszomális strukturális rendellenességet illetve mutációt (pl. deléció, transzlokáció, 

amplifikáció) azonosít. Oligodendrogliomák esetében az 1p19q deléciós státusz elemzése gyakori vizsgálat; 

kettős deléció esetén a betegek jobban reagálnak kemoterápiás kezelésre. A polimeráz láncreakció (PCR) és a 

szekvenálás a mutációanalízis további gyakran alkalmazott módszerei. A DNS-microarray a génexpressziós 

profil vizsgálatában alkalmazott metodika, elsősorban a kutatás területén. A DNS-metiláció vizsgálata a 

tumorkutatásban és -diagnosztikában egyre gyakrabban alkalmazott eljárás, mely fontos prognosztikus és 

terápiás adatokkal szolgál, például a gliomák és medulloblasztoma esetében. 

9.112. ábra - 1. ábra: A stereotaxiás felszerelés látható a képen, melyet frame – based 

mintavétel elvégzéséhez használunk. A koordinátákat, melyeket a neuronavigációs 

software ad meg számunkra, a készülék skáláin beállítandók, és így megkapjuk a 

behatolás, illetve cél pontos helyét 
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9.113. ábra - 2. ábra: A beteg feje látható, melyet rögzítettünk, illetve látható a 

csatlakoztatott stereotaxiás készülék. A megadott lokalizációban helyi érzéstelenítést 

alkalmazunk, oda ahová a furatlyukat felhelyezzük. a beavatkozás alatt a beteggel 

kommunikálunk, kontrollálvy így tudatának alakulását. A beteg jelezheti a sebész felé, 

ha valami problémát észlel 
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9.114. ábra - 3. ábra: A Nashold aspirációs tűt bejuttatjuk a célterületbe, a megadott 

koordináták alapján, miután a kicsiny méretű furatlyukat elkészítettük 
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9.115. ábra - 4. ábra: A nyert minta látható az aspirációs tű kamrájában. Jól látható, 

hogy a szövet kóros 

 

Kérdések 

1. Indikációk: 

kis méretű eltérés a bazalis ganglionok területén 

solitaer, subcortikális eltérés esetén, ismert a beteg tüdőtumora 

ismeretlen eredetű eltérés 

térfoglalás a jobb temporalis pólusban, mely glioblastoma MR jellegzetességeit mutatja 

2. A nyitott mintavétel lehetséges következményei. 

A rezekció nem a megfelelő helyről történik 

fertőzés 

neurológiai deficit 

vérzés, mely nem kerül fedezésre a beavatkozás során 

3. A frame – based technika relatív kontraindikációi: 

A beteg nem képes kooperálni 

elesett állapot, súlyos hemiparesis, hemiplegia 

gyermekkor 
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véralvadási zavar 

4. A frameless technika lépései, általános anesztézia alkalmazása estén: 

CT vagy MR vizsgálat elvégzése 

a keret rögzítése a beteg koponyájához 

neuronavigációs software használata 

a stereotaxiás felszerelés használata 

11.7.4. Tesztkérdések 

Igaz-e a következő állítás? Nyitott idegsebészeti mintavétel jön elsősorban szóba agykérget érintő, vagy 

kéreghez asszociált elváltozás esetén, mivel számolni kell a magasabb vérzési kockázattal és emiatt 

biztonságosabb a szemkontroll mellett végzett reszekció. (A) 

Igaz 

Hamis 

Igaz-e a következő állítás? A sztereoataxia az intracraniális téren belül egy pont koordinátáinak két 

dimenzióban történő meghatározására alkalmas módszer. (B) 

Igaz 

Hamis 

A nyitott idegsebészeti mintavétel gyakoribb, mint a sztereoataxiás biopsziás mintavétel. (B) 

Igaz 

Hamis 

Multiplex agyi elváltozások esetén a cél a radikális eltávolítás. (B) 

Igaz 

Hamis 

Daganatos betegek esetén a Karnofsky skála objektivizálja a beteg klinikai státuszát. (A) 

Igaz 

Hamis 

A leggyakoribb és előnyben részesített intraoperatív neuropathológiai metodika: (B) 

Fagyasztott metszet készítése 

Intreoperatív cytológiai kenet készítése 

A rutin neuropathológiai feldolgozás formalin fixált, paraffinba ágyazott szövetmintából történik. (A) 

Igaz 

Hamis 

Napjainkban (2014) az agytumorok tipizálására genetikai vizsgálatokat gyakrabban végzünk, mint 

immunhistochemiát. (B) 

Igaz 
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Hamis 

A GFAP immunhisztochemia a glialis daganatok vizsgálatához gyakran alkalmazott marker. (A) 

Igaz 

Hamis 

Az intraoperatív cytológiai kenet időigényes és drága metodika. (B) 

Igaz 

Hamis 

Áttéti daganatok esetén az immunhistochemiai vizsgálat gyakran lehetővé teszi a primer tumor szervi 

lokalizációjának meghatározását. (A) 

Igaz 

Hamis 

Az intraoperatív cytológiai kenet vizsgálatát a fagyasztási műtermék képződés nehezítheti. (B) 

Igaz 

Hamis 

Gombák, baktériumok paraffinba ágyazott szövetmintából speciális festési módszerekkel sem mutathatók 

ki. (B) 

Igaz 

Hamis 
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